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INTEGRATIE EN MARGINALISERING

A.T.J. Nooij

Het thema van deze bundel is: de boer als buitenstaander. Deze aandui
ding heeft op het eerste gezicht meer propagandistische dan voorlichtingskundige waarde. De boer van 1988 is allerminst buiten de maatschap
pij gesloten, hij is niet verbannen, hem wordt niet de toegang ontzegd
tot kringen waarin gehandeld en onderhandeld wordt, kringen waar men
sport en spel bedrijft, kringen waar gefeest en gebeden wordt. In hoge
mate kan hij zelf bepalen bij welke kringen hij aansluiting zal zoeken,
en met welke intensiteit hij zal deelnemen aan hun aktiviteiten. De
boer is dus allerminst een buitenstaander, hij wordt niet gemarginali
seerd, maar is een volwaardig lid van de maatschappij. Dat lijkt mij de
eerste conclusie die we kunnen trekken. We kunnen zelfs zeggen, dat de
boer in een aantal gevallen meer aandacht krijgt dan hij zelf zou ver
kiezen. Overschot-produktie en mestproblematiek zijn belangrijke issues
in het publieke debat; over gebrek aan belangstelling heeft de boer in
het algemeen niet te klagen. Waarom dan deze bundel, als de conclusie
zo voor de hand ligt? Waarom dit merkwaardige thema?
Dat juist agrarisch-sociologen dit thema hebben gekozen, wordt ogen
schijnlijk nog merkwaardiger, wanneer wij ons realiseren welke begrippen
in het nabije verleden centraal stonden in het agrarisch-sociologische
onderzoek. Incorporatie was zo'n centraal begrip. Met dit begrip werd
de aandacht gevestigd op het verlies aan autonomie door de boer. Dit
verlies aan autonomie is een direct gevolg van de toenemende integratie
van het agrarisch bedrijf in de agrarische produktiekolom. Nu is inte
gratie het tegenbeeld van marginalisatie, een proces dat mensen tot
buitenstaanders kan degraderen. Is hier sprake van een radikale wending
in het denken van de agrarisch-sociologen, of berust het thema dat we
voor deze bundel hebben gekozen op een merkwaardige vergissing?
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Wij hebben dit thema niet gekozen, omdat we vermoeden of vrezen, dat
de boer buiten de maatschappij zou worden gestoten of reeds buiten de
maatschappij zou staan. Bij de huidige inrichting van onze maatschap
pij is dat bovendien vrijwel onmogelijk. Het algehele integratieniveau
in onze maatschappij is zo hoog, dat zelfs de bewoner van een strafge
vangenis moet rekenen op een intensieve en kostbare zorg van staatswege.
De gevangene is niet zozeer buitengesloten als wel 'ingesloten', een
uitdrukking waarvan de werkelijkheidswaarde groter is dan ooit tevoren
in de geschiedenis. Dit voorbeeld is extreem, en zeker niet bedoeld als
een vergelijkingsbasis voor de positie van de boer. Het voorbeeld kan
echter wel duidelijk maken, dat insluiting en uitsluiting geen begrippen
zijn met een constante somwaarde; meer van het een wordt niet noodzake
lijkerwijs gecompenseerd door minder van het ander. En zo kunnen ook
integratie en marginalisering hand in hand gaan.
De positie van de boer is in de afgelopen decennia ingrijpend veranderd.
Dit verhaal is reeds vele malen verteld en behoeft voor de lezers van
deze bundel geen herhaling. Wel moeten we ons realiseren dat, zodra we
deze ontwikkeling willen beschrijven met begrippen die op een hoger
abstractieniveau liggen dan b.v. produktiviteitsstijging, aantalsvermin
dering e.d., zich een keuzeprobleem voordoet. We moeten een keuze maken
tussen verschillende theoretische perspectieven die zich aandienen.
Zonder in conflict te komen met empirische feiten kunnen we het ontwik
kelingsproces vanuit onderling verschillende perspectieven beschrijven.
Een van deze perspectieven is de voor onze maatschappij zeer karakteris
tieke tendentie naar een toenemende verdichting van de sociale betrek
kingen tussen mensen; dit is het integratieperspectief. Een tweede
mogelijk perspectief neemt het begrip marginalisering als uitgangspunt.
Ik wil beginnen met een nadere uitwerking van het eerste perspectief.

Het integratie-perspectief

De toenemende verdichting van de sociale betrekkingen tussen mensen
manifesteert zich op vele terreinen. Een van deze terreinen is het
communicatie- en informatiesysteem. Voorbeelden van deze ontwikkeling
zijn gemakkelijk te vinden. Een voor de landbouw relevant voorbeeld is
de uitbouw van voorlichtings- en marketingsystemen. Voorts de opkomst
van de meteorologische informatie met een vergaande geografische detail
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lering, gekoppeld aan nauwkeurige adviezen voor agrarische werkzaamhe
den. Een andere indicatie voor de toenemende verdichting is de groei
van het aantal adresbestanden waarin individuele boeren zijn opgenomen.
De verdichting van de sociale betrekkingen manifesteert zich ook op
andere terreinen, zoals in de toenemende complexiteit van economische
en bestuurlijke afhankelijkheden. Alleen in het zwarte circuit bestaat
er nog een directe relatie tussen geleverde arbeid en beloning, in het
officiële circuit zijn arbeider en beloner niet alleen met elkaar ver
bonden, maar bovendien gebonden aan een belastingdienst, een pensioen
fonds, een ziekenfonds, en nog een aantal fondsen die de meesten van
ons waarschijnlijk

evenmin zouden willen missen. Ook de ondernemer die

wij aanduiden als de kleine zelfstandige - en het merendeel van de
boeren behoort tot deze categorie - heeft hier mee te maken, zijn zelf
standigheid ten spijt. Indicatief voor deze ontwikkeling zijn de sterk
toegenomen eisen die worden gesteld aan de boekhouding, ook die van de
kleine zelfstandige. Op grond van deze boekhouding moeten afdrachten
aan belastingdienst en sociale fondsen calculeerbaar en controleerbaar
zijn, maar ook de legitimiteit van subsidie-aanvragen moet op basis van
de boekhouding beoordeeld kunnen worden. De mest-boekhouding is eveneens
een illustratie van de genuanceerde betekenis die het begrip 'zelfstan
dige' heeft gekregen.
De toenemende verdichting van de sociale betrekkingen heeft er zeker
niet toe geleid dat alle mensen aan elkaar gelijk zijn geworden. Wel
kunnen we constateren, dat de grote categorale verschillen in onze
maatschappij zijn verdwenen. Spreken over arbeiders en kapitalisten is
een anachronisme; en dat geldt evenzeer voor de overzichtelijke indeling
van onze bevolking in boeren, burgers en buitenlui. De verdichting van
de sociale betrekkingen heeft als implicatie, dat de diversiteit van
contacten die boeren onderhouden met leden van andere sectoren uit de
maatschappij, sterk

is toegenomen. Mede hierdoor heeft de boerenstand

zijn specifieke herkenbaarheid voor een belangrijk deel verloren. Ook
de boer is burger geworden. Overigens: niet alle burgers zijn aan elkaar
gelijk. De categorale verschillen zijn weliswaar aanzienlijk kleiner
geworden, maar dat is niet hetzelfde als maatschappelijke nivellering.
Mensen hebben nog steeds zeer verschillende achtergronden, zeer

ver

schillende capaciteiten en mogelijkheden, en zeer verschillende perspec
tieven. Ook boeren proberen op uiteenlopende manieren binnen hun hande-
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lingsdomein gestalte te geven aan een boerenbestaan. In het referaat
van Van Broekhuizen wordt met name aan dit aspect aandacht geschonken.
Wanneer ik op deze wijze, vanuit het perspectief van de verdichting
van de maatschappelijke betrekkingen, de positieverandering van de boer
in de laatste decennia beschrijf, dan vertel ik in feite - zij het met
een andere terminologie - het verhaal van de agrarisch-sociologen uit
de jaren zestig. Dezen hanteerden het moderne cultuurpatroon als sleu
telbegrip in hun empirisch onderzoek. Onderzoek naar de differentiële
participatie van boeren in het zgn. moderne cultuurpatroon is onder
zoek naar de toenemende referentie van boeren aan het niet-agrarische
deel van de maatschappij. Dat betekent, dat dit onderzoek naar cultuur
patronen in feite een variant is op de zgn. verburgerlijkingsthese. In
de jaren vijftig werd deze these gehanteerd

in het onderzoek onder

handarbeiders. Dit onderzoek liet zien dat er sprake was van een toene
mende integratie van handarbeiders in het brede, burgerlijke, maatschap
pelijke middenveld. In de jaren zestig was de cultuurpatronentheorie
de agrarisch-sociologische pendant van deze verburgerlijkingsthese uit
de arbeidssociologie. Natuurlijk zijn er binnen het theoretische kader
van de cultuurpatronengedachte meer aspecten te onderscheiden, maar
integratie is wel een wezenlijk aspect van dit perspectief op de agrari
sche ontwikkeling.

Een tweede integratie-perspectief

Ook het agrarisch-sociologisch onderzoek van de jaren zeventig en ten
dele ook van de jaren tachtig draagt het stempel van toenemende integra
tie. Echter met een belangrijk verschil. De verburgerlijkingsthese wordt
nu verlaten, en ingeruild voor een polariseringsthese. Nu wordt de
aandacht niet meer in de eerste plaats gericht op de culturele en menta
le integratie van boeren in brede maatschappelijke verbanden. In plaats
daarvan richt het onderzoek zich op de toenemende economische integratie
van de boer in de agrarische produktiekolom, en op de consequenties die
dit heeft voor de marges van zijn besluitvorming, voor zijn relatieve
autonomie. De eveneens min of meer afgedwongen integratie in het be
stuurlijke apparaat van de overheid wordt niet vergeten, maar staat
toch minder centraal in de aandacht. In dit polariseringsperspectief is
de boer niet meer degene die zich emancipeert tot een volwaardig en als
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zodanig gewaardeerd lid van de maatschappij, maar veeleer een slachtof
fer van maatschappelijke conflicten die zich over zijn hoofd afspelen.
Opvallend is ook dat in dit nieuwe perspectief, meer dan in het cultu
rele integratieperspectief, gesproken wordt over de boerengezinnen.
Niet omdat men in dit perspectief het gezin steviger als hoeksteen in
onze maatschappij wil inmetselen. Het taalgebruik past in een slachtof
fer-beschrijving, waarin de geknevelde kostwinnaar belemmerd wordt in
zijn zorg voor de bloedjes van vrouw en kinderen. Het is een terminolo
gie die haaks staat op de begrippen uit de cultuurpatronenbenadering
waarin juist individualisering en autonoom handelen centraal staan.

Integratie en marginalisering

In het voorgaande heb ik twee verschillende integratieperspectieven
onderscheiden. Enerzijds is er de verburgerlijkingsthese die in het
agrarisch-sociologisch onderzoek beter bekend staat als de cultuurpatronentheorie? anderzijds is er het polariseringsperspectief, beter
bekend als de

incorporatiethese. Hoe verschillend deze benaderingen

ook zijn, in beide gevallen gaat het om integratieverschijnselen. Het
thema van deze bundel is echter: de boer als buitenstaander. Dat wil
zeggen, dat we niet een van beide integratieperspectieven hanteren,
maar een marginaliseringsperspectief. Voor alle duidelijkheid: dit
perspectief hebben wij niet gekozen om de positie van boeren die noodge
dwongen de landbouw moeten verlaten, nader te belichten. Het gaat dus
niet om het probleem van de wijkers. Van degenen die de landbouw op
deze wijze hebben verlaten, kan eenvoudig gezegd worden dat zij buiten
staanders zijn geworden. Daar kunnen weliswaar persoonlijke drama's
achter schuil gaan, maar een wijker definiëren als buitenstaander levert
wetenschappelijk gezien geen nieuwe informatie op. Interessanter is de
vraag of we ook bij blijvers verschijnselen van marginalisering kunnen
waarnemen. De vragen die aan de orde komen, hebben betrekking op deze
categorie. Het begrip 'marginalisering' vatten we daarbij ruim op. In
elk van de onderzoekingen die in deze bundel worden gepresenteerd, gaat
het om marginalisering als een proces van verlies van invloed, of nog
ruimer: een erosieproces, een erodering van herkenbaarheid, invloed,
betekenis. Volgens een vaak gehanteerde metafoor staan in het centrum
van een sociaal systeem degenen die invloed hebben, die belangrijk en

5

derhalve herkenbaar zijn. Een erodering van deze kenmerken heeft als
gevolg een geleidelijk vertrek uit het centrum van het betrokken sociaal
systeem in de richting van de buitencirkel, de marge van het systeem.
Aldus de metafoor van het marginaliseringsproces.
Door de keuze voor het marginaliseringsperspectief willen wij de aan
dacht richten op enkele specifieke maatschappelijke processen die lei
den, of hebben geleid, tot een verlies aan invloed, betekenis en herken
baarheid van boeren als maatschappelijke groepering. Wij vragen aandacht
voor wijzigingen die zich hebben voltrokken in de participatie van
boeren in lokale besturen. Wij proberen zicht te krijgen op ontwikkelin
gen die de inhoud van het beroep van de boer betreffen, de spanning
tussen een tendentie naar verdergaande professionalisering enerzijds en
een erosie van bestaande beroepsrollen anderzijds, wij vragen aandacht
voor de generalisering van normatieve uitgangspunten in het rechtsstel
sel, waardoor wellicht onvoldoende rekening wordt gehouden met specifie
ke boerenbelangen, zoals in het erfrecht. We willen, eveneens aan de
hand van concreet empirisch onderzoek, aandacht schenken aan die maat
schappelijke processen die leiden tot een verlies aan specifieke herken
baarheid van boeren als maatschappelijke groepering. Al deze verschijn
selen kunnen begrepen worden vanuit het perspectief van marginalisering.
Echter, de keuze voor dit perspectief impliceert volstrekt niet dat de
eerder genoemde integratieprocessen worden ontkend. Zoals reeds is
opgemerkt, zijn integratie en marginalisering geen begrippen met een
constante somwaarde. De al eerder gebruikte metafoor van het sociale
systeem met binnen- en buitencirkels kan ook hier verhelderend werken.
Sociale systemen hebben niet per definitie een eigen territoir, wanneer
wij denken aan elkaar overlappende sociale systemen, dan kan een ver
schuiving naar de buitencirkel van het ene systeem samenvallen met een
verschuiving naar het centrum van een ander sociaal systeem. Natuurlijk
zal het niet altijd zo mooi lopen, er kan ook een cumulatie van margina
lisering optreden, maar ook dat is een grensgeval.
Een voorbeeld ter verduidelijking. In het onderzoek van Munters staat de
participatie van boeren in het lokale bestuur centraal. In zijn onder
zoek gaat het met name om de persistentie van de verhoudingsgewijs hoge
participatiegraad van boeren in lokale besturen, ook nadat de electorale
wetgeving het voortbestaan van deze situatie niet langer ondersteunde.
In deze inleiding wil ik een ander aspect belichten, namelijk het uit
eindelijk wel verdwijnen van deze invloed van boeren en hetgeen daarvoor
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in de plaats kwam. De destijds sterke vertegenwoordiging van boeren in
lokale besturen heeft veel te maken met het produktiviteitsniveau in de
landbouw. In een periode dat deze produktiviteit verhoudingsgewijs laag
was, waren grote aantallen boeren nodig om het gewenste produktievolume
te realiseren. Op zich is dat nog geen voldoende basis voor een machts
positie. Ook arbeiders waren destijds talrijk, althans in de steden, en
niettemin machteloos. Van belang is, dat de relatief laag-produktieve
landbouw een zodanig beslag legde op de produktiefactoren arbeid en
grond, dat er in grote delen van het platteland weinig ruimte was voor
de ontwikkeling

van andere takken van bedrijvigheid. Deze situatie

verschafte boeren een invloedrijke positie op de arbeidsmarkt; aan deze
positie ontleenden zij het sociale kapitaal dat hen invloed verschafte
in andere sociale bereiken, zoals het plaatselijk bestuur, kerk en
onderwijs. Dit alles is inmiddels verleden tijd. De produktiviteit van
de landbouw is zeer sterk toegenomen, met als gevolg dat de controle
van boeren op de lokale arbeidsmarkt verdwenen is. Op den duur - en
Munters laat zien hoe lang dit kan duren - heeft dit geleid tot een
marginalisering in de lokale politieke arena. Leidt modernisering dus
tot marginalisering? Dat is inderdaad het geval, maar het is slechts de
halve waarheid. Want niet alleen is er sprake van een vermindering van
de directe politieke invloed op lokaal niveau. De modernisering van de
landbouw heeft tegelijkertijd ook geleid tot een versterking van de
politieke invloed, echter

via een indirecte weg. De directe weg liep

via de gemeenteraad. De indirecte weg loopt via standsorganisatie,
landbouwschap en de centrale overheid, en vervolgens terug naar het
lokale niveau. Regulering en controle van b.v. de mestverwerking van de
boer wiens bedrijf grenst aan de achtertuin van het gemeentehuis, vindt
niet meer plaats in dat gemeentehuis maar in de burelen van het Land
bouwschap en de Haagse ministeries met hun buitendiensten. In het lokale
politieke systeem is de positie van de boer gemarginaliseerd. Maar
hiertegenover staat een sterk toegenomen integratie in organisaties op
het niveau van de Staat. Dat kan de overheid zelf zijn, maar het kunnen
ook organisaties zijn die fungeren als erkende gesprekspartners van de
overheid of participeren in de uitvoerende bevoegdheden van de overheid.
Deze politieke arena is voor boeren natuurlijk veel interessanter dan
een gemeenteraad. Hier vindt de confrontatie plaats van degenen die
betrokken zijn bij vraagstukken als marktregulering, ruimtelijke orde
ning en milieuvraagstukken. Deze verandering van het politieke decor
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heeft alles te maken met de centralisering van ons maatschappelijk
bestel, de zogenaamde deregulering zal daaraan niets veranderen. Maar
tevens wordt op deze wijze duidelijk dat marginalisering en integratie
keerzijden zijn van eenzelfde proces van politieke transformatie.

Geblokkeerde marginalisering

Het zojuist geschetste beeld had betrekking op Nederland, waar de produktiviteitsontwikkeling in de landbouw een ongekende vlucht heeft
genomen. Daar zien we dan ook op een zeer pregnante wijze de verandering
in de politieke participatie. Marginalisering in de lokale politieke
arena, toegenomen integratie in de centraal-politieke arena, en als
gevolg van de op dat niveau gevormde coalities per saldo geen machtsver
lies. Maar het kan ook anders. Onlangs bezocht ik in het kader van een
internationaal georganiseerd onderzoek een van de meest perifere gebie
den in de Europese Gemeenschap, het Beierse Woud. Nu moeten we voor
zichtig zijn met de associaties die het begrip 'perifeer' oproept. We
zijn in dit verband geneigd te denken aan armoede, sociale desintegra
tie, verwaarlozing van huizen en gebouwen, en gebrekkig functionerende
openbare voorzieningen. Het tegendeel blijkt het geval. De bevolking
gaat goed gekleed, de winkels zijn goed voorzien, de woningen zien er
op typisch Duitse wijze uiterst verzorgd uit, het streekvervoer trans
porteert grote aantallen luidruchtige kinderen naar Grundschule en
Gymnasium over wegen die voorlopig geen onderhoud nodig lijken te heb
ben. Vooral bezoekers uit Zuid-Europese landen hebben de indruk beet
genomen te zijn; deugen de criteria wel op grond waarvan wordt vastge
steld dat een regio perifeer is? Hoe is deze paradox van periferie en
niettemin solide openbare welstand te verklaren?
Twee factoren spelen hier een rol van betekenis: de overheid en het
zogenaamde Bauerntum. Voor dit laatste begrip bestaat geen Nederlands
equivalent. Bauerntum heeft niet alleen betrekking op de boeren, maar
ook op hun organisatie, alsmede op de aan hen toegeschreven boerenkultuur. Overheid en Bauerntum spelen in Beieren hun eigen spel van margi
nalisering en integratie, een spel dat duidelijk afwijkt van hetgeen in
Nederland wordt vertoond. De erkenning van een gebied als perifeer opent
de toegang tot speciale overheidsfondsen. Deze fondsen komen de landbouw
ten goede, de infrastruktuur, maar ook de dorpen zelf. Deze dorpen
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worden aan een grondig renovatieproces onderworpen. Bij deze dorpsreno
vatie speelt het Bauerntum een belangrijke rol, het dorp moet evenals
het omringende landschap 'bäuerlich geprägt' zijn. Soms leidt dit tot
voor onze begrippen absurde renovatie-aktiviteiten. Een voorbeeld hier
van is het herstel van communale, houtgestookte bakovens op het dorps
plein, waar huisvrouwen beurtelings het brood bakken. Dit is een glori
ficatie van traditionalisme, ook al moet ik toegeven dat het daar gebak
ken brood bijzonder goed smaakte. Geloven deze mensen zelf in deze
geforceerde re-integratie van boerencultuur? Als nuchtere Nederlanders,
bekend met de lokale marginalisering van boeren, zijn we geneigd deze
vraag ontkennend te beantwoorden. Boerenbedrog, maar dan met de boeren
als slachtoffer. Om te begrijpen wat hier aan de hand is, moeten we
beseffen, wat het belangrijkste en meest bedreigende kenmerk is van een
gebied dat als perifeer wordt aangeduid. Periferie in de Europese contekst betekent de dreiging van voortgezette ontvolking. Om deze dreiging
te keren, wordt de landbouw in stelling gebracht. Dit gebeurt enerzijds
door een accentuering van de boerencultuur, anderzijds door strukturele
maatregelen die een kostenverlagend en daardoor consoliderend effect
hebben op de relatief laag-produktieve landbouw. De consolidatie van de
landbouw wordt gezien als een noodzakelijke voorwaarde voor de instand
houding van twee andere economische aktiviteiten, namelijk toerisme en
bosbouw. Het krachtig gestimuleerde systeem van nevenberoeps landbouw
moet resulteren in een verstrengeling van deze drie aktiviteiten: land
bouw, toerisme en bosbouw. Nevenberoepslandbouw krijgt hierdoor in deze
perifere gebieden een geheel andere betekenis dan in Nederland. Wij
kennen in ons land ook nevenberoepslandbouw, maar dan gaat het steeds
om bedrijfsvormen die beantwoorden aan individuele levensomstandigheden
van de betrokkenen. Het kan een opvolgingssituatie betreffen, of de
geleidelijke afbouw van een bedrijf, of louter liefhebberij en zelfs
idealisme. Het zijn omstandigheden die in Nederland als particulier
worden gedefinieerd; het landbouwbeleid heeft daar derhalve geen bood
schap aan. In het Beierse Woud liggen deze zaken anders. Dankzij de
krachtige ruggesteun van de centrale overheid, heeft de meervoudig
aktieve boer allerminst een marginale positie in het lokale systeem. We
kunnen dit ook anders formuleren. In perifere gebieden dreigt het totale
sociale systeem te marginaliseren; dankzij het beleid van een centrale
overheid, gericht op de indamming van dit proces, wordt de marginali
sering van de boer verhinderd, althans afgeremd.
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Vanuit een Nederlands referentiekader zijn we geneigd dit te zien als
een enigszins curieus fenomeen, een randverschijnsel, een verschijnsel
dat zich afspeelt in de periferie. Wat zich niet via de markt kan hand
haven, zo zijn we geneigd te denken, zal vroeg of laat verdwijnen. Op
deze premisse is het Nederlandse landbouwbeleid gebaseerd. Wellicht is
dit een juiste inschatting van toekomstige ontwikkelingen. Toch moeten
we vanuit Nederland voorzichtig zijn met het onderschatten van de poli
tieke tegenkrachten die zich organiseren tegen dit beleid van produktieregulering via marktmechanismen. Individuele boeren die werken onder
ongunstige produktie-omstandigheden zijn machteloos tegenover deze
marktmechanismen. Maar georganiseerde boeren die goed geïntegreerd zijn
in het politieke bestel van de centrale overheid, zijn niet machteloos.
Niet ondenkbaar is, dat zij in een aantal gevallen instanties binnen de
centrale overheid kunnen mobiliseren tegen de consequente doorvoering
van de gedachte van regionale specialisatie. Regionale struktuurpolitiek
is het wapen dat zij in stelling brengen tegen de dreigende marginalise
ring.

Ten slotte

Met het voorgaande hoop ik aangetoond te hebben, dat

integratie en

marginalisering geen tegenover elkaar staande begrippen zijn. Het zijn
onderscheiden perspectieven, die verschillende aspecten belichten van
dezelfde sociale processen. De verschillende bijdragen in deze bundel
zullen deze these in een elkaar versterkend betoog, verhelderen.
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ARBEID, CULTUUR

EN BEROEP: EEN

BESCHOUWING OVER DE BETEKENIS VAN HET

BOER-ZIJN

R.E. van Broekhuizen

De vraag die ik hier aan de orde zal stellen, is: is de inhoud van het
beroep boer aan een marginaliseringsproces onderhevig?

Voor de beant

woording van deze vraag is enig inzicht vereist in enkele centrale
elementen van dat beroep. De elementen d-ie in de loop van het verhaal
worden besproken, zijn: de autonomie in de beroepsuitoefening, de kwali
ficatie van de door de boer benodigde vaardigheden en kennis, en de
daarmee samenhangende arbeidstaakbeheersing van boeren. Onder margina
lisering wordt hier verstaan het 'eroderen' van deze elementen: de
aantasting van de autonomie, de routinisering van de arbeid.
Het gaat niet - zoals meestal wel gebeurt als de term marginalisering
wordt gebruikt - om de economische marginalisering van boeren, om de
vraag of boerenbedrijven al dan niet over de financiële mogelijkheden
beschikken om op termijn het bedrijf fysiek in stand te houden. Er is
uiteraard een bepaalde relatie tussen de inhoud van het beroep en de
economische strijd om het bedrijf in stand te houden, maar deze kan ook
bestaan uit een tegenstelling. Marginalisering van het beroep kan een
uiting zijn van een proces dat vanuit een ander perspectief gekarakte
riseerd wordt als 'vooruitgang' of 'rationalisatie'.
Beschouwingen over het beroep boer - ook die van boeren zelf - blijven
vrijwel altijd steken in de tamelijk algemene bewering dat boeren zelf
standig en eigen baas willen zijn. Dergelijke beweringen worden bijvoor
beeld gedaan naar aanleiding van overheidsregels die boeren in hun doen
en laten beperken. Zo stelt de voorzitter van de Gelderse Maatschappij
van Landbouw: "De meeste frustraties onder boeren komen door de ver
gaande regelgeving" (1). Maar ook de wetenschap en de agribusiness
krijgen er wel van langs. Uitspraken als "De intellectuelen laten het
agrarisch bedrijf op hol slaan" (2) en "Boeren zijn pionnen in handen
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van fabrikanten" (3) zijn geen zeldzaamheid. Zelfs landbouwminister
Braks schijnt zich zorgen te maken over de afhankelijkheid van boeren
van de kennis die in handen is van de industrie, en verklaart: "Boeren
worden steeds afhankelijker van de kennis die anderen bezitten. Die
kennis bepaalt straks of een boer wel of geen toegang heeft tot een
produkt, oftewel de industrie gaat bepalen wie wel en wie geen produktiemiddelen krijgt. Dat is een zorgelijke ontwikkeling..." (4). Landbouwvoorman Joris Schouten komt zelfs met de waarschuwing dat boeren de
"nieuwe horigen" van de grote concerns aan het worden zijn (5).
Het is opvallend hoe populair dit soort algemene beweringen zijn en hoe
makkelijk er mee wordt volstaan. Kennelijk is de mate van zelfstandig
heid één van de centrale elementen van het beroep. Ik zal er iets verder
op ingaan, daarbij relaties leggend met de vaardigheden en kennis die
besloten liggen in boerenarbeid. In de volgende paragraaf wordt eerst
een marginaliseringstendens aangegeven, waarna aan de hand van enkele
voorbeelden van 'hardnekkige eigenheid' van boeren enkele contrapunten
besproken worden.
Dit artikel is gebaseerd op eigen onderzoek dat nog niet is afgerond;
het wil uitdrukkelijk discussie uitlokken.

Van autonomie naar systeemverwevenheid

Om de problematiek te schetsen wordt eerst een simpele vergelijking
gemaakt tussen de landbouw van voor de Tweede Wereldoorlog en de huidige
landbouw. Aan de hand van twee begrippen uit de Wageningse agrarische
sociologie, namelijk regionale bedrijfsstijl en TÄTE (wat staat voor
Technological Administrative Task Environment), wordt een ideaaltypische
schets gegeven.
Het begrip regionale bedrijfsstijl dat gebruikt wordt bij de typering
van de vooroorlogse landbouw, ontleen ik aan Hofstee (1946 en 1985). Hij
ontwikkelde dit begrip in studies over de ontwikkelingen in de Groninger
landbouw tussen 1750 en 1930. Een regionale bedrijfsstijl vormt zich in
iedere min of meer samenhangende groep van boeren in een bepaald gebied
en is een binnen die groep algemeen aanvaarde wijze waarop men zijn
bedrijf inricht en voert. De bedrijfsstijl kan betrekking hebben op
allerlei onderdelen van de bedrijfsvoering, op de wijze van aanspanning
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van paarden, vorm en inrichting van stallen en dergelijke, en ook op de
algemene structuur van de bedrijven.

Een dergelijke stijl ontwikkelt

zich binnen een specifieke lokale context mede naar aanleiding van
experimenten en verbeteringen die boeren zelf aanbrengen, en heeft een
sociaal dwingend, normatief karakter. De individuele boer kan niet
ongestraft afwijken van de vanzelfsprekendheden van de bedrijfsstijl
(Hofstee, 1985: 227).
Op basis van nauwgezette studies ontwikkelt Hofstee een gefundeerd beeld
van het stelsel van samenhangende en normatieve kennisregels en produktievoorschriften binnen de toenmalige Groninger landbouw, dat niet enkel
een kijk op het verloop van het produktieproces, maar ook op het boerzijn impliceert. Hij laat zien dat rationele economische overwegingen
slechts ten dele de ontwikkeling van en de verschillen tussen de be
dri jfssti jlen verklaren. Voor de door hem beschreven hervormingen op
het Groninger platteland in de vorige eeuw is een complex van sociaalculturele factoren van doorslaggevende betekenis geweest. Gezien de
verschuivende prijsverhoudingen was namelijk te verwachten dat de ver
houding tussen grasland en bouwland zou verschuiven in de richting van
grasland. Elders gebeurde dat ook, maar in enkele gebieden van Groningen
werd grasland juist omgezet in bouwland. De Groninger boer wilde bouwboer zijn, voelde zich trots op hetgeen hij in belangrijke mate op eigen
kracht tot stand had gebracht (ibid: 226). In de betreffende periode
zijn inderdaad grote prestaties verricht, zijn door boeren zelf grote
verbeteringen in de produktietechnieken bewerkstelligd.
Elke regio kende zo zijn eigen bedrijfsstijl. Binnen de stijl waren
geen fundamentele verschillen, tussen de stijlen wel. Vandaag de dag
zijn nog vele uiterlijke symptomen van de oude bedrijfsstijlen waar te
nemen, onder andere specifieke cultuurlandschappen, oude boerderijen en
de regionale bedrijfstypeverdeling.
Boeren gaven met een grote mate van autonomie (dat wil zeggen, hoofd
zakelijk gebaseerd op groepsinterne opvattingen en verhoudingen) het
boer-zijn een sociaal-culturele en normatieve inhoud, ontwikkelden hun
eigen kennisregels, bepaalden de eigen identiteit. Let wel, het betreft
hier een collectieve autonomie.
De huidige landbouw zal ik typeren door hem te beschrijven in het licht
van de TATE-theorie van Benvenuti (1982; Benvenuti & Mommaas, 1985)
(6). TATE is dat deel van de institutionele omgeving dat de taakuitoefe-
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ning van boeren in toenemende mate voorschrijft en sanctioneert. Het
netwerk van omgevingsinstellingen dat om boeren heen is gegroeid, be
paalt in toenemende mate arbeid en bedrijfsvoering van de boer. Bij
deze instellingen kan gedacht worden aan (delen van) de overheid, ban
ken, Gezondheidsdienst voor dieren, agribusiness, voorlichting, Klvereniging, wetenschappelijke instituten etc. (N.B.: waak voor verpersonifiëring van TÄTE, het is vooral een kwestie van regels en procedures).
Een deel van die externe prescriptie en sanctionering verloopt via de
technologie waarvan het gebruik nu eens dwingend wordt voorgeschreven,
dan weer verondersteld wordt, omdat het een schakel is in technisch
organisatorische ketens (Bolhuis & Van der Ploeg, 1985: 56). Benvenuti
heeft het dan ook over "techniek als taal". Rond deze techniek als taal
ligt vervolgens een breder, diffuser web van regels, voorschriften en
restricties. De bepaling van de inhoud van het boeren, van de taken,
van de arbeid - of, anders gezegd, het definiërend moment in de be
drijfsvoering en -ontwikkeling - wordt meer en meer bij de boer vandaan
gehaald en richting TÄTE verplaatst. De betreffende omgevingsinstel
lingen vormen meer en meer een netwerk waarin de delen ten opzichte van
elkaar steeds beter gecoördineerd worden. De positie van de boer veran
dert door dit proces, dat te karakteriseren is als steeds verdergaande
systeemverwevenheid. Ofwel: de boer wordt een steeds kleiner radertje
in een steeds grotere en ingewikkeldere machine.
Ik wil nu het geschetste 'nieuwe' ideaaltype met het 'oude' vergelijken.
Allereerst op het punt van de integratiekaders. Was vroeger het boeren
bedrijf in hoofdzaak ingekaderd in lokale integratiekaders, nu is het
bedrijf vooral betrokken bij de 'produktiekolom', dat wil zeggen bij het
steeds verder uitdijende geheel van instellingen, die op elkaar georiën
teerd zijn vanuit hun functies ten aanzien van de agrarische produktie
(in tegenstelling tot de vroegere lokale netwerken, die meer dan alleen
produktieve functies omvatten) (Benvenuti & Mommaas, 1985: 57).
Een tweede verschil heeft betrekking op de reproduktie van kennis.
Werden de kennisregels vroeger vooral ge(re)produceerd in de alledaagse
praktijk, in en door middel van boerenarbeid, als ondeelbaar onderdeel
van de lokale cultuur, tegenwoordig is de landbouw verwetenschappelijkt,
dat wil zeggen dat de landbouwbeoefening wordt ge(re)organiseerd naar
het beeld dat in en door de landbouwwetenschappen wordt ontworpen. De
kennisregels zijn het produkt van wetenschappelijk onderzoek en worden
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onder andere door de voorlichtingsdiensten naar de boer toe bemiddeld
(ibid: 58).
Vervolgens verschillen de rollen van de boer aanmerkelijk. Legitimeerden
de in de regionale bedrijfsstijl opgenomen normen verschillende rollen
van de boer, deze werd middels deze regels ook aangesproken als persoon
(als goede boer behoor je je vee op die manier te behandelen, op dit
type bedrijf dienen die en die taken door je knecht te worden gedaan).
De huidige kennisregels hebben enkel betrekking op de omgang met de
produktiemiddelen, op de aanwending van hulpmiddelen en de beheersing
van produktieprocessen (ibid: 63).
Een vierde verschilpunt, tenslotte, betreft de aard van de regels. Vorm
den de 'oude' regels slechts de technische aankleding van lokaal cul
tuurspecifieke, morele regels die een zo-hoort-(en-werkt)-het-(bij-ons)relatie tot uitdrukking brachten, de 'nieuwe' regels brengen een (weten
schappelijk vastgestelde) zo-is-het-relatie tot uitdrukking en krijgen
steeds meer de eigenschappen van logisch-mathematische structuren (ibid:
63).
Veel taken die boeren vroeger zelf op zich namen, zijn inmiddels door
andere instellingen overgenomen (één van de bekendste voorbeelden is
natuurlijk de bereiding van boter en kaas). Dit noem ik externalisatie.
De overgebleven arbeidstaken krijgen een ander karakter doordat de
ontwikkeling van de daarvoor benodigde kennis, technieken en arbeidsmethoden - anders dan in het verleden - losgekoppeld is van de boeren
arbeid. Deze kennis- en ontwerpproduktie verschuift naar de wetenschap.
Dit is een andere vorm van externalisatie. De boerenarbeid wordt ver
drongen als het subjectieve element van het arbeidsproces en wordt
getransformeerd tot object. De specifieke regionale stijlen verdwijnen.
Een ieder kent wel enkele uiterlijke kenmerken van de met deze ontwik
keling samenhangende nivellering, standaardisering en uniformering. Was
een Friese boerderij vroeger anders dan een Brabantse of een Gelderse
en een uiting van de streekcultuur, de nieuwgebouwde stallen zijn overal
praktisch hetzelfde. Het landschap ondergaat een vergelijkbaar nivelle
ringsproces. Natuurlijk is er kritiek op deze ontwikkeling en zijn er
initiatieven - bijvoorbeeld vanuit de monumentenzorg en de natuur- en
landschapsbescherming - om dit proces tegen te gaan. Echter, deze vinden
hun oorsprong buiten de landbouw bij instanties met een ratio die ge
scheiden is van de ratio van de landbouwkundige ontwikkeling.
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De betekenis van het begrip 'boer' verandert. Het boer-zijn hield in
het verleden ook in, het, mede door middel van interactie tussen boeren
onderling, autonoom op een specifieke wijze inhoud geven aan arbeid en
bedrijfsontwikkeling. De rollen van de boer als streekbewoner, gezins
lid, bedrijfshoofd, omvormer van de natuur, verzorger van het vee, etc.,
werden in het verleden gedefinieerd vanuit één en hetzelfde culturele
referentiekader. Het 'oude' begrip boer duidt de integratie van ver
schillende rollen aan. In de huidige, dominante conceptie van de land
bouw wordt die landbouw een technisch-economisch gebeuren, waarin het
enige belang

van de directe producent het verwerven van een inkomen

is.
Het beroep boer wordt daarmee verengd tot enkel de produktieve functie,
zonder een specifieke eigen invulling. De verschillen met andere secto
ren vervagen. De boer wordt 'agrarisch ondernemer' en/of 'arbeider in
buitendienst'. De sociaal-culturele bepaaldheid van het boeren lijkt te
verdwijnen. Het boeren verzakelijkt, verindividualiseert (dat wil zeg
gen: de horizontale verbanden van boeren onderling eroderen) en wordt
steeds meer beperkt tot het uitvoeren van wat anderen bedenken; de boer
verwordt tot 'marionet'.
Tot zover een vrij simpele schets van de ontwikkeling van 'bedrijfsstijl' naar 'TATE'. Zij is ook te typeren als een ontwikkeling van
'autonomie' naar 'systeemverwevenheid'. Dit gaat samen met een devalu
atie van de door de boer benodigde kennis en vaardigheden en een ver
enging van zijn beroepsrol.

Hardnekkige eigenheid?

In het hiervoor geschetste beeld van de huidige landbouw is voor de
boer geen plaats meer als medebepaler van de richting van de landbouw
ontwikkeling. Het beeld van een onvermijdelijke unilineaire ontwikke
ling, waarin wetenschappelijke innovaties de motor zijn van het moder
niseringsproces. Weliswaar is dat als beschrijving van de huidige situ
atie overtrokken, een ontwikkeling in die richting is onmiskenbaar waar
te nemen.
Toch zijn er in de boerenpraktijken ook hardnekkige verschijnselen te
signaleren die niet zomaar binnen deze trend te plaatsen zijn. Ik zal
zodadelijk enkele voorbeelden bespreken van wat ik 'hardnekkige eigen
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heid' zou willen noemen. Daaruit blijkt al direct dat de landbouw niet
volledig beschreven kan worden met óf een bedrijfsstijl-bril óf een
TATE-bril op. Hoe de hiernavolgende voorbeelden dan wel geïnterpreteerd
moeten worden, is geen uitgemaakte zaak. Er zijn interpretaties mogelijk
die wel een verdergaande marginalisering van (bepaalde elementen van)
het beroep impliceren, terwijl andere juist van het tegendeel uitgaan.
Welbeschouwd zijn er minstens drie mogelijkheden:
1.

De boer wordt op termijn tot een marionet. Er is wel sprake van een
unilineair transformatieproces richting 'TATE', maar dat proces is
nog niet voltooid; we zitten nog in een overgangssituatie. Elk
historisch proces is een differentieel proces. Boeren - als acto
ren - reageren niet allemaal en overal even snel en op dezelfde
wijze. Er is bijvoorbeeld sprake van 'voorsprong' en 'achterstand'.
De hardnekkige eigenheid en verscheidenheid in de landbouw zijn
'tijdelijke afwijkingen'.

2.

De boer wordt ten dele tot een marionet. Zeker, de bedri jfssti jl
wordt vervangen door TATE. Geen enkel systeem is echter perfect.
Specifieke boerenkennis (in het vervolg ook wel aangeduid als l'art
de la localité) blijft nodig, maar dan als 'aanvulling' op TATE.

Het betreft onmisbare 'restanten' die echter geen relevante rol
spelen bij de bepaling van de ontwikkelingsrichting van de landbouw.
Zoals 100% 'taylorisatie' in de industrie onmogelijk is (wat wordt
'bewezen' bij stiptheidsacties) is ook 100% externe sturing van het
boerenbedrijf onmogelijk.
3.

De boer wordt helemaal niet tot een marionet. De 'art de la locali
té' moge dan gediskwalificeerd en overbodig worden, intussen ont
wikkelen boeren andersoortige en nieuwe kwaliteiten waarmee ze hun
actieve rol in de ontwikkeling van de bedrijfsvoering behouden. Niet
alleen de adoptie van innovaties is van belang, maar vooral ook het
adoptievermogen, dat wil zeggen het vermogen om de vele vanuit TATE
aangereikte innovaties optimaal op elkaar af te stemmen en in te
passen binnen de specifieke omstandigheden op de afzonderlijke be
drijven (7). Het adequaat en 'slim' omspringen met extern ontwikkel
de kennis en het inspelen op ontwikkelingen in de instituties verei
sen andere kwaliteiten dan die welke besloten liggen in de 'art de
la localité'. Vakmanschap is iets anders dan management. Een aantal
beroepsrollen marginaliseert, maar er komen nieuwe voor in de
plaats.
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Voorbeelden van eigenzinnigheid

De eerste voorbeelden van 'hardnekkige eigenheid' van boeren ontleen ik
aan andere onderzoekers en vervolgens geef ik enkele voorbeelden uit
mijn eigen veefokkerijonderzoek. De in de vorige paragraaf onderscheiden
hypothesen - die alle deels 'waar' zullen zijn - kunnen als een soort
leeswijzer gehanteerd worden.
Allereerst een aan Saai (1963) ontleend en bij de bedrijfsstijlenstudies
van Hofstee aansluitend voorbeeld, dat laat zien dat de invloed van de
regionale bedrijfsstijlen niet zomaar verdwenen is, dat boeren niet
enkel rationeel-economisch denkende wezens zijn en dat het werk van
Hofstee niet enkel historische waarde heeft. Saai schetst de verwikke
lingen rondom een LEI-rapport (Wijk, 1960) over de toekomst van de
landbouw in het Oldambt. Het Oldambt is één van de streken waar grasland
werd omgezet in bouwland in een periode waarin de prijsverhoudingen
anders zouden doen verwachten en naar aanleiding waarvan Hofstee zijn
ideeën over bedrijfsstijlen inhoud heeft gegeven. In het rapport wordt
een oplossing geschetst voor de moeilijkheden van de akkerbouwbedrijven
tegen het eind van de jaren vijftig, namelijk: ontwikkeling richting
zuivere veehouderij. In Groningen leverde dat een storm van verontwaar
diging op. In de kritiek klonk een nauwelijks of niet meer bedwongen
emotionaliteit door. Onder andere in artikelen in het Groninger Land
bouwblad wordt geconstateerd dat het LEI-werk veel geld kost, ook
boerengeld; het rapport wordt gekwalificeerd als een stukje wishful
thinking; er zouden allerlei dwaasheden in voorkomen. Er komen ook
reacties van veehouders. Die voelen zich in hun eer aangetast omdat "de
schrijver het aandurft om van lieden die een uitgesproken afkeer hebben
van alles wat rundvee is (we herinneren ons dit nog van de landbouwschooltijd), na een omscholing van één jaar veehouders te maken en in
staat om een weidebedrijf van 50 ha te leiden" (Saai, 1963: 216-217).
Bolhuis en Van der Ploeg (1985) laten zien dat in een modern landbouw
gebied in de Italiaanse Po-vlakte met een homogene economische en
institutionele setting twee verschillende bedrijfsontwikkelingsstrate
gieën onderkend kunnen worden, die beide economisch levensvatbaar zijn
in die zin dat ze ongeveer gelijke inkomens (kunnen) opleveren. Die
verschillen zijn niet toevallig. Ze zijn de uitkomst van doelbewust
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georganiseerde stijlen van landbouwbeoefening die elk voor zich een
rationele samenhang tussen doeleinden en middelen in zich dragen. De
boerenarbeid wordt op uiteenlopende wijzen, volgens bij de stijl pas
sende calculi, rationeel gestructureerd. De uiteenlopende stijlen vinden
hun structurele basis in de relaties tussen de boerenbedrijven ener
zijds, en de institutionele economische omgeving anderzijds.
Daar waar sprake is van een hoge mate van functionele autonomie ten
opzichte van die omgeving manifesteert zich een intensieve stijl. Daar
waar het incorporatieproces resulteert in een hoge mate van systeemverwevenheid, wordt een extensieve, grootschalige stijl van landbouwbe
oefening dominant (ibid: 396-397). Het verschil tussen beide stijlen is
niet dat 'geïncorporeerde', extensieve boeren wel relaties met TÄTE
aangaan, en 'autonome', intensieve boeren niet. De intensieve, autonome
stijl "veronderstelt géén 'autarkie', géén afwezigheid van verbanden en
relaties met de taakomgeving, maar juist een door de boer gecontroleerd
spanningsveld: een constellatie waarin de relaties met markten en TÄTE
van velerlei en onderling tegenstrijdige aard zijn" (ibid: 168). In het
geval van de extensieve stijl is er geen sprake van een dergelijke
autonome regulatie van onderling tegenstrijdige relaties, maar van een
"verdichting van verschillende relaties tot een systematisch netwerk,
waarin elk der afzonderlijke verbanden versterkt wordt door de overige"
(ibid: 166).
De gedifferentieerde relatie met TÄTE blijkt cruciaal. In de structure
ring van de landbouw is TÄTE een factor van belang geworden. Maar de
keuzeruimte voor boeren is kennelijk (nog?) niet verdwenen.
Maso (1985) vond in een onderzoek onder 'succesvolle boeren' in een
Utrechts melkveehouderijgebied twee uiteenlopende beroepsoriëntaties
met daarbij behorende bedrijfsstrategieën. Ook hier is sprake van een
gedifferentieerde relatie met TATE, die onder andere resulteert in het
hanteren van verschillende kennismodellen. De éne groep, met een op
autonomie gerichte oriëntatie, hanteert een kwalitatief kennismodel
waarin de eigen waarneming en ervaring centraal staan ("geen cijfers
maar zien"); zij volgt een strategie van spreiding van inkomensbronnen
en minimalisering van kosten en heeft voorkeur voor kleine, overzichte
lijke, niet sterk geprofessionaliseerde organisaties met veel boereninvloed (zoals bv. in het geval van de KI-vereniging). De andere groep,
met een oriëntatie die resulteert in een verdergaande incorporatie in
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de institutionele omgeving, hanteert een kwantitatief kennismodel waarin
grote waarde wordt gehecht aan wetenschappelijk geproduceerde cijfers;
in deze groep volgt men een strategie van specialisatie en maximalisatie
van de opbrengsten, en heeft men voorkeur voor grotere professionele
instellingen met veel mogelijkheden. De oriëntaties komen voort "uit
een bewuste keuze; het zijn weloverwogen strategieën, oplossingen voor
het probleem hoe de bedrijfsvoering zo goed mogelijk kan worden afge
stemd op de capaciteiten, het vakmanschap, van de boer en de condities
waarin hij zijn beroep moet uitoefenen" (ibid: 123). Maso vond geen
aanwijzingen dat één van beide strategieën superieur is ten opzichte
van de andere. Ook hier dus een voorbeeld van de mogelijkheid van ver
schillende keuzes van boeren ten aanzien van de ontwikkelingsrichting
van de landbouw op basis van verschillende doeleinden. Door de toenemen
de greep van overheid, agribusiness en wetenschap op de landbouwsector
krijgt de groep met de op autonomie gerichte doelstelling het wel steeds
moeilijker. Er worden voor haar ongunstige omstandigheden gecreëerd.
Traditionele vormen van kennis worden steeds meer verdrongen door alge
mene principes. Maso ontwikkelt de stelling dat het specifieke vakman
schap van de boer een middel is om zich teweer te kunnen stellen en een
laatste bastion vormt tegen dit "culturele offensief". Hij vraagt zich
wel af of deze strijd, die vooral gaat om de toeëigening van kennis,
geen achterhoedegevecht is en of de "mazen in het netwerk van adviezen
en prescripties" die boeren goed weten te vinden, niet van tijdelijke
aard zijn. Toch heeft hij de overtuiging dat, zolang de melkveehouderij
bedrijven betrekkelijk klein en overzichtelijk blijven, de specifieke
boerenkennis een belangrijke rol zal blijven spelen (ibid: 124-128).
*

Interessant zijn ook de verwikkelingen in verschillende regio's rondom
de instelling van beheers- en reservaatsgebieden in het kader van de
Relatienota. Hier blijkt bijvoorbeeld dat op hoger niveau vastgestelde
regelingen en de hoogte van de beheersvergoeding zeer zeker niet de
basis kunnen vormen voor een plan dat door boeren geaccepteerd moet
worden. Op regionaal niveau wordt vaak strijd geleverd voor een speci
fieke, bij het gebied passende invulling. De inhoud van het plan, de
gevolgen voor de boerenarbeid, en de ruimte om bij de invulling van het
plan gebruik te maken van specifieke streekgebonden boerenkennis,
blijken een minstens zo belangrijke rol te spelen bij de acceptatie als
de financiële voorwaarden. Ook blijkt de praktische waarde van de nog
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aanwezige specifieke, plaatsgebonden boerenkennis. Zo bleken boeren in
Waterland veel verstand te hebben van de relatie tussen specifieke
systemen van grondgebruik en het voorkomen en gedrag van verschillende
soorten weidevogels. Bij de samenwerking van boeren met het Centrum
voor Landbouw en Milieu (CLM) bleek deze kennis, beter dan de meer
universalistische wetenschappelijke kennis, geschikt te zijn om vormen
van 'agrarisch natuurbeheer' te ontwerpen, daar waar volgens de gangbare
theorieën landbouw en natuur niet zouden kunnen samengaan. De op basis
van deze kennis door de Werkgroep Jonge Boeren Waterland samen met het
CLM uitgewerkte plannen blijken zowel op het vlak van het 'boerenbelang'
als op het vlak van het 'natuurbelang' een meerwaarde te hebben ten
opzichte van het 'standaard'-ontwerp dat er lag. Ook in andere regio's
kwam er juist op het hanteren van dergelijke Jstandaard'-oplossingen
erg veel kritiek (o.a. in de Vijfheerenlanden, de Eilandspolder, Noord
west-Overijssel en Ade).
Bij verschillende regio's 'passen' nog steeds verschillende oplossingen.
Boeren in verschillende regio's reageren verschillend op overheidsplannen. De specifieke kennis, met daarin onder andere een historische en
een arbeidscomponent, blijkt van grote betekenis te zijn bij het aange
ven van effectieve (ook voor boeren acceptabele) oplossingsrichtingen.
Een voorbeeld van de manier waarop regionale culturele opvattingen - in
dit geval over erfrecht en status - mede de regionale landbouwstructuur
bepalen, wordt elders in deze bundel gegeven door De Haan. Maken deze
opvattingen het bijvoorbeeld mogelijk dat in Twente vrij veel kleine
bedrijven door een van de kinderen worden overgenomen, in NoordwestFriesland - het gebied waar ik een serie interviews heb afgenomenworden bedrijven van een dergelijke omvang niet overgenomen; als dat
wel zou gebeuren, zou de boer door zijn omgeving niet als volwaardige
boer worden beschouwd.
Zo zijn er nog veel meer eigenaardigheden van bepaalde regio's te
noemen. Waarom willen Friese boeren bijvoorbeeld geen roodbonte MRIJkoeien? Uit berekeningen, onder andere van consulentschappen en het
LEI, valt af te leiden dat de met name in Noordwest-Friesland veel
voorkomende, vrij extensieve bedrijven (dat wil zeggen met weinig kg
melkquotum per ha) een hoger saldo zouden kunnen halen, als ze in plaats
van hun zwartbonte Holstein-melkkoeien roodbonte MRIJ-'dubbeldoelkoeien'
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zouden houden. De zwartbonte Holsteins zouden daarentegen in enkele
gebieden met een intensievere bedrijfsvoering, waar nu MRIJ-koeien
gehouden worden - te denken valt met name aan Brabant - een hoger saldo
opleveren (K.S. Meekma, 1988; P.J. Meekma, 1987; Meerdink, 1987). Tot
voor kort stond ook vrijwel niemand stil bij deze 'schijnbare tegenstel
ling'. En ook nu nog heeft bijvoorbeeld het stellen van de vraag "waarom
geen MRIJ in Friesland?" in de Friese veehouderijwereld weinig zin: in
Friesland hóórt geen MRIJl De 'kleurenkwestie' is overigens al even oud
als het idee van het fokken. Af en toe wordt er vandaag de dag wel eens
een rode Holstein (d.w.z. gespecialiseerd op melkproductie, eigenlijk
precies hetzelfde als een zwartbonte Holstein, alleen met een andere
kleur) gefokt uit een zwartbonte moeder, maar dat gebeurt voornamelijk
uit commerciële overwegingen, namelijk voor 'export' naar bijvoorbeeld
Gelderland of Brabant. Sinds kort worden er op één van de vele regionale
fokveedagen in Friesland, die in Oosterwolde, wel MRIJ-koeien gekeurd.
Dat zijn vooral dieren van 'landverhuizers', die hun dure grond in het
zuiden en oosten van het land verruilden voor de veel goedkopere in het
noorden (Anonymus, 1988c). In Noordwest-Friesland - zowel vroeger als
nu het kerngebied van de fokkerij - wordt deze streek rondom Ooster
wolde ook wel aangeduid als het 'niet-Friese deel van Friesland'.

Eigenwijze fokkers

In de geschiedenis van de veefokkerij, en met name die van de Friese
veefokkerij, is een steeds terugkerende drang van fokkers te signaleren
om 'het zelf te willen doen'. Ook is er een aloude strijd wie zich een
echte 'fokker' mag noemen en wat het verschil is tussen een 'fokker' en
een 'gewone boer'. Sommigen doen hun best en investeren veel tijd,
emotie en soms ook forse geldbedragen om tot de gelederen van de fokkers
te kunnen toetreden, terwijl anderen expliciet stellen geen fokker te
willen zijn, maar 'gewoon boer'. Er ontstaan steeds weer nieuwe groepen
fokkers die op bepaalde manieren invloed op de fokkerijkoers claimen,
en vinden dat zij degenen zijn die de fokkerijkoers voor een groot deel
dienen te bepalen. In het verleden was het vooral een interne boerenstrijd die voor een groot deel in de ring van de veekeuringen werd
uitgevochten, waarbij opvalt dat de keuringsnormen in de loop van de
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tijd veelal werden aangepast aan het soort vee dat de fokkers van naam
leverden.
Externe invloeden, of die nu kwamen van de opkomende zuivelindustrie, de
opkomende KI of de wetenschap, werden in eerste instantie altijd geïn
terpreteerd als het begin van het einde van de 'vrije veefokker', het
begin van een 'geleide fokkerij', het begin van een massificatieproces.
De gaven van gevoel en intuïtie - het zesde zintuig - van de geboren
fokker, die hem in staat stelden bij een koe eigenschappen op te merken
die een ander niet waarnam, zouden worden vervangen door "wetten van de
dode éénvormigheid" en "kleurloze veelheid" (Van Popta, 1962: 18 en 177)
(8). Na aanvankelijk verzet werden de vernieuwingen echter toch binnen
gehaald, omarmd, soms deels aangepast en gebruikt in de doorgaande
strijd om de positie en status als fokker veilig te stellen. Zo is één
van de onderscheidingsmogelijkheden voor de fokkers in de huidige,
verregaand verwetenschappelijkte fokkerij, niet alleen het fokken van
'goede' koeien, maar vooral ook het fokken van koeien met hoge kengetal
len. Het lijkt een continu proces dat ook nu nog doorgaat en waarin
allerlei elementen zitten waarvan het moeilijk is om te zeggen of ze
economisch rationeel zijn of niet, of ze enkel gericht zijn op status
verwerving of dat er ook andere motieven achter zitten. Hierbij denk ik
onder andere aan de veekeuringen en het ontstaan van fokkerssyndicaten.
Veekeuringen zijn immens populair. Dat er 7000 boeren een gewestelijke
fokveedag bezoeken is geen uitzondering. In Friesland doen ook zo'n
1800 kinderen mee met kalverkeuringen. Ze kiezen thuis een kalf uit dat
ze verzorgen en opfokken. Met dat kalf gaan ze naar speciale lokale
keuringen, vanwaar dan weer afgevaardigden worden gestuurd naar de
provinciale keuring. Op de keuringen worden de koeien gekeurd op exte
rieur. Wetenschappelijk gezien hebben slechts twee exterieurkenmerken,
namelijk de benen en de uier, economisch belang. Toch wordt op veel
meer kenmerken gelet, het type, de rug, de ribben, de ligging van de
zitbeenderen, de staartaanhechting etc. Er is een uitgebreid scala aan
kwalitatieve onderscheidingen ontstaan. Zo zijn

er

showkoeien,

werkkoeien, koeien met kracht, koeien met droge benen, koeien met
inhoud, harde koeien etc. Nog steeds wordt voor 'mooie koeien' fors
betaald. Nog steeds wordt op 'schoonheid' gefokt. Nog steeds kunnen
fokkers naam maken in de keuringsring. Zo krijgen kenmerken van een koe
die geen gebruikswaarde vertegenwoordigen, toch een commercieel aantrek
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kelijke ruilwaarde. Een van de bekendere fokkers van het moment duidde
het in één van mijn interviews als volgt aan:
"Ik wil een efficiënte koe (efficiënt duidt hier overigens niet op
wetenschappelijke criteria, maar op specifieke eigen criteria, rvb).
Maar een klein aantal koeien fokken we luxe. Die moeten op de shows
de aandacht trekken en ik zorg dat de rest efficiënt blijft. Dan hou
ik mijn beurs vol. Uit die efficiënte koeien, daar komt waarschijn
lijk in de toekomst de fokkerij uit en voor de short term hou ik
mijn naam op peil. Ik heb een beetje een tweesporenbeleid".
Een ander fenomeen vormen de fokkerssyndicaten. Er zijn de laatste jaren
enkele syndicaten ontstaan waarin zich bekende fokkers hebben verenigd.
Deze syndicaten doen voor een deel hetzelfde als de grote KI-blokken;
ze importeren ook embryo's van topvee uit de VS, sommige handelen in
sperma en sommige testen zelfs stieren uit. Ze beconcurreren dus hun
eigen KI-verenigingen, die deze activiteiten het liefst tot hun exclu
sieve takenpakket gerekend zouden willen zien. Op de Amerikaanse markt
beconcurreren de verschillende syndicaten en de Nederlandse KI-blokken
elkaar. De algemeen directeur van het FRS interpreteert dit soort acti
viteiten van fokkers als de aloude neiging om "het zelf te willen doen",
om zich te onderscheiden door middel van datgene waarmee de Friese boer
zich ook vroeger wilde onderscheiden, namelijk zijn vee (9). Hij signa
leert ook de neiging van deze fokkers om zich af te zetten tegen het
algemene; ze willen zich afschermen en dus eigenlijk als exclusieve
fokker erkend worden. Er is sprake van een professionaliseringsdrang
(in de zin van 'wording tot professie').
Dergelijke voorbeelden zijn er veel meer te vinden. De vraag die er uit
voortvloeit, is waar dit fokkersstreven op berust. Betreft het enkel
'speculeren op geluk' of kunnen de fokkers ook iets 'anders' of iets
'beters' dan de op het compas van 'de wetenschap' koersende KI-bolwerken? Welke rol hebben de huidige fokkers nog binnen de verwetenschappe
lijkte fokkerij? Is er nog sprake van relevante 'art de la localité'
en/of 'nieuwe' andersoortige vaardigheden, of betreft het slechts 'aan
vullingen' op een op zichzelf superieur systeem?
De verwetenschappelijkte fokkerij is, vereenvoudigd weergegeven, ge
richt op het fokken van koeien met een zo hoog mogelijke aanleg voor
melkproduktie. Die aanleg wordt uitgedrukt in een kengetal, de nettomelkgeldindex (Inet), die volgens de regels van de populatiegenetica
berekend wordt door middel van grootschalige, geautomatiseerde statis24

tische verwerking van de produktiegegevens van alle koeien. De theorie
is dat de hoogste (dat wil zeggen het dier met de hoogste Inet) de beste
is, en dat de beste overal de beste is. Dat wil zeggen, er is één soort
ideale koe voor alle bedrijven, ongeacht of het om Franse, Friese,
Brabantse, Amerikaanse of Israëlische bedrijven gaat, en of het nu
grote, kleine, intensieve of extensieve bedrijven betreft. Dat is de
koe met het hoogste kengetal. Grofweg kan gesteld worden dat maximaal
50% van de erfelijke aanleg van een koe kan worden toegeschreven aan de
vader (25%) en de moeder (25%). De overige 50% is 'toeval'. Statistisch
gezien is dit ruim voldoende om een fokprogramma te ontwerpen en om via
een op kengetallen gebaseerde fokkerij vooruitgang te bewerkstelligen,
althans als het om grote aantallen dieren gaat. In theorie zou fokkerij
door boeren thans niet veel anders meer inhouden dan het bekijken van de
stierenkaart en het kiezen van de stier waarachter het hoogste getal
staat. Er komt natuurlijk nog heel wat meer bij kijken, maar het gaat
wel steeds meer deze kant op. Zo blijkt het systeem ook te werken.
Gesteld kan worden dat de fokprogramma's in de breedte goede resultaten
hebben opgeleverd. Maar dit betreft slechts een deel van het verhaal.
Een boer werkt niet met de 'wet der grote getallen'. En dan is er nog
die 50% 'toeval'.
Eén van de door mij geïnterviewde fokkers zei het zo: "de situatie maakt
ook de koe"; en hij vervolgde:
"Die bedrijven met 5500-6000 kg (10): ik heb mijn twijfels of die
gebruik kunnen maken van die erg hoge aanleg. Als ze het voer niet
krijgt, dan kan de koe het toch niet geven, dan maak je haar alleen
maar ziek, denk ik. Dan heeft ze wel die drang, maar kan het niet
bolwerken en krijgt problemen. Elke topkoe is niet in elke situatie
geschikt. Dat vind ik wel belangrijk. Als je een koe de kans niet
geeft, dan kan je nog zo hoog scoren qua erfelijke aanleg, maar dan
geeft het allemaal niks".
Binnen een bepaald milieu is 'de hoogste' dus niet vanzelfsprekend ook
de beste. Zo kom ik met mijn oude VW-kever prima over een hobbelige
zandweg, terwijl een formule-1 wagen er vast zou lopen. Bij verschil
lende milieus blijken verschillende soorten koeien te horen. Dit blijkt
ook uit rasvergelijkingsproeven die onder verschillende omstandigheden
worden uitgevoerd (zie b.v. P.J. Meekma, 1987). Het bovenstaande geldt
zeker als het gaat om bedrijfstypes met een verschillende intensiteit
(denk aan het MRIJ-voorbeeld). Maar het gaat ook op voor milieuverschillen binnen de intensieve en de extensieve groep.
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De fokkers die de wetenschappelijke methoden en de achtergronden ervan
goed kennen, gebruiken die methoden wel, maar wijken er ook bewust van
af. Je zou kunnen zeggen dat ze op bepaalde punten de wetenschap over
stijgen of voor zijn. Hieraan moet natuurlijk de vraag gekoppeld worden,
waarin ze dan 'beter' zijn. Betreft het de 'art de la localité' of
andere vaardigheden?
Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. In de door mij gehouden
interviews verklaren 'topfokkers' hun 'voorsprong' ook op verschillende
manieren. De ene keer betreft het een voorsprong in de tijd; ze hebben
een bepaalde stap eerder gezet dan anderen (bijvoorbeeld overstappen
op een ander veeras, toepassen van een ander stalsysteem), en verder
verschillen ze niet fundamenteel van die anderen. De hiervoor benodigde
kwaliteit is vooral het snel en adequaat kunnen inspelen op veranderende
externe omstandigheden en mogelijkheden. De andere keer refereren ze
echter aan eigen specifieke vaardigheden. Daarvan zal ik enkele voor
beelden geven.
Er blijkt (nog steeds) een belangrijke rol weggelegd te zijn voor de
eigen waarneming, de eigen interpretatie en het eigen experiment. Zou,
ideaaltypisch gesproken, de bedrijfsvoering vanuit 'de wetenschap'
bezien het logische 'eindpunt' behoren te zijn van de door haar voort
gebrachte methoden en technieken, door de boer wordt bedrijfsvoering
opgevat als een continu experiment. Op basis van de - deels bewust
opgezette - experimenten, waarnemingen en ervaring van de boer worden
steeds opnieuw allerlei veranderingen ingevoerd.
Eén van de geïnterviewde boeren, een in heel Nederland bekende fokker,
roemt de stier wiens dochters hem beroemd maakten, Sheik, om zijn goede
nakomelingen:
"...maar dan wel speciaal ook in combinatie met Gardenia. Als je
niet een moeder met de macht van Gardenia er voor hebt, kunnen ze
zo akelig nauw en naar zijn".
Hij wijst dus op goede combinaties van stieren en op een goede nafok
van een bepaalde stier, iets wat niet door de wetenschap gedaan wordt,
maar wat natuurlijk wel invloed heeft op de stierkeuze. Het gaat om
moeilijk voorspelbare zaken, die in de praktijk een grote variatie te
zien geven, maar die wel waarde hebben voor de praktische fokkerij.
Deze boer hoeft natuurlijk ook geen verklaring voor de waargenomen
verschijnselen te bedenken. Het gaat erom dat het 'werkt'. Het 'waarom'
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is niet van belang. Hij gebruikt zelf ook het woord toeval. Naar 'toe
valligheden' wordt echter bewust gezocht. Tevens wijst hij op het niet
universele karakter yan zijn kennis:
"Je wist de tekortkomingen van een Sheik. Het is een stuk uitpro
beren. Als je nou vier keer die combinatie maakt, en het lukt knap,
dan zeg je: dit past
De Sheiken (11) hebben duidelijk iets te
min kracht. Een Gardenia is een vrij forse zware koe, daar past
Sheik zonder meer knap op, bij mij tenminste. Rocket is voor mij
verreweg de beste stier, die past verschrikkelijk best in mijn
bedrijf. Waarom, dat weet ik niet. Dat is ook van bedrijf tot be
drijf verschillend, zonder meer, vooral bij die stier
Je zoekt
het wel in de hogere stieren. Een Rocket zit ook boven de 500 gulden
(12). Hij past ook zeker niet op bepaalde koeien, maar er zijn ook
bepaalde koeien daar zeg je van: daar wil ik een Rocketdochter van.
In mijn ogen heeft hij beste dochters geleverd, maar dan heb je
misschien toevallig de goede combinatie gekozen".
Het zal duidelijk zijn dat bij de stierkeuze heel wat meer overwegingen
een rol spelen dan alleen de netto-melkgeldindex.
Een andere geïnterviewde boer (dezelfde als die van het tweesporenbe
leid), ook

behorend tot het selecte fokkersgilde, legt uit hoe hij

dieren fokt die bij het specifieke milieu van zijn bedrijf passen:
"Wij selekteren vrij scherp. We hebben een vrij hard systeem met
één voerregime, geen aparte vertroeteling van individuele dieren.
Ze moeten het binnen de grote koppel waarmaken. Kunnen ze dat waar
maken, dan hebben ze een hoge produktie, die blijven. De rest wordt
verkocht. Dan fok je steeds van die koeien door. Als je dat 20 jaar
doet, dan heb ik voor mezelf de beste garantie op goede koeien. Die
heb ik niet als ik elk jaar koeien of kalveren koop uit Duitsland en
van collega's die een ander regime hebben. Je moet consequent je
eigen regime hebben, daar fok ie in. We hebben nu gemengd voer,
alles wat goedkoop is (hiermee worden ruwe grondstoffen bedoeld die
krachtvoer vervangen, er wordt geen krachtvoer meer gekocht, rvb)
en wat we zelf voorradig hebben mengen we door elkaar in een verhou
ding die scherp is qua prijs. Dat mikken we voor die koeien. Daar
mogen ze zoveel van eten als ze willen, maar ze kunnen niet alleen
het lekkerste pakken. Het is stamppot, alles zit door elkaar, ook
ruwvoer. Wat bleek toen we twee jaar geleden met het systeem begon
nen? 'Koeien die enorme pensen hadden, die enorm kunnen bufferen,
die gingen in produktie omhoog, en koeien die voorheen wel aardig
met krachtvoer aan de produktie kwamen, die zakten in dat systeem,
want ze moesten in vaste verhouding zoveel ruwvoer opnemen. Koeien
met korte ribben zakten weg".
Ook bij hem blijkt dat de koe en de situatie bij elkaar horen. In dit
citaat zit nog een ander interessant punt verscholen. Deze boer wijst
op het belang van een scherpe selectie in de eigen veestapel. Volgens
wetenschappelijke berekeningen wordt slechts 5% van de vooruitgang in
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erfelijke aanleg voor melkproduktie bepaald door de selectie van koeien
op het bedrijf. De overige 95% wordt bepaald door de selectie van
stieren (stiervaders en fokstieren, 70%) en stiermoeders (25%), die in
beide gevallen door de KI-vereniging wordt gedaan (13). Als over
fokkerij wordt gesproken en geschreven, betreft het dan ook vrijwel
altijd stieren. Bovenstaand citaat laat echter zien dat de betreffende
boer ook grote waarde hecht aan de selectie van koeien op het bedrijf.
Uit vrijwel elke bedrijfsreportage blijkt ook dat de melkveehouder
waarde hecht aan bepaalde moederlijnen en dus aan selectie van koeien
op het bedrijf (14).
Aan moederlijnen worden ook vaak eigenschappen toegeschreven waar weten
schappelijk gezien niet op gefokt kan worden vanwege de zeer lage erfe
lijkheidsgraad, zoals bijvoorbeeld vruchtbaarheid en duurzaamheid. Het
is frappant dat boeren vaak precies kunnen aangeven dat bepaalde koestammen zich onderscheiden door een prima vruchtbaarheid, een vlakke
lactatiecurve of pas op oudere leeftijd topprodukties halen. Dat dit
soort zaken niet naar voren komt in een statistisch systeem dat geba
seerd is op de 'wet der grote getallen', is niet vreemd. Het gaat om
een klein aantal dieren. Per jaar komen er maar enkele nieuwe vaarzen
bij de familie. Het duurt een reeks van jaren voordat de boer de kwali
teit van een moederdier of koefamilie heeft leren kennen (Bierma, 1988).
De eigen waarneming van de boer gedurende een langere tijd en de kennis
van de bedrijfsgeschiedenis leveren een effectieve waardevolle kennis
die niet of moeilijk op een andere wijze te verkrijgen is.

Kennis en vaardigheden

De reeks voorbeelden van verscheidenheid en van de waarde en betekenis
van boerenkennis en -arbeid is zonder veel moeite uit te breiden. Op de
interpretatie ervan is al vooruit gelopen door het aangeven van de drie
hypothesen. Ik wil daar nu eerst wat dieper op ingaan.
Van de gegeven hypothesen lijkt de 'overgangssituatie'-hypothese (volle
dige overgang naar TÄTE, afwijkingen zijn tijdelijk, lokale kennissyste
men worden op termijn irrelevant) het meest onwaarschijnlijk. Voor
bepaalde delen van de landbouwontwikkeling is waarschijnlijk wel sprake
van een overgang naar TÄTE, maar als het niet de gehele ontwikkeling
betreft, gaat de hypothese vanzelf over in de 'aanvulling'-hypothese
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(geen volledige marginalisering, onmisbare restanten van de art de la
localité) en/of de 'nieuwe kwaliteiten'-hypothese (uitholling van 'loka
le' kennis en vaardigheden, maar ontwikkeling van andere kwaliteiten).
Ik besef echter dat mijn voorbeelden vooral betrekking hadden op boeren
van grote en 'moderne' bedrijven. Misschien is het daaraan toe te
schrijven dat de 'nieuwe kwaliteiten'-hypothese mij zo aannemelijk
voorkomt. Zou ik meer kleine en 'traditionele' boeren hebben belicht,
dan zou ik de 'overgangs'-hypothese wel eens als als de meest aanneme
lijke hebben kunnen aanwijzen.
Het blijkt dat boeren in een continue wisselwerking met het wetenschap
pelijk kennissysteem ook nieuwe kennis en arbeidsmethoden ontwikkelen,
die verder gaan dan de nieuwste wetenschappelijke innovaties. Daarvan
zijn zelfs voorbeelden te vinden in de automatisering (15).
Het gaat natuurlijk te ver om te beweren dat er nog duidelijk afgrensbare regionale bedrijfsstijlen (in de zin zoals door Hofstee aangegeven)
bestaan, maar het gaat ook te ver om te beweren dat de bedrijfsstijlen
als richtinggevend compas voor het handelen geheel zijn vervangen door
TÄTE. Boeren zijn niet slechts uitvoerders van wat anderen bedenken. Er
is geen sprake van een éénduidige ontwikkeling in de richting van steeds
afnemende autonomie, toenemende externe prescriptie en voortgaande
externalisering van taken, en derhalve ook niet van een éénduidige
uithollingstendens. Sommigen handhaven bewust een meer autonome stijl
van landbouwbeoefening (zie de 'autonome' boeren bij Bolhuis & Van der
Ploeg en Maso). Anderen 'internaliseren' wel de wetenschappelijke
normen, maar spelen daar op een dusdanige wijze op in dat ze 'voorlopen'
op het wetenschappelijk onderzoek (zie de voorbeelden uit de veefokkerij
en de automatisering). In dat geval kan je misschien spreken van een
synergisme met (delen van) TÄTE, niet enkel van externe prescriptie
(Frouws, 1987).
De gegeven voorbeelden en de inhoud van mijn interviews lijken het beeld
te bevestigen dat Van der Ploeg (1987) schetst van het kennissysteem op
de Nederlandse 'koploper'-bedrijven. Lokale kennisstelsels worden
gedeeltelijk ontwricht, maar ook gerevitaliseerd en gereactiveerd door
de verwetenschappelijking, niet alleen omdat het wetenschappelijk
systeem corrigerende tegenkrachten oproept, maar deze ook

behoeft.

Lokale kennisstelsels zijn juist gebaseerd op de coördinatie van groeifaktoren en deeltaken en dat is essentieel om gebruik te kunnen maken
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van bepaalde wetenschappelijke innovaties. De coördinatie van deeltaken
in en door middel van boerenarbeid is gebaseerd op het in tijd en ruimte
samengaan van het uitdenken en de waarnemingen en ervaringen in het
uitvoeren.
De specifieke boerenkennis levert correctie op en is voorwaarde voor
toepassing van wetenschappelijke kennissystemen (Van der Ploeg, 1987:
271). Er is een indrukwekkend 'knowledge system' ontworpen, maar de
impact ervan kan enkel begrepen worden "vanuit de zeer hoog ontwikkelde
art de la localité, de kennis waarmee boeren die groeifactoren reguleren
die (nog) niet vanuit het wetenschappelijk kennissysteem beheerst kunnen
worden. Ook deze (onmisbare) boerenkennis heeft zich gelijktijdig met
de vordering van de wetenschappelijke kennis kunnen ontwikkelen" (ibid:
276). Het kennissysteem van de boer wordt toegesneden op het wetenschap
pelijk kennissysteem.
Tegen deze achtergrond zou misschien ook een opvallend verschijnsel dat
uit mijn interviews naar voren kwam, verklaard kunnen worden. Mij bleek
dat de meeste boeren wel geloven dat vrijwel elke nieuwe technologische
vinding ook toegepast zal gaan worden, maar

dat ze desondanks ook

geloven dat de boer op één of andere manier onmisbaar zal blijven in de
landbouwontwikkeling, dat er altijd boeren zullen zijn die nieuwe wegen
bewandelen. De eigen bijdrage van de boer is nog steeds de meest bepa
lende factor voor de bedrijfsresultaten, vooral waar het de kwaliteit
ervan betreft (Mok, 1987: 21), en boeren vertrouwen erop dat dat zo
blijft. Of, en in welke mate, de art de la localité in de toekomst
onderdeel zal blijven uitmaken van de benodigde kennis en vaardigheden
of dat deze vervangen wordt door andersoortige coördinatievaardigheden,
is vooralsnog een punt van discussie.

Arbeidstaakbeheersing

Met het voorgaande in het achterhoofd zal ik de discussie over de auto
nomie in de beroepsuitoefening weer oppakken naar aanleiding van het
begrip arbeidstaakbeheersing. Ik

neig steeds meer naar de volgende

stelling: Arbeidstaakbeheersing staat centraal in de beroepsoriëntatie
van boeren, veronderstelt een bepaalde mate van functionele autonomie,
van integratie van verschillende rollen, en is voorwaarde voor een
zekere eigenheid.
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Arbeidstaakbeheersing wordt opgevat als de mogelijkheid tot het nemen
van beslissingen omtrent essentiële zaken die verband houden met het
voorbereiden en uitvoeren van arbeidsverrichtingen. Essentiële zaken
zijn: het domein van de arbeidsverrichtingen (geeft mate van onvervang
baarheid op bepaald terrein aan), de wijze van werken (aanpak, tempo,
methode, technieken etc.) en de plaats van de eigen bijdrage in de
totaliteit van het arbeidsproces en het eindprodukt (vermogen om het
produktieproces te organiseren en te leiden) (Mok, 1980: 25).
Van belang is het onderscheid met arbeidsvoorwaardenbeheersing. Arbeids
voorwaardenbeheersing wordt opgevat als de mogelijkheid tot het nemen
van beslissingen omtrent de voorwaarden en omstandigheden waaronder
arbeid verricht wordt (materiële en immateriële beloning, lawaai, stank
etc.) (ibid: 25).
De gegeven voorbeelden hebben alle, direct of indirect, betrekking op
de arbeid van boeren. De bewust nagestreefde, verschillende ontwikke
lingspatronen, de niet-rationeel economische voorkeuren voor een bepaal
de wijze van boeren, het verzet tegen niet-gebiedsspecifieke oplossin
gen, de emotionele geladenheid van bepaalde zaken, de professionali
seringsdrang, het vermogen steeds weer nieuwe kennis en/of vaardigheden
te genereren en daarmee greep te houden op de bedrijfsontwikkeling, de
onderscheidingsdrang, etc. zijn alle, meer of minder, onder de noemer
van arbeidstaakbeheersing te brengen. Veel reacties van boeren op ver
wetenschappelijking, externe prescriptie en externalisering krijgen
betekenis tegen het licht van hun streven naar arbeidstaakbeheersing.
Mok (1980) en Christis (1983) stellen dat de eenheid van 'uitdenken'
(ontwikkelen van kennis, ontwerpen van technieken) en 'uitvoeren' voor
waarde is voor arbeidstaakbeheersing door vakarbeiders in de industrie.
De geschiedenis van vakarbeiders en vakbonden laat zien dat in het
verleden arbeidsvoorwaardenbeheersing werd verkregen via arbeidstaakbe
heersing. Het ontstaan van vakbonden als strijdorganisaties in de tweede
helft van de vorige eeuw is te verklaren als een defensieve reactieivan
een 'arbeidersaristocratie' (in ons geval te vergelijken met de
'fokkers') tegen de aanval op hèt kenmerk van vakmanschap: arbeidstaak
beheersing (Mok, 1980: 26). In de loop van de tijd zijn vakbonden zich
steeds meer gaan concentreren op de arbeidsvoorwaardenbeheersing. De
arbeidstaakbeheersing is verschoven naar een andere groepering, het

31

(wetenschappelijk) management, die de beheersing van het produktieproces
overneemt. De vakarbeider raakt met het verlies van de exclusieve ken
nis die was ingebed in een morele code, de beheersing over het produk
tieproces kwijt. Dit impliceert afname van de collectieve autonomie van
de vakarbeiders.
De nieuwe sociale organisatie van het produktieproces zit als het ware
in de gebruikte technologie ingebakken (vergelijk Benvenuti's 'techniek
als taal'). De strijd om beheersing - de machtsvraag - is dan ook altijd
nauw verbonden geweest met de ontwikkeling van de technologie (Mok,
1982: 34). Beheersing van de kennis van het produktieproces is met de
scheiding tussen uitdenken en uitvoeren centraal komen te staan. Werkers
worden met technologische middelen beheerst.
Deze beschrijving toont overeenkomsten met de besproken 'overgang' van
bedrijfsstijl naar TÄTE. Indien boeren arbeidstaakbeheersing kwijtraken
en zich (dienen te) beperken tot arbeidsvoorwaardenbeheersing, is dat
als marginalisering te typeren. Als de landbouw een vergelijkbare ont
wikkelingsgang gaat doorlopen als de industrie in het verleden, wordt
dat realiteit. Dan zouden de beschreven voorbeelden van hardnekkige
eigenheid toch slechts 'tijdelijke afwijkingen' aangeven en zou de
'overgangs'-hypothese de juiste zijn.

|

In de landbouw verschuift het accent van de belangenbehartiging naar
arbeidsvoorwaardenbeheersing. Berustten de vroegere bedrijfsstijlen mede
op de exclusieve kennis die ingebed was in een normatieve, morele code,
onder andere ten aanzien van de arbeidsinhoud (wat grote overeenkomsten
vertoont met de beschrijving van het negentiende eeuwse vakmanschap van
arbeiders bij Christis, 1983: 37), in de huidige, belangenbehartiging
van boeren wordt de aandacht meer en meer geconcentreerd op het poli
tieke systeem, waarbij het accent steeds meer op de remuneratieve kant
komt te liggen (16). Gaan de landbouworganisaties in hun ontwikkeling
de vakbonden achterna? Met name de, relatief progressieve, agrarische
jongeren hanteren al meer een 'vakbondsconcept1 dan de ouderen.
Toch zou er bij boeren wel eens een grote mate van continuïteit in het
streven naar arbeidstaakbeheersing kunnen zitten. In moderniserings
theorieën maken sociologen graag gebruik van dichotomieën (een bekend
voorbeeld uit de vroegere Wageningse sociologie en voorlichtingskunde
is het polaire begrippenpaar traditioneel en modern-dynamisch cultuur
patroon), die de schijn wekken "van scherpe tegenstellingen tussen 'oud'
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en.'nieuw' en bovendien van een éénduidige richting van het modernise
ringsproces" (Mok, 1982: 38-39). Door het gebruik van polaire begrippen
apparaten worden bepaalde veranderingen geaccentueerd en geoperationa
liseerd, terwijl continuïteiten het gevaar lopen van het analytische
toneel te verdwijnen.
Het is goed mogelijk om de activiteiten van de 'oude' Friese fokkers
van Fries-Hollands vee (aanvankelijk tegen opkomst zuivelindustrie,
tegen invoering van de KI, tegen invoering van wetenschappelijke bepa
ling van fokwaarden van stieren, tegen het gebruik van niet-Fries vee)
te plaatsen tegenover de activiteiten van de 'nieuwe' fokkers van Holsteinvee (oriëntatie op het buitenland, import buitenlands vee, gebruik
makend van de nieuwe wetenschappelijke kengetallen/indexen voot melkproduktieaanleg e.d.). In dit verband worden wel begrippen als traditio
neel en modern, slecht en goed ondernemerschap gebruikt. Te lichtvaar
dig? zoveel is zeker, dat het 'traditionele' gedrag van de 'oude' fok
kers vanuit een arbeidstaakbeheersingsperspectief ten dele is terug te
voeren tot dezelfde strevingen als die waardoor 'nieuwe' fokkers zich
laten leiden (afscherming eigen uitzonderingspositie als fokker, trach
ten een eigen plaats te creëren voor de eigen specifieke arbeidsmethoden, erkenning van het eigen vakmanschap, neiging tot 'professievorming'
e.d.).
Maar al is er goed beschouwd sprake van hetzelfde streven, binnen de
veranderde context zijn de 'oude' middelen, de benodigde kennis en
vaardigheden, niet meer adequaat.
Arbeidstaakbeheersing veronderstelt (een bepaalde mate van) functionele
autonomie. Is arbeidstaakbeheersing door boeren echter wel mogelijk in
een landbouw die zich verder integreert in het algemene economische
gebeuren? Om hierop een antwoord te kunnen geven ga ik eerst in op de
betekenis van het begrip autonomie.
Autonomie is niet een geïsoleerd begrip. Het betreft altijd autonomie
ten aanzien van iets. Het begrip autonomie verkrijgt alleen een zinvolle

betekenis in een sociale context waarin ook niet-autonomie is. Begrippen
als autonomie, vrijheid en zelfstandigheid hebben enkel een zinvolle
betekenis in een sociale context waarin ook het tegendeel aanwezig is
(dat wil zeggen in de interactie structuur - actor). Relaties met ande
ren beperken de vrijheid voorzover ze vormen van afhankelijkheid impli
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ceren; tegelijkertijd

vormen ze een onontbeerlijke voorwaarde voor

vrijheid of vrijheidsvergroting.
Autonomie kan derhalve niet zomaar tegenover systeemverwevenheid ge
plaatst worden; vergelijkbaar hiermee kan TÄTE niet zomaar tegenover
de boer

in de hoedanigheid van autonoom probleemoplosser geplaatst

worden. Zo blijkt uit het als voorbeeld besproken onderzoek van Bolhuis
& Van der Ploeg (1985) dat 'autonome' boeren wel degelijk allerlei
verbanden en relaties met de taakomgeving hebben, maar dat ze deze zelf
kunnen reguleren en controleren. Het betreft een 'eenheid van tegende
len', waarbij de delen hun betekenis aan elkaar ontlenen, met

elkaar

verbonden zijn en in een dynamisch evenwicht verkeren. Structurerende
elementen op basis waarvan een boer op zijn individuele bedrijf de
produktie organiseert, moeten dan ook geanalyseerd worden als bij uit
stek sociale produkten. Toenemende integratie impliceert niet vanzelf
sprekend toenemende afhankelijkheid, afnemende autonomie en marginali
sering van het beroep. Het gaat om de aard en de inhoud van de relatie.
Vanuit dit gezichtspunt is het dan ook zinloos om enkel te spreken van
een overgang van 'bedrijfsstijl' naar 'TATE'. Ontwikkelingen

leiden

niet onontkoombaar tot totale afhankelijkheid, marginalisering van de
identiteit of algehele systeemverwevenheid. Krachten die 'vanuit

het

systeem' werken in de richting van vollediger integratie, genereren
zelf hun contrapunten, activeren mechanismen van reproduktie van func
tionele autonomie. Boeren wachten niet lijdelijk hun marginalisering
af.

Slotbeschouwing

Een éénduidig antwoord op de in het begin gestelde vraag "Is de inhoud
van het beroep boer aan een marginaliseringsproces onderhevig?", is niet
te geven. De toenemende eenvormigheid, de verdergaande verwetenschappe
lijking, externe prescriptie en externalisering in de landbouw illu
streren de zeker aanwezige marginaliseringstendens, maar er ontwikkelen
zich ook contrapunten.
Met TATE als heuristisch concept zijn zinvolle aanduidingen van deze
tendens te geven. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er een totale breuk
met het verleden plaatsvindt, dat 'oude' dimensies, zoals die in de
regionale bedrijfsstijlen zijn waar te nemen, verdwenen zijn of niet
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(deels) een nieuwe inhoud en vorm gekregen kunnen hebben. Het probleem
is wel dat van die 'oude' dimensies weinig kennis voorhanden is. Wat is
er bijvoorbeeld bekend van de oude en nieuwe culturele elementen in de
beroepsoriëntaties en bedrijfsstrategieën van boeren? Wat voor inzicht
is voorhanden in de grote hang naar zelfstandigheid van boeren, de
achtergronden van de nog steeds aanwezige verscheidenheid in de land
bouw en de nog steeds aanwezige specifieke (zowel oude als nieuwe)
boerenkennis? We weten er weinig van, laat staan dat we, erop voort
bordurend met behulp van een dosis 'sociale fantasie', een toekomstbeeld
zouden kunnen ontwerpen van reëel voorstelbare beroepsoriëntaties en
bedrijfsstrategieën van boeren en van een relevante autonome kennis(re)produktie waarin eigen specifieke normatieve en culturele opvattin
gen geïntegreerd zijn. Het gaat er niet enkel om te weten welke ontwik
kelingen zich feitelijk voltrekken, maar ook welke ontwikkelingen denk
baar zijn.
Een zich ontwikkelende technologisch-administratieve structuur is echter
wel vrij goed voorstelbaar en sluit aan bij de ontwikkeling in andere
sectoren. Dat is ook een van de redenen waarom hantering van het TATEconcept al gauw leidt tot een 'pessimistische' kijk op de werkelijkheid
waarin de beroepsrol van de boer onmiskenbaar devalueert en inperking
van zijn handelingsmogelijkheden onafwendbaar lijkt. Deze kijk is onte
recht. Er is geen sprake van een eenduidige, ééndimensionale ontwikke
ling. Er staan nog steeds verschillende mogelijkheden open, er kunnen
nog steeds keuzen gemaakt worden. Maar daar moet bewust naar gezocht
worden. Daarbij kunnen Hofstee's regionale bedrijfsstijlenstudies te
hulp worden geroepen. De waarde van dat werk ligt in de notie van het
sociaal-culturele en normatieve karakter van de bedrijfsvoering.
Het is moeilijk om de strijd om autonomie, om arbeidstaakbeheersing te
herkennen en als zodanig te interpreteren omdat ze niet openlijk wordt
aangegaan. Ze

vindt veelal plaats via een ogenschijnlijk technische

discussie. De strijd om de beheersing van het produktieproces is voor
een groot deel een strijd om de technologie, om de (re)produktie van
kennis. In de landbouw worden heel wat normatieve discussies versluierd
door de technische termen waarin deze gevoerd worden.
Technologie impliceert sociale modellering. Bij de beantwoording van de
vraag hoe deze sociale modellering vanuit verschillende groeperingen
beoordeeld wordt, of ze aanvaardbaar is of niet, is het enkel hanteren
van de 'homo economicus' als utopische graadmeter onvoldoende. Het is
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niet de taak van de agrarische sociologie om aan te geven 'hoe het
moet'. Het is wel een taak van de agrarische sociologie om die processen
die thans op zo'n overheersende maar ongrijpbare (want onbegrepen) wijze
het leven en werken op het platteland bepalen doorzichtig te maken.
"Zeker voor organisaties van boeren, boerinnen en landarbeiders zou een
dergelijke doorzichtigheid essentieel kunnen zijn voor het verwerven van
enigerlei greep op processen die nu een ieder tot willoos object lijken
te maken" (Van der Ploeg, 1987: 318). Die doorzichtigheid is een voor
waarde voor een discussie over wat nu eigenlijk onder 'rationalisatie'
van de landbouw verstaan dient te worden. De inhoud van rationalisatie
mag geen afgeleide zijn van technische mogelijkheden, maar moet altijd
worden gerelateerd aan doelstellingen. Het gaat erom inhoudelijk inzicht
te verschaffen in niet of nauwelijks gesignaleerde dimensies van de
werkelijkheid. Ik hoop hieraan een bijdrage geleverd te hebben door het
geven van enkele aanzetten voor een verdergaande analyse van de beroepsinhoud van boeren.

Noten

1. Uitspraak van Van Leeuwen, voorzitter van de Gelderse Maatschappij van
Landbouw, geciteerd in: De Jaeger en Wildenbeest (1988).
2. Uitspraak van de bekende veefokker en melkveehouder H. Heemskerk, geciteerd
in: Van der Hoek (1986).
3. Uitspraak van een lid van het Kritisch Landbouw Beraad, geciteerd in: Van
Cooten (1988).
4. Uitlatingen van minister Braks tijdens een Tweede Kamerdebat over de moge
lijke toelating van het melkgift stimulerende hormoon BST in de melkveehou
derij, geciteerd in: Anonymus (1988b).
5. Uitlatingen tijdens een algemene vergadering van de KNBTB, geciteerd in:
Anonymus (1988a). Dat zowel Braks als Schouten vervolgens het perspectief
van de boer in handen leggen van de coöperaties die zich moeten interna
tionaliseren en zich op de biotechnologie moeten storten, beschouw ik als
een voor boeren pijnlijke tegenstrijdigheid, waar ik nu niet op inga.
Overigens, Benvenuti (1975) stelde dertien jaar geleden al de vraag of de
ontwikkelingen in de institutionele omgeving van de landbouw zouden leiden
"towards a new feudalism or towards democratic planning".
6. Om het probleem duidelijk te kunnen schetsen wordt de TATE-theorie hier
nogal simplistisch weergegeven. Enkele in de genoemde literatuur wel - zij
het niet altijd even duidelijk - aangegeven noties en nuances heb ik daar
voor verduisterd. Hiervoor mijn excuses aan Bruno Benvenuti.
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7. In de agrarische sociologie en de voorlichtingskunde is met name in de
jaren vijftig en zestig de aandacht geconcentreerd geweest op de adoptie
van vernieuwingen op zichzelf. Innovatiebereidheid 'contact met de voor
lichtingsdienst' waren bijna synoniem met 'goed boeren' (zie bv. Hofstee,
1953: 22). De inhoud en de gevolgen van de innovaties werden nauwelijks
bestudeerd.
8. Voorbeelden van prachtige, lyrische beschrijvingen van de waarde van het
gevoel en de intuïtie van de 'vrije Friese veefokker' zijn o.a. te vinden
in: Van Popta (1962: 18 en 177, en 1966: 8 en 306-307).
9. Mondelinge mededeling van P. Scheer, Algemeen Directeur van het Fries Rund
vee Syndicaat.
10. Bedoeld wordt de gemiddelde melkproduktie per koe per jaar. De 'top'-bedrijven realiseren gemiddelde produkties van 8000-10000 kg per koe per
jaar.
11. Dochters van een stier worden ook wel met de naam van die stier aangeduid.
'Sheiken' zijn dochters van de stier Sheik, 'een Gardenia' is een dochter
van de stier Gardenia.
12. Dit betreft de netto-melkgeldindex, die in guldens wordt uitgedrukt.
13. Dit is gebaseerd op uitlatingen van J.B.M. Wilmink van de afdeling Onder
zoek van het Nederlands Rundvee Syndicaat tijdens een lezing op de studie
dag van MRIJ-veeteeltstudieclubs in Overijssel op 23-2-1988.
14. Ik baseer me met name op bedrijfsreportages in Veeteelt en het Agrarisch
Dagblad. Een groot deel van deze reportages betreft 'top'-bedrijven met een
hoge produktie per koe. Er is dus geen sprake van een representatief beeld,
maar wel van een relevant beeld omdat dit in het algemeen bedrijven zijn
waar de toepassing van wetenschappelijke methoden het verst voortgeschreden
is. Des te interessanter zijn de 'afwijkingen' ten opzichte van het 'weten
schappelijke' model.
15. Zo stelde J.P.M. Klink, directeur van COVAM-Advies, tijdens een lezing in
het kader van Studium Generale van de LU t.a.v. de automatisering in de
varkenshouderij, dat het opstellen van informatiemodellen en het maken van
programmatuur niet goed mogelijk zijn zonder kennis van sommige varkens
houders die 'voorlopen' op het onderzoek.
Voor een voorbeeld van geautomatiseerde adviezen in de gewasbescherming,
zie: Frouws, J. en J.D. van der Ploeg (1988: 47-51).
16. Benguigui en Monjardet, geciteerd door Mok (1973: 85), stellen dit in zijn
algemeenheid voor alle beroepscollectiviteiten.
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RECHTSBEWUSTZIJN

EN GENERATIEWISSELING: EEN HISTORISCH-SOCIOLOGISCHE

ANALYSE VAN EEN CONFLICT

H.J. de Haan

De bedrijfsopvolging is een centrale schakel in een voortdurend selec
tieproces, waarin bedrijven verdwijnen of blijven voortbestaan. Dit
selectieproces wordt in belangrijke mate bepaald door externe parame
ters zoals de marktverhoudingen, het overheidsbeleid en de technologi
sche ontwikkeling, zich uitkristalliserend in het begrip 'levensvat
baarheid'. Naast deze externe, objectieve condities spelen in dit pro
ces ook interne factoren een rol. In de agrarische sector zijn de ont
wikkeling en het voortbestaan van het landbouwbedrijf namelijk nauw ver
bonden met de gezinscyclus en de gezinsrelaties. Wanneer een bedrijfshoofd besluit zich uit het bedrijf terug te trekken of door overlijden
wegvalt, wordt het voortbestaan van het bedrijf in belangrijke mate
bepaald door gezinsomstandigheden en de culturele percepties van de
ouders en kinderen (1). In deze bijdrage zal ik ingaan op de differen
tiële gevolgen van culturele percepties op de wijze waarop de boerderij
of vermogensbestanddelen daarvan van de ene op de andere generatie
worden overgedragen.
Van het allergrootste belang voor de beoordeling van de levensvatbaar
heid van een bedrijf is de vraag of het inkomen toereikend is om het
boerengezin een redelijk bestaan te garanderen. Het inkomen dat be
schikbaar is voor de gezinsconsumptie hangt in belangrijke mate af van
de vermogenspositie. Hoge schulden betekenen dat een groot deel van de
bedrijfsopbrengsten naar de bank of een andere geldschieter gebracht
moet worden. Welnu, bij de afweging van de vraag of een bedrijfsoverna
me perspectief biedt, is de verwachte vermogenspositie bij aanvang van
de bedrijfsontwikkeling van doorslaggevende betekenis. Bij elke genera
tiewisseling dreigt echter een belangrijk deel van het bedrijfsvermogen
te worden onttrokken als gevolg van aanspraken van andere rechthebben-
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den. De levensvatbaarheid van een bedrijf wordt derhalve mede bepaald
door de uitkomst van het onderhandelingsproces tussen de ouders, de
opvolger en zijn broers en zusters. In het verleden ging het daarbij
bovendien niet alleen om vermogen, maar ook om de deling van het land
bouwbedrijf zelf.
De rechtsverhoudingen in het boerengezin en de manier waarop daarmee in
de praktijk wordt gemanipuleerd zijn derhalve van groot belang. Afgaan
de op de debatten die tegenwoordig op de agenda van de overheid en belangen-organisaties staan, zou men dat niet zeggen. De gezinsrelaties
en de soms tegengestelde belangen die daarin kunnen voorkomen, worden
systematisch vermeden. Is er toch iemand die man en paard noemt en
daaraan ook consequenties verbindt, dan lijkt de grens van de taboe
sfeer te worden overschreden (2). Tot aan de jaren '60 werd er in de
juridische en landbouw-economische literatuur echter wel veel aandacht
besteed aan de relatie tussen erfrecht en bedrijfsopvolging. Rond de
eeuwwisseling werd er bijvoorbeeld een debat gevoerd over de vraag of
het erfrecht de eigenerfde boerenstand langzamerhand ten gronde zou
richten en het daarom niet dringend aan wijziging toe was. Ook vroeg
men zich af of het erfrecht wel in overeenstemming was met het rechts
besef van de boerenbevolking. In een iets andere toonzetting werd deze
discussie na de Tweede Wereldoorlog voortgezet. De precieze oorzaak
voor het huidige gebrek aan belangstelling voor de relatie tussen land
bouw en erfrecht is moeilijk te geven. Deels heeft het te maken met het
al genoemde taboe-karakter van verwantschapsprincipes op het moderne
gezinsbedrijf. Ook zal het te maken hebben met het feit dat opsplit
sing van de bedrijfseenheid tegenwoordig nog nauwelijks aan de orde is.
Maatschappen en gerechtelijke uitspraken beschermen de opvolger ten
volle tegen ongewenste afsplitsing van bedrijfsonderdelen. Als gevolg
van de hoge bedragen die tegenwoordig met de bedrijfsopvolging gemoeid
zijn, kan vermogensonttrekking de opvolger echter voor grote financie
ringsproblemen stellen. Dat daarvoor weinig belangstelling is, hangt
ongetwijfeld samen met het politiek-ideologische klimaat. Bedrijven die
door interne gezinsaangelegenheden problemen ondervinden bij de opvol
ging, zijn kennelijk niet levensvatbaar en hun verdwijnen past dan al
leen maar in het gevoerde structuurbeleid. Obstakels voor de reproduktie van individuele bedrijven die binnen de boerengezinnen zelf worden
opgeworpen, zijn in die visie dan geen structurele maar persoonlijke
problemen (3).
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In deze bijdrage komen een aantal onderling nauw met elkaar verweven
thema's aan de orde. Centraal staat de relatie tussen het erfrecht en
de verervings-praktijk bij boeren. Hoewel dit onvermijdelijk betekent
dat daarbij aandacht wordt besteed aan de normatieve regels van het
positieve recht als zodanig, zal de nadruk liggen op de vraag of boeren
in de praktijk op basis van die voorschriften handelen. Het gaat, met
andere woorden, om de discrepantie tussen rechtsregels en het feitelijk
handelen, om de empirische of reële gelding van rechtsregels. De empiri
sche gelding van het recht is sterk afhankelijk van de mate waarin de
gedragsvoorschriften in de rechtsregels overeenstemmen met de norma
tieve referentiekaders van de mensen en het sanctionerend handelen van
de autoriteiten. Een belangrijke vooronderstelling die aan het stellen
van deze vraag ten grondslag ligt, is dat we niet zonder meer aan mogen
nemen dat er een causaal verband bestaat tussen sociale werkelijkheid
en wettelijke regels. Met name in de rechtswetenschappen is de maat
schappelijke context van het recht nogal eens onderbelicht, met als een
gevolg een groot vertrouwen in het oplossen van maatschappelijke proble
men via juridische regels. In de dominante visie op landbouwontwikke
ling wordt eveneens sterk de nadruk gelegd op de marginaliserende wer
king van wet- en regelgeving en marktincorporatie op allerlei traditio
nele noties van boeren. De traditionele boerenkennis en de daarbij
behorende referentiekaders van verwantschap, gemeenschap en het lokale
eco-systeem zouden in het proces van modernisering en politieke integra
tie plaats maken voor universele regels en hulpbronnen, waarbij inheemse
culturele noties irrelevant worden. Bij eerdere gelegenheden heb ik al
duidelijk proberen te maken, dat verwantschapsprincipes in de moderne
landbouwbeoefening een centrale betekenis hebben (4). Aansluitend daarop
zal hier met name ingegaan worden op de vraag of een uniforme wetgeving
en de rationalisering van de landbouw, waarin zich een zakelijke en
individualistische tendens openbaart, daarvan afwijkende legitimiteitsprincipes inderdaad gemarginaliseerd hebben.
De opbouw van dit artikel is als volgt. Eerst wordt een schets gegeven
van het vigerend erfrecht in Nederland. Hieruit worden enkele conclu
sies getrokken over het al dan niet dwingend normatieve, prescriptieve
karakter van de rechtsregels. Vervolgens zal aan de hand van een comparatieve analyse het probleem van de rechtsverscheidenheid en de eenheid
van het recht aan de orde komen. Daaruit vloeien dan een aantal concre
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te vragen voort met betrekking tot de relatie tussen recht en rechtsbe
wustzijn in Nederland. Voor een bestudering van die relatie zijn we
grotendeels aangewezen op de al eerder genoemde oudere literatuur. De
relatie tussen recht en verervingspraktijk zal vervolgens nader geana
lyseerd worden aan de hand van het zogenaamde 'Saksische erfrecht' in
Oost-Nederland. Uit de literatuur en uit eigen onderzoek zal ik een
beeld proberen te schetsen van de continuïteit in de verervingsgewoon
ten in het Oosten van het land. Op grond van deze bevindingen zullen
ook enkele theoretische bespiegelingen volgen, waarbij de verervingsge
woonten gekoppeld worden aan de reproduktie van sociale eenheden. Ten
slotte wordt nog een overzicht gegeven van het recente debat over erf
recht en agrarische structuur, waaruit een aantal conclusies getrokken
kan worden over de marginalisering van culturele disposities bij toene
mende marktintegratie en regelgeving.

Het erfrecht

Het erfrecht is geregeld in boek drie van het Burgerlijk Wetboek, dat
in 1838 van kracht werd. Sinds die tijd zijn er in het erfrecht nauwe
lijks veranderingen aangebracht, zodat tot op heden de oude codificatie
nog grotendeels van kracht is. Het erfrecht is het samenstel van re
gels, dat de vermogensrechtelijke gevolgen van het overlijden beheerst.
Wanneer iemand overlijdt zonder een testament gemaakt te hebben, wordt
de overgang van het nagelaten vermogen geregeld door het erfrecht bij
versterf: de erfgenamen worden dan door de wet geroepen en hetgeen hen
volgens de wet toekomt is het wettig erfdeel. Is er wel een testament,
dan geldt het testamentair erfrecht: de erfgenamen worden bij testament
benoemd.
Het erfrecht bij versterf (ab-intestaat erfrecht) is gebaseerd op de
bloedverwantschap. In beginsel roept de wet alleen bloedverwanten als
erfgenaam, slechts voor de langstlevende echtgenoot wordt een uitzonde
ring gemaakt. Met betrekking tot de volgorde der erfgenamen maakt de
wet geen onderscheid naar geboorte-volgorde en sexe. De wet verdeelt de
erfgenamen bij versterf in vier groepen en roept deze achtereenvolgens
(eventueel via plaatsvervulling) tot de nalatenschap (5). Binnen iedere
groep wordt bij de verdeling van de nalatenschap het beginsel van de
gelijkberechtiging toegepast. Wanneer bijvoorbeeld een man overlijdt
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met nalating van vrouw en kinderen, onstaat er een onverdeelde boedel.
Dit is een vorm van vrije mede-eigendom, waarvan de onverdeeldheid via
scheiding en deling kan worden opgeheven. Boedelscheiding kan door elk
der deelgenoten te allen tijde worden gevorderd en de anderen zijn
verplicht daaraan hun medewerking te verlenen. De langstlevende echtge
noot kan de kinderen dus niet dwingen om de boerderij bijeen te houden.
Er kan echter ook onderling overeengekomen worden dat de boedel onver
deeld blijft, maar daar moeten dan alle gerechtigden mee instemmen.
Gewoonlijk

betekent scheiding, dat er bepaalde porties in eigendom

worden verkregen, en dat, als er sprake is van overbedeling, de anderen
hun aandeel in geld kunnen opeisen. Bij scheiding en deling zijn de
erfgenamen vrij de kavelingen samen te stellen en te verdelen op een
manier die ze onderling overeenkomen. Volgens de wet heeft echter iede
re gerechtigde recht op zijn of haar aandeel in een evenredig deel van
de goederen in natura, wordt van dit recht geen gebruik gemaakt en
worden de goederen op een andere manier verdeeld, dan moeten er compen
saties plaatsvinden wegens overbedeling. Kunnen de erfgenamen het on
derling niet eens worden over de verdeling, dan beslist het lot. In
voorkomende gevallen kan de rechter echter anders beslissen.
Bij het ontstaan van een onverdeelde boedel wordt eerst nagegaan op
welke manier de rechthebbenden in de onverdeeldheid gerechtigd zijn.
Ons wettelijk stelsel van het huwelijksgoederenrecht heeft tot gevolg
dat de langstlevende ouder in tweeërlei hoedanigheid bij de boedelschei
ding is betrokken. Op de eerste plaats heeft de langstlevende echtgenoot
recht op de helft uit het vermogen van de door het overlijden ontbonden
huwelijksgemeenschap. Voorts is hij of zij in de andere helft voor een
gelijk deel gerechtigd als de kinderen (6).
In veel gevallen heeft de erflater geen vertrouwen in de gedragingen
van zijn erfgenamen. Om het zekere voor het onzekere te nemen legt hij
daarom bij leven al vast wat er na zijn dood met de nalatenschap moet
gebeuren. De vrijheid van een erflater om via een uiterste wilsbeschik
king over zijn nalatenschap te beschikken wordt de testeervrijheid
genoemd. Die vrijheidsgraden zijn in het Nederlandse erfrecht beperkt.
De

erflater kan in zijn testament slechts over een deel van zijn nala

tenschap beschikken. De wetgever garandeert de erfgenamen een zogenaam
de legitieme portie of wettelijk erfdeel, waarover de overledene niet
bij uiterste wil kan beschikken. Als de erflater daarmee in zijn testa
ment geen rekening houdt, kunnen de erfgenamen het testament verwerpen
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en hun legitieme portie opeisen. Zij hoeven daarbij bovendien geen
genoegen te nemen met een geldelijke uitkering; zij kunnen hun deel
altijd in natura opeisen (7).
Het erfrecht omvat uiteraard veel meer regelingen en aspecten. Om vol
ledig te zijn zou bovendien op de rechtspraak moeten worden ingegaan.
In het kader van dit artikel zou dat echter te ver voeren. Waar het om
gaat is dat duidelijk wordt wat het karakter van de wetgeving is:
schrijft het in dwingende bewoordingen voor wat er moet gebeuren, of
bestaat het erfrecht uit vormvoorschriften ter legitimering van een
praktijk waar onbeperkte vrijheid mogelijk is? Voor een beoordeling van
de relatie tussen recht en samenleving zijn dergelijke vragen van groot
belang. In de volgende paragraaf zal hierop nader ingegaan worden.

Rechtsverscheidenheid en de eenwording van het recht

Voordat in Nederland aan het begin van de negentiende eeuw de wetgeving
en de rechtspraak door invoering van een algemeen recht voor het gehele
land hetzelfde werden, was er sprake van een grote regionale rechtsver
scheidenheid. In de verschillende provincies en rechtskringen was dit
recht al voor de totstandkoming van de Republiek in de vorm van land
en hofrechten gecodificeerd, maar tot een unificatie kwam het pas na de
val van de Republiek. Volgens De Blécourt waren de landrechten een
afspiegeling van het reeds lang bestaande gewoonterecht, vermengd met
invloeden uit het Romeins en het canoniek recht: "Vaak behelsden de
landsheerlijke privileges en de z.g. landrechten niet anders dan beves
tiging van reeds bestaand gewoonterecht" (De Blécourt, 1950: 17). De
regionale pluriformiteit van het recht was derhalve een uitdrukking van
verschillende legitimiteitsprincipes, zoals die zich van oudsher onder
de diverse bevolkingsgroepen in ons land hadden uitgekristalliseerd.
Het recht vormde een weerslag van een gangbare praktijk en stond als
zodanig niet op gespannen voet met het lokale rechtsbewustzijn.
Met de invoering van een algemeen geldend recht kwam er een eind aan de
diversiteit van rechtssystemen. De codificatie van het Nederlandse recht
was geïnspireerd door de Franse Code Civil, waarmee in het erfrecht een
resoluut einde kwam aan alle vormen van bevoorrechting en de gelijkheid
der erfgenamen centraal kwam te staan.
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De invoering van een nieuw en uniform rechtssysteem vormt een interes
sant aanknopingspunt om stil te staan bij de relatie tussen recht,
rechtspraktijk en rechtsgewoonten. Het erfrecht, zoals dat in het Bur
gerlijk Wetboek staat, beheerst de overdracht van vermogens na overlij
den. In de praktijk maakt de post-mortem vererving echter deel uit van
een veel breder scala aan devolutie-processen, waarbij zowel bij leven
als na overlijden een overdracht plaatsvindt van vermogen en status
tussen verwanten, meestal van verschillende generaties. Via vererving
worden sociale posities en sociale relaties die samenhangen

met de

rechten over en de toegang tot bezit gereproduceerd en als zodanig
hebben de praktijken die daarmee samenhangen een fundamentele plaats in
de reproduktie van de sociale structuur (8). In iedere samenleving
bestaat er een meer of minder geformaliseerd stelsel aan regels en
normen omtrent de wijze waarop de rechten over materiële zaken worden
overgedragen. Die regels zijn in veel samenlevingen gecodificeerd,
terwijl ze in andere samenlevingen een onderdeel vormen van een onge
schreven habitus. Het is daarom in dit verband zinvol een onderscheid
te maken tussen recht, gewoonterecht en rechtsbewustzijn (9).
Recht verwijst naar een uniform stelsel, dat door een centraal gezag
met rechtsmacht in een bepaalde jurisdictie is opgelegd en wordt ge
sanctioneerd. In tegenstelling tot het gewoonterecht, berust het recht
niet per definitie op regels die uit de praktijk van de in deze juris
dictie levende bevolkingsgroepen zijn ontstaan. Kenmerkend voor het
gewoonterecht is dat het geen "acte d'autorité" is, maar een fundamen
tele relatie heeft met de concepties van bepaalde groepen over verwant
schap en eigendom, met wat ook wel aangeduid wordt als het rechtsbe
wustzijn. Het gewoonterecht belichaamt de opvattingen en praktijken van
de bevolking en kan door een rechtsautoriteit gesanctioneerd worden.
Het rechtsbewustzijn tenslotte, heeft

betrekking op opvattingen die

richting geven aan het praktisch handelen, maar niet door een vorm van
autoriteit worden gesanctioneerd of gecontroleerd. Dit soort waarden en
normen krijgt momentum via de mechanismen van sociale controle en socia
lisatie. zij bieden bovendien een grote flexibiliteit om te reageren op
veranderende omstandigheden omdat keuzes niet dwingend worden voorge
schreven.
Het feit dat de overdracht van bezit nauw verbonden is met de toewij
zing van sociale posities en de reproduktie van sociale relaties, bete
kent dat het hier niet gaat om geïsoleerde of individuele verschijnse-

45

len, maar om fenomenen die deel uitmaken van een cultuur. Het gaat om
praktijken die geworteld zijn in specifieke mentale structuren, die van
regio tot regio sterk van elkaar kunnen verschillen. Dit roept dan ook
de vraag op welke relatie er bestaat tussen het recht, zoals dat in de
verschillende Europese staten in de loop van de negentiende eeuw werd
geïntroduceerd en het rechtsbewustzijn van de bevolking. Sloot het erf
recht in normatieve zin aan bij het bestaande gewoonterecht of repre
senteerde het de opvattingen en praktijken van een specifieke groep en
was het als zodanig een uitheems recht? Was het dwingend en leidde het
tot het verdwijnen van regionale verschillen en marginalisering van de
culturele eigenheid, of bood het de mogelijkheid aan de diverse bevol
kingsgroepen om blijvend uiting te geven aan een eigen rechtsbewustzijn?
Op het eerste gezicht lijkt het Nederlandse erfrecht een "acte d'auto
rité", bedoeld om een norm te stellen en het maatschappelijk leven te
beïnvloeden. De pretentie via wetgeving de verhoudingen tussen mensen
te beïnvloeden en zo het maatschappelijk leven te sturen, wordt echter
door de aard van het erfrecht zelf ondermijnd. Het openvallen van een
nalatenschap blijkt de betrokkenen een grote vrijheid te geven om in
onderling overleg en naar eigen inzicht de zaken af te handelen. De wet
omschrijft weliswaar duidelijk wie de erfgenamen zijn, welke rechten
zij hebben en volgens welke procedures scheiding en deling moeten
plaatsvinden, maar er wordt niet voorgeschreven hoe de nalatenschap
\moet worden

verdeeld. De erfgenamen hebben recht op hun aandeel in

natura, maar in onderling overleg kan ook gekozen worden voor delen van
gelijke of ongelijke waarden. De wet schrijft ook niet voor dat schei
ding en deling moeten plaatsvinden. Erfgenamen kunnen bovendien naar
eigen inzicht een nalatenschap en een testament accepteren of verwer
pen. In zijn algemeenheid definieert de wet rechten en vormvoorschrif
ten, maar is daarin niet prescriptief. In feite wordt aan de betrokke
nen zelf overgelaten wanneer en hoe zij de nalatenschap willen verde
len.
Het erfrecht heeft als zodanig de status van een middel, waarop erfge
namen zich kunnen beroepen, als zij het onderling niet eens zijn of
niets geregeld hebben: pas dan heeft het een onontkoombaar karakter. De
praktische gevolgen van een verdeling kunnen daarom zowel in kwalita
tieve als kwantitatieve zin zeer verschillend zijn. Het erfrecht blijkt
dus eerder een regelend dan een dwingend karakter te hebben en biedt de
erfgenamen ruimschoots de mogelijkheid om een strategie te kiezen die
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het best past bij hun doelstellingen. In dit verband is de opvatting
van Glastra van Loon en Vercruijsse (1966) over de aard van het recht
een interessant uitgangspunt voor de bestudering van het erfrecht in
Nederland. Zij benadrukken ook het regelende, niet dwingende karakter
van het recht en zien de functie ervan niet zozeer in de prescriptieve,
normatieve sfeer, als wel in de sfeer van het bieden van rechtszeker
heid in situaties van conflict: "...the function of law, as a system of
rules and procedures, is to decide what action is to be taken in cases
where there is uncertainity and/or conflict regarding the precepts to
be followed in a given situation...the law serves...to seek a solution
when interaction cannot proceed..." (Glastra van Loon & Vercruijsse,
1966: 20).
Wanneer we de aard van het Nederlands recht vergelijken met dat van de
overige Europese landen, dan blijkt dat Nederland niet alleen staat. In
een overzicht van de juridische regelingen in verschillende Europese
landen constateert David dat: "Le plus souvent, le droit civil des
successions ne se veut qu'à demi impératif, en ce sens qu'il suggère
des comportements de partage, et ne limite que partiellement l'autono
mie des parents qui disposent de leurs biens. Jamais le droit civil n'a
pu, semble-t-il, imposer véritablement une norme de comportement ...les
frontières juridiques ne coïncident pas nécessairement avec les fron
tières ethnologiques" (David, 1987: 202). Het imperatieve karakter van
het recht is dus beperkt. In combinatie met het feit dat boeren over
het algemeen een afkeer hebben van inmenging van buitenaf in zulke
delicate zaken als verwantschap en bezit dringt zich dan ook de veron
derstelling op dat de praktijk in belangrijke mate door een lokaal
rechtsbewustzijn wordt gestructureerd. Met name in Frankrijk is vanuit
deze veronderstelling veel interessant onderzoek gedaan. Een pregnant
voorbeeld daarvan is het verervingspatroon van Baskische boeren. Barcelo constateerde dat deze boeren al bijna twee eeuwen een conflictueuze
relatie hebben met het heersende recht en dat zij tot op heden kans
gezien hebben dit te omzeilen. De overdracht van het eigendom wordt
binnen de families beschouwd als hun exclusieve domein, als een van de
meest privé aangelegenheden, waar

geen buitenstaander tussenkomt:

"...la transmission du patrimoine foncier et productif est une expres
sion résumée des pratiques culturelles, sociales et productives des
agriculteurs; c'est un moment où s'exprime avec une très grande pureté
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l'idée que la famille a d'elle-même et de son patrimoine" (Barcelo,
1984, p. 3). Op basis van solidariteit en gemeenschappelijke legitimiteitsprincipes vindt er een particularistische verdeling van nalaten
schappen plaats op een manier die al voor de Franse Revolutie gangbaar
was. Het heersende erfrecht heeft op deze praktijken geen enkele greep.
Ook uit een onderzoek naar verervingspraktijken in het hedendaagse
Frankrijk van Goy en Lamaison (1985) blijkt hoe permanent het karakter
van lokale praktijken is. In de wetgeving is de opvolging in de agrari
sche sector tot in de kleinste details geregeld en sinds de revolutie
gaan juristen er impliciet vanuit dat ze via een uniformisering van de
wetgeving het gedrag kunnen veranderen. Zij onderzochten op het Franse
platteland de regionale verscheidenheid van verervingsgewoonten en
kwamen tot de opzienbarende conclusie dat sinds de invoering van de
Code Civil de regionale tradities van voor de Franse Revolutie nog
vrijwel onaangetast zijn. Het oude gewoonterecht, zoals dat door Yver
(1966) en Le Roy Ladurie (1976) in kaart werd gebracht, is nog altijd
alledaagse realiteit (10).
Uit deze onderzoeken blijkt het marginale karakter van de Franse Code
Civil voor het handelen van boeren. Het geeft ook aan hoe sterk bepaal
de gewoontes geworteld zijn in een lokale cultuur en welk een gering
effect de wetgeving heeft. Dit karakter van het erfrecht is in veel
discussies over het hoofd gezien. Te vaak heeft men een mechanische
relatie gelegd tussen de wet als normatief model en het gedrag van
mensen. We kunnen hierin een duidelijke parallel ontdekken met Von
Benda-Beckmann's analyse van rechtspluraliteit. Hij wijst op de naïeve
houding van juristen die ervan uitgaan dat nieuwe wetgeving in ontwik
kelingslanden per definitie een sturende en prescriptieve werking zal
hebben. Zij vergeten dat in iedere samenleving reeds een stelsel van
fundamentele rechtsopvattingen bestaat en dat dit niet met een simpele
invoering van een nieuwe wet verdwijnt. Met betrekking tot deze plura
liteit van het recht in ontwikkelingslanden merkt Von Benda-Beckmann
op: "In feite hebben wij nooit met slechts één recht, één systeem van
regels, concepten en instituties te maken. In werkelijkheid is er een
pluraliteit van recht: een veelvoud van regels en instituties die op
hetzelfde gebied van sociaal en economisch handelen betrekking hebben,
maar qua inhoud, vorm en structuur meestal aanzienlijk, soms fundamen
teel van elkaar verschillen" (Von Benda-Beckmann, 1983: 4). In het cau
saal deterministische model wordt geen rekening gehouden met het niet

48

dwingend, zogenaamd regelend recht en voorts worden bestaande rechtsbe
ginsels veronachtzaamd. Het recht is slechts één van de factoren die
invloed kunnen uitoefenen op de keuze van gedragsalternatieven: "Maar
dit hoeft helemaal niet te betekenen dat recht altijd een specifiek
bepaald gedrag eist

welke keuze gemaakt wordt...is niet door het

recht voorgeschreven.... Hoe ruimer de door het recht gelaten keuze
ruimte is, des te groter is de invloed van niet juridische factoren"
(ibid: 16).
Met name in Duitsland werd druk geëxperimenteerd met regelgeving om de
boeren af te houden van verervingsgewoonten die als schadelijk voor de
agrarische structuur werden beschouwd. De resultaten waren echter vrij
wel nihil. Zodanig dat de bekende agronoom Frost in 1931 verzuchtte dat
men "...so tief im ethnischen Empfinden und wirtschaftlich Erförderli
chen begründete, so alte und allgemein verbreitete und so stark in das
Leben der ländlichen Bevölkerung eingreifende Sitten, wie die Erbsit
ten, durch Gesetze kaum ändern kann" (gecit. in Rohm, 1957, Vorwort).
Röhm (1957) komt in een omvangrijke studie over de verervingsgewoonten
in Baden-Württemberg tot de conclusie dat men door wetten niet tot recht
kan maken, wat de boeren niet als recht erkennen. Volgens hem is een
zinvolle vernieuwing van het erfrecht in de landbouw alleen maar moge
lijk als de wetgever zich vooraf intensief verdiept in de gangbare
rechtsopvattingen en daar ook terdege rekening mee houdt.
De vraag die op grond van deze comparatieve rondgang met betrekking tot
Nederland gesteld kan worden, is in welke mate de boeren gebruik maken
van de vrijheidsgraden die het erfrecht biedt. Bestaan er, zoals

in

andere landen, grote discrepanties tussen wet en praktijk? En zo ja,
welke regionale patronen vertoont die discrepantie dan, en in hoeverre
hangen die praktijken samen met een specifiek rechtsbewustzijn? In het
onderstaande wordt getracht op dit soort vragen een antwoord te vinden.
Ik doe dat door op chronologische wijze een schets te geven van de
literatuur waarin de relatie tussen landbouw en erfrecht geproblemati
seerd wordt. Deze literatuur heeft over het algemeen een sterk pole
misch en politiek-moralistisch getint karakter en de visie van de ver
schillende auteurs blijkt bovendien sterk bepaald te zijn door de tijd
geest. Het nut van deze geschriften is tweeledig. Ten eerste zijn ze
behulpzaam op onze zoektocht naar het bestaan van verschillende rechts
praktijken en ten tweede geven ze inzicht in de politieke en theore-
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tische manier van denken over de relatie tussen recht en praktijk. Want
politiek getint waren deze beschouwingen zeker: er werd met name gea
geerd tegen het feit dat de wet geen bescherming biedt tegen de opde
ling van een economische eenheid en het vermogen. Voor de agrarische
sector zijn dit inderdaad aspecten, die verstrekkende gevolgen kunnen
hebben. Het betekent dat vererving een voortdurende bedreiging vormt
voor een combinatie of het afzonderlijk optreden van bedrijfssplitsing,
eigendomsversnippering en vermogensonttrekking. Structureel kan dit
betekenen dat de grondeigendom langzamerhand uit handen van de boeren
verdwijnt, dat er een voortdurende overdracht van vermogen van boeren
naar andere bevolkingsgroepen plaatsvindt en dat er een groot aantal
kleine bedrijven en bedrijven met een ongunstige vermogenspositie in de
aanvangsfase ontstaat. Geen wonder, dat de gemoederen soms heftig in
beroering gebracht werden.

Rechtsbewustzijn en erfrecht

De eerste die in Nederland ruime aandacht besteedde aan de relatie
tussen landbouw en erfrecht was de jurist Moltzer (1887) (11). Moltzer
oefende ernstige kritiek uit op het erfrecht, dat dringend aan verande
ring toe zou zijn om een verdere uitholling van de boerenstand te voor
komen. Het Duitse Anerbenrecht stond hem daarbij als een goed alterna
tief voor ogen.
De basis van Moltzer's referaat berust op de notie dat "een krachtige
boerenstand de wortel is van het gehele volksleven". Zijn betoog komt
er op neer dat er gestreefd moet worden naar het behoud van eigenerfde
boeren, ter bescherming van de bestaande orde van zaken en ter kering
van de "vloedgolf der sociaal-democratie". Hij moet echter tot zijn
leedwezen vaststellen dat er sprake is van een toename van het aantal
pachtbedrijven. Dit is een gevolg van de bepalingen in het Burgerlijk
Wetboek omtrent de gelijkheid van alle erfgenamen en de beperkte tes
teervrijheid, waardoor de bedrijfsopvolger verplicht is zijn broers en
zusters niet onaanzienlijke sommen uit te betalen. Daartoe moet hij
zich dusdanig in de schuld steken dat hij als het ware gedoemd is als
arbeider voor de hypothecaire crediteur te fungeren. Het uiteindelijke
gevolg is in vele gevallen een gedwongen openbare verkoop en een over
gang van de grond in handen van de stedelijke kapitalist. Er onstaat zo
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een steeds groter aantal pachtboeren, die zuchten onder het juk en de
willekeur van de stedelijke geldbelegger.
Het interessante van Moltzer's betoog is dat hij ter onderbouwing van
zijn aanbeveling om het erfrecht te veranderen als eerste expliciet de
aandacht vestigt op het bestaan van een mogelijk afwijkend rechtsbe
wustzijn onder de boeren. Helaas, zo stelt hij, tasten wij volledig in
het duister omtrent de hoogst gewichtige vraag of er "... bij ons ten
platte lande, nog streken zijn, waar men aan de voorvaderlijke zeden en
gewoonten gehecht, het

naar overgeleverd gebruik, volkomen gewoon,

rechtmatig en in orde vindt,...dat het landbouwbedrijf onverdeeld, op
slechts één der kinderen overgaat, onder verplichting tot het doen van
enkele weinig bezwarende uitkeeringen aan de overige broers en zusters"
(Molzer, 1887). Hoewel hij deze vraag niet kan beantwoorden, oppert hij
de veronderstelling dat het geldende erfrecht voor een groot deel van
het land "niet nationaal, on-nederlands" is. Het erfrecht is derhalve
niet alleen schadelijk voor de boerenstand, maar druist ook in tegen
het rechtsbewustzijn van een groot deel der boeren. Alleen al om die
redenen verdient het afkeur.
De rede van Moltzer veroorzaakte met name onder plattelandsnotarissen
een storm van reacties. In de eerste replieken ontkennen Landré (1887)
en Tacx (1887) ten stelligste dat de door Moltzer voorgestelde bevoor
deling van de opvolger in overeenstemming zou zijn met het rechtsbe
wustzijn van de boeren. Dat rechtsbewustzijn is volgens hen in essentie
egalitair. Tacx vreest zelfs dat de door Moltzer voorgestelde wijziging
zodanig in zal druisen tegen het bestaande rechtsbewustzijn, dat verzet
vanuit de maatschappij niet zal uitblijven. Er zal een proletariaat van
minder begunstigde kinderen ontstaan, hetwelk in onze maatschappij
wellicht een oorzaak van wanorde kan zijn.
Een notaris uit Overijssel (Weekblad, 1887) heeft echter een geheel
ander standpunt. Volgens hem bestaat er onder de boeren in Overijssel
een sterk streven om het mogelijk te maken dat een zoon op de hoeve kan
boeren. De overige kinderen moeten zich tevreden stellen met een mini
male uitkering. In de praktijk gebeurt het volgens hem zelden dat die
daartegen in opstand komen: "Over het algemeen is dat ook niet raad
zaam. Het is hier b.v. voorgekomen, dat aan kinderen, die zich met het
legaat niet hadden tevreden gesteld, bij de boedelscheiding eenig on
roerend goed werd toebedeeld, dat zij wilden verkoopen en dat hun dit
niet mogelijk was, daar niemand een bod wilde doen" (Weekblad, 1887:
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403). Bij de bevoordeling van één' der kinderen moeten we ons volgens
Tacx (1888) overigens wel realiseren dat daaraan veelal de verplichting
gekoppeld is om de ouders levenslang te verzorgen. De bevoordeling komt
daarmee in een iets ander daglicht te staan, omdat dat immers ongemeen
zwaar kan zijn, vooral als de ouders nog lang leven. Tacx verzet zich
overigens in felle bewoordingen tegen het sluiten van een dergelijk
kostcontract, waaronder met name de ouders lijden: "Beklagenswaardig
wordt hun lot wanneer de zo hoog noodige overeenstemming blijkt al
spoedig te ontbreken. Daardoor toch ontstaan toestanden, die voor beide
partijen op den duur ondragelijk worden. Lichamelijk letsel, ja zelfs
een poging tot zelfmoord, bleken later gevolgen te zijn van de in blind
vertrouwen aangegane overeenkomst" (Tacx, 1888: 18). Tacx maakt verder
duidelijk dat we niet zonder meer kunnen generaliseren over de aard van
het oude gewoonterecht in Nederland. Uit een bestudering van oude Bra
bantse en Limburgse land- en hofrechten blijkt namelijk niets van een
ongelijke behandeling der kinderen. Daarmee attendeerde hij als eerste
op de regionale verscheidenheid die er in Nederland ten aanzien van de
verervingsgewoonten bestaat. De boeren in Brabant en Limburg (later
worden dit de "splitsingsgebieden" genoemd) wijken qua rechtsbewustzijn
duidelijk af van de boeren in Oost-Nederland. Bovendien wijst hij erop
dat de verervingsgewoonten in het Oosten van het land niet op zichzelf
staan, maar gekoppeld zijn aan bepaalde verzorgingsarrangementen en
berusten op een sociaal gesanctioneerde praktijk.
Korte tijd later mengt Landré (1888a, 1888b,) zich weer in de discus
sie. Geïnspireerd door de naspeuringen van Tacx dook hij op zijn beurt
in de oude land- en hofrechten, op zoek naar het traditionele rechtsbe
wustzijn. Hoewel zijn onderzoek verre van volledig is, meent hij toch
de conclusie te kunnen trekken dat het vanouds nergens in Nederland de
gewoonte was de erfgenamen ongelijk te behandelen. Alleen in Drenthe
vond hij sporen van wat op een Anerbenrecht lijkt. Hij stelt dan ook:
"De ervaringen in de hedendaagsche notariële praktijk bevestigen volko
men de hoofdbeginselen van het oude erfrecht en het is ook moeilijk aan
te nemen, dat het hedendaagsche erfrecht zoo gemakkelijk toepassing zou
hebben gevonden, indien het in strijd ware geweest met de oude rechts
begrippen" (Landré, 1888a: 43). Invoering van het Anerbenrecht is in
ons land niet wenselijk, want in Duitsland is gebleken dat daar waar
het Anerbenrecht in strijd is met de onder de bevolking heersende
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rechtsbeginselen, het niet kon worden ingevoerd of spoedig moest worden
ingetrokken.
Daarmee was de discussie echter niet gesloten. Want onafhankelijk van
de vraag welke rechtsbeginselen er in het verleden bestonden, kon men
niet heen om het feit dat de boeren in Overijssel van het Burgerlijk
Wetboek afwijkende praktijken vertoonden. Een notaris uit Overijssel
laat daarover geen twijfels bestaan. Uit zijn ervaring weet hij dat het
in de Oosthoek van Overijssel zeer gebruikelijk is de erfopvolging in
afwijking van de wet te regelen. In de meeste gevallen wordt de erf
genaam bevoordeeld door het bedrag van de uitkeringen, door de erfgenaam
aan zijn broers en zusters te betalen, veel lager te stellen dan de som
die aan ieder kind, krachtens wettelijke erf-opvolging, toekomt. "Nu
stond men, natuurlijk, bloot aan het gevaar dat een der kinderen het
testament in rechten aanviel en zijne legitieme portie vorderde; maar
dit gebeurde zeer zelden: uit piëteit werd - vooral onder de RoomschKatholieke bevolking - in de meeste gevallen de uiterste wil geëerbie
digd" (Du Rieu, 1888: 76).
De Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw was inmiddels tot
de overtuiging gekomen dat er op haar grondgebied iets merkwaardigs aan
de hand was. Om het verschijnsel in alle nauwkeurigheid te leren ken
nen, lanceerde zij een oproep aan notarissen om een antwoord te geven
op de

vraag: "Welke is de invloed van ons geldend erfrecht op het

grondbezit der eigengeërfde boeren, hier te lande?" De Duitse wetgever
had zojuist een nieuw boerenerf recht geproclameerd, waarin ruimere
grenzen gesteld werden aan de beschikkingsbevoegdheid van de ouders
binnen de kring van het gezin en men voelde ook wel wat voor zo'n uit
zonder ingsrecht. Ter legitimatie van de sympathie voor dit Duitse ini
tiatief werd naar voren gebracht dat invoering van iets dergelijks in
de Gelderse en Overijsselse gewesten niets anders is dan een wettelijke
erkenning van het "Germaansche rechtsbesef", hetwelk onder de platte
landsbevolking zo sterk leeft dat: "...nog heden ten dage de vererving
van het ouderlijk grondbezit..in werkelijkheid meer naar den geest der
oude Geldersche en Overijsselsche Hofrechten, dan volgens de bepalingen
van ons thans geldend wettelijke versterfrecht geschiedt" (GelderschOverijsselsche Maatschappij van Landbouw, 1888: 137-138). Hoewel de
commissie zich beroept op "datgene wat ze van verschillende zijden heeft
vernomen", komt daaruit toch al duidelijk het idee naar voren dat er
afwijkingen van het erfrecht bestaan, die berusten op een oud rechtsbe
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sef. Het is niet duidelijk waarom aan die praktijken, die kennelijk al
zolang bestaan, een wettelijke uitweg verleend moest worden. Helaas
werd op de enquête zo'n minieme respons ontvangen, dat de resultaten
nooit gepubliceerd zijn.
Een uitgebreide reactie op Moltzer's noodkreet werd gepubliceerd in het
pamflet "Boerenbelangen" van de Lunterse notaris Dinger (1888). Volgens
Dinger is de zorg omtrent de teloorgang van de "boerengrondeigenaren"
volstrekt ongegrond. Hij vindt dat de maatschappij zowel op sociaal als
op economisch gebied "uitnemend wordt gebaat" bij de verbrokkeling van
bedrijven, omdat grote boeren de neigingL hebben hun grond te verwaarlo
zen. Splitsing in kleine bedrijven komt de grondbewerking ten goede en
de boer heeft genoeg inzicht om de versnippering nooit te ver door te
voeren. Het rechtsbesef van de boer, zal. zich nooit keren tegen het
familiebelang: "het rechtsbesef eener bevolking ontstaat in de eerste
plaats uit eigenbelang en niet uit het aanhouden van veroordeelde en
gevloekte wetten" (Dinger, 1888 p. 22). Er is volgens Dinger geen enkele
aanwijzing om te veronderstellen dat er in Nederland een rechtsbewust
zijn zou bestaan dat de bevoordeling van één der kinderen voorstaat:
"...vraagt men één of vraagt men 100 boeren, hoe zij willen dat de
nalatenschap geërfd wordt, dan zullen zij allen...gelijkluidend verkla
ren: alle kinderen gelijk op" (Dinger, 1888: 31). Het vermeende bestaan
van een afwijkend rechtsbesef in sommige delen van ons land berust
volgens Dinger op een dwaalbegrip, ontstaan door verkeerde beschouwing
van de oorzaak der feiten, met name het stelselmatig onderbelichten van
de noodzaak de ouders een rustige oude dag te bezorgen. Dinger ontkent
dus het bestaan van een van het heersende recht afwijkend normatief
stelsel, maar wijst er tevens op dat het gelijkheidsbeginsel geen wet
van Meden en Perzen is: boeren volgen vóór alles hun gezond verstand.
Met de niet geslaagde oproep van de Geldersch-Overijsselsche Maatschap
pij van Landbouw en de verhandeling van Dinger kwam er een einde aan de
discussie onder plattelandsnotarissen. Van enig serieus voorstel om in
Nederland een uitzonderingsrecht voor de landbouw te ontwikkelen is het
niet gekomen. Belangwekkend is dat er voor het eerst gewezen werd op de
regionale verscheidenheid van de praktijk der vererving. Voor het eerst
ook werd die verscheidenheid in verband gebracht met een lokaal ingebur
gerd rechtsbewustzijn. Boeren en notarissen blijken ongestoord hun gang
te kunnen gaan. De notaris doet simpel wat hij altijd al gedaan heeft:
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namelijk het tegemoet komen aan de verlangens van de boeren door hun
wil in een juridische vorm te gieten. De boeren waren zich hoogstwaar
schijnlijk nauwelijks bewust van het bestaan van een Burgerlijk Wetboek.
Zij streven particularistische doelstellingen na en laten zich daarbij
lijden door een logica die geworteld is in een lokale cultuur en een
lokale economische situatie. Dat zij daarbij gebruik maken van de vrij
heidsgraden van het erfrecht is een bijkomende zaak, waar zij ongetwij
feld geen besef van hadden.
Voor de Staatscommissie van het "Onderzoek naar den Toestand van den
Landbouw in Nederland" was er niettemin voldoende aanleiding om aan
haar rapporteurs een vraag te stellen over "de bijzondere gewoonten".
De commissie blijkt met name geïnteresseerd in de vraag "welke zijn de
bijzondere gewoonten bij vererving en boedelverdeling?" en "zijn in het
bijzonder afwijkingen van het wettelijk erfrecht in zwang?" (Uitkomsten
1890, bijlagen, deel 4). Hoewel de antwoorden nauwelijks systematiek
bevatten, zijn er toch een aantal grote lijnen in te ontdekken, die de
al eerder gesignaleerde regionale verscheidenheid bevestigen. De kern
gebieden van de ongedeelde overdracht, gekoppeld aan een bevoordeling
van de opvolger, zijn Twente en de Achterhoek. Noord Brabant en Limburg
zijn de provincies, waar een voortdurende splitsing van bedrijven ge
bruikelijk is. In haar eindverslag aan de Minister van Waterstaat,
Handel en Nijverheid wordt aan bedrijfssplitsing de nodige aandacht
besteed. Maar de Commissie meent dat splitsing niet onder alle omstan
digheden een nadeel is. Daar waar het leidt tot betere en intensievere
cultures is het zelfs aan te bevelen. Over een eventuele wetswijziging
om het splitsen van bedrijven tegen te gaan, wordt met geen woord ge
rept.
In 1905 wordt de kwestie van het erfrecht weer aan de orde gesteld.
Ditmaal in een dissertatie van de Amsterdamse juriste Emma Sanders. In
een enkel hoofdstuk gaat zij in op de situatie in Overijssel. Zij stelt
dat het in Overijssel veelvuldig voorkomt dat er bij de verdeling van
ouderlijke nalatenschappen inbreuk wordt gemaakt op het beginsel der
gelijkheid tussen de kinderen met het doel voor één van hen de overname
van het gehele bedrijf mogelijk te maken en zodoende vervreemding of
verbrokkeling te voorkomen. Zij voegt daaraan toe dat deze gang van
zaken gekoppeld is aan de verplichting van de erfgenaam om de andere
kinderen (zolang zij ongehuwd zijn) en de ouders (levenslang) kost en
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inwoning te verschaffen. Dergelijke regelingen komen tot stand via
gezamenlijk overleg tussen ouders en kinderen en vinden meestal plaats
tegelijk met het huwelijk van de oudste zoon. Als bijzonderheid merkt
zij op dat conflicten, uitmondend in gerechtelijke uitspraken tot de
zeldzaamheden behoren. Dit is volgens haar toe te schrijven aan "de
piëteit voor de beschikkingen der ouders en de gewoonte van dergelijke
anerbenrechtelijke regelingen zelve.." (Sanders, 1905: 109). In dit
verband kan er dan ook terecht gesproken worden van een "rechtsbesef".
Zij voegt er echter aan toe dat het aan erosie bloot staat, tot uiting
komend in de steeds hoger wordende uitkeringen die aan de kinderen
worden gedaan. Volgens Sanders komt dit doordat "langzamerhand het
beginsel van gelijkheid voor alle kinderen ook hier meer begint door te
dringen, en een achteruitzetting der meerderheid ten gunste van één
enkelen erfgenaam, dien het toeval door geboorte aanwijst, niet meer
als zoo van zelf sprekend kan beschouwd worden" (ibid: 109). Omdat,
behoudens in Overijssel, de gelijke behandeling van alle kinderen over
al een vanzelfsprekendheid is, moet er aan het gelijkheidsbeginsel in
de wet niet getornd worden.
Met de veralgemenisering van het gezinsbedrijf en de voorkeur van rege
ringswege voor een eigenerfde boerenstand werd ook voor het eerst een
krachtig stemgeluid uit de mond van de boerenvoorman pater G. van den
Eisen uit Brabant gehoord. In zijn drie-delige "De boerenstand of soci
ologie der boeren" uit omstreeks 1910 wijdt hij ook een hoofdstuk aan
"De boer en zijn Erfrecht". Hierin pleit hij voor een verandering van
het erfrecht omdat het voor iedereen duidelijk is "...dat de gelijke
erfdeeling een voorname oorzaak

is van den ondergang van den boeren

stand en dat eene Regeering, die het behoud van een krachtigen boeren
stand ter harte neemt, verplicht is aan de ouders het recht te geven,
om hunnen boerderij zonder al te zware lasten aan een der erven over te
geven..." (Van den Eisen onged.: 189). De Brabantse boer blijkt er
echter niet voor terug te schrikken het ouderlijk bedrijf te versnippe
ren. Dat komt volgens Van den Eisen "Omdat het eenmaal wet en gewoonte
is, dat allen gelijkelijk erven... Als die wet was afgeschaft, als het
wederom gewoonte geworden was, dat de boerderij door een der erven op
denzelfden voet wordt voortgezet, dan zouden de kinderen er niet aan
denken om gelijke rechten te vragen... (ibid: 186). Van den Eisen ziet
dus een causaal verband tussen de wetgeving en het gedrag van zijn
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boeren. Een verandering van het erfrecht zal resulteren in een ander
normbesef en dit zal een eind maken aan ongewenste praktijken.
Ook in het verslag van de Staatscommissie voor den Landbouw uit 1906
wordt een apart hoofdstuk gewijd aan het erfrecht, "...het krachtige
middel, dat den Staat..ten dienste staat, om tot een normale verdeeling
van den grondeigendom te geraken" (Rapporten en Voorstellen 1912: 57).
Het erfrecht heeft een belangrijke maatschappelijke en economische
functie. Het prikkelt de mens tot ijver en spaarzaamheid, maar werkt
ook de versnippering van bedrijven in de hand. Dat heeft tot nu toe
geenszins tot een zorgwekkende situatie geleid en dat is te danken aan
factoren die een tegenwicht vormen tegen de invloed van het erfrecht.
Als belangrijkste factor wordt genoemd dat de familie er veelal prijs
op stelt de boerderij bijeen te houden, bijvoorbeeld doordat de mede
erfgenamen genoegen nemen met minder uitkeringen of ongehuwd in een
onverdeelde boedel blijven. De commissie voelt er echter niets voor
deze geheel vrijwillige daad in al haar verscheidenheid wettelijk vast
te leggen. De praktische zin en de verknochtheid aan het familieëigendom der boeren maakt staatsingrijpen onnodig. Temeer

daar de rechts

overtuiging dat het ene kind niet boven het andere bevoordeeld mag
worden "geheel strookt met de volksovertuiging", meent de Commissie zich
te moeten onthouden van voorstellen tot wijziging. Wel schenkt ze aan
dacht aan een "naar het schijnt oud-Saksisch gebruik" dat in een klein
gedeelte van het land bestaat. Na een korte beschrijving besluit de
Commissie met de opvatting : "Nu de landelijke bevolking mobieler is
geworden, de kinderen dikwerf wegtrekken en andere begrippen krijgen,
neemt het hoe langer hoe meer af" (ibid: 58). De Staatscommissie toont
in haar verhandeling een duidelijke tweeslachtigheid. Enerzijds wordt
de gelijkberechtiging der kinderen als onderdeel van de volksovertui
ging beschouwd, anderzijds moet zij constateren dat daarvan in de prak
tijk - niet alleen in het Oosten van het land - veelvuldig wordt afgewe
ken. De liberale visie is duidelijk: aan het gelijkheidsbeginsel mag
niet worden getornd en eventuele nadelige gevolgen daarvan zullen wor
den afgewend door het gezonde verstand en de verantwoordelijkheid van
de boeren.
Aan het begin van de twintigste eeuw krijgt de discussie omtrent het
erfrecht dus een iets zakelijker karakter. Langzamerhand kwam men tot
het inzicht, dat een combinatie van een specifiek rechtsbewustzijn en
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plaatselijke economische omstandigheden van grotere invloed is op de
praktijk dan de wetgeving. Ook kwam men tot het inzicht dat plaatselijke
waarden en normen nog niet betekenen dat boeren welbewust hun eigen
graf graven. Mogelijke wetswijzigingen zijn dan ook niet meer aan de
orde en de zorg omtrent de eigenerfde boerenstand lijkt vergeten. We
zijn dan ook in een geheel andere tijd aangeland. Op het platteland is
sprake van een ononderbroken ontginningsgolf, waardoor de druk op de
bestaansbasis sterk is afgenomen, terwijl door de intensivering van het
grondgebruik de splitsing van bedrijven niet meer als een kwaad, maar
als een teken van vooruitgang wordt gezien. Daarbij dient tenslotte nog
vermeld te worden dat de kapitaalbehoeften in de landbouw nog zo be
perkt en de perspectieven dusdanig verbeterd waren, dat de financie
ringsproblemen van een ongedeelde bedrijfsovername niet onoverkomelijk
waren. De twee grote gevaren van het heersend erfrecht: splitsing en
financieringsproblemen leken dan ook voorlopig op de achtergrond te
geraken.
Niet op de achtergrond raakte echter de academische belangstelling voor
de merkwaardige gewoonten in het Oosten van het land. Vanuit een pure
belangstelling voor wat daar gaande is, verschijnen er enkele belang
wekkende verhandelingen over de verervingspatronen in Twente en de
Achterhoek. Voor het eerst wordt er een betrouwbare beschrijving gege
ven van de praktijk, en werd het mogelijk een goed beeld te krijgen van
het vigerende rechtsbesef aldaar.

Rechtsgewoonten in Twente en de Achterhoek

Van Blom publiceerde in 1915 de uitkomsten van een enquête naar de
gewoonten inzake de vererving van boerderijen in Gelderland en Utrecht.
Het typische terrein van het Anerbenrecht of 'Saksisch erfrecht' is wat
Gelderland betreft de Achterhoek. In andere delen van beide provincies
komt het ook wel voor dat de bedrijfseenheid als geheel wordt overge
dragen aan een opvolger, maar het verschil met de Achterhoek is dat het
uitgangspunt bij de compensatie van de mede-erfgenamen een behoorlijke
taxatie-waarde is.
Aan de hand

van de antwoorden op de in de enquête gestelde vragen

schetst Van Blom een goed beeld van de wijze waarop de vererving van
boerderijen in zijn werk gaat. Wie de uiteindelijke erfgenaam zal zijn,
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ligt niet per definitie vast. De voorkeur gaat echter meestal uit naar
een zoon, en pas bij diens ontbreken naar een schoonzoon. Of

het de

oudste, de jongste of een andere zoon is, hangt van de omstandigheden
af. Hij moet in ieder geval geschikt en bereid zijn om de zware verant
woordelijkheid van bedrijfshoofd en hoofd van het huishouden op zich te
nemen.
De vraag of het erfgoed reeds bij leven van de ouders of na hun over
lijden wordt overgedragen wordt ook niet eenduidig beantwoord. Zowel
voor de overgang bij leven als na overlijden zijn argumenten. Als het
eigendom bij leven wordt overgedragen kunnen de ouders erop toezien dat
alles goed geregeld wordt, maar zij verliezen dan hun direkte invloed,
wat in sommige streken weer tot gevolg heeft dat de ouder wordende boer
tot zijn dood de zaakjes in handen houdt ("want boeren kleden zich niet
graag uit voor zij naar bed gaan"). Wanneer de ouders hun eigendom bij
leven overdragen, stellen zij de eigen toekomst zeker, hetzij door een
kostkontrakt, hetzij door het voorbehoud van vruchtgebruik. "De ouders
dragen hun bezittingen aan een der kinderen over, waartegenover de
kooper de verplichting op zich neemt voor hun levensonderhoud en hun
begrafenis te zorgen en na hun dood een bepaald bedrag in geld aan de
andere kinderen uitkeeren, dikwijls met de bepaling, dat dezen, zoolang
ongehuwd, het recht zullen hebben op huisvesting en onderhoud, mits
'voor huisbeste' medewerkende, een bepaling, strekkende om den ongehuwden in geval van 'ziekte of zuchtigheid' in de voorheen ouderlijke
woning een behoorlijk verblijf te waarborgen" (Van Blom, 1915: 869).
Uit deze korte omschrijving blijkt, dat de zoon veelal reeds bij leven
van de ouders, volledig in de positie van de vader treedt. Hij krijgt
het eigendom van de boerderij, neemt de verantwoordelijkheid voor de
zorg van de nog thuiswonende broers en zusters op zich en verzorgt de
ouders. Er is dus geen sprake van een individueel recht, integendeel,
hij neemt de verplichtingen op zich om de familie te laten delen in de
vruchten van de boerderij. In die zin is het niet een private toeschei
ding van de boerderij, maar het toebedelen van de status van beheerder
van een collectief goed. Hoe sterk het bewustzijn onder de boeren is om
het familiegoed bijeen te houden, blijkt uit het feit dat als de vader
onverwacht overlijdt, zonder de overdracht reeds geregeld te hebben,
de kinderen toch de onverdeeldheid respecteren. Ook dan zullen de uit
keringen aan de overige kinderen ver beneden het wettelijk erfdeel
liggen en kunnen diezelfde kinderen rekenen op kost en inwoning tot hun
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huwelijk, "vrije ingang" en een schadeloosstelling die de blijver niet
te zwaar belast. Dit wijst volgens Van Blom ontegenzeggelijk "op een
sterk levend besef des volks, dat het zoo en niet anders behoort"
(ibid: 872). Op de vraag hoe de "onterfde" broers en zusters over dit
stelsel oordelen, kwam uit het klassieke Anerbengebied geen enkel ant
woord binnen dat melding maakt van een ongunstig oordeel. Men vindt het
"de natuurlijkste zaak" van de wereld.
Verschillende notarissen laten echter een nogal negatief geluid horen.
Zij richten hun kritiek niet zozeer op de afwijkingen van de wet, als
wel op de sluimerende conflictstof in de lokale erfgewoonten, die op
een goede dag wel eens explosief zou kunnen worden. Een notaris vat
zijn oordeel als volgt samen: "Vernietigend!! Wanneer ze bestaat is het
wel de slechtste gewoonte, die zo spoedig mogelijk behoort te verdwij
nen, omdat ze 1. een ongemotiveerde bevoordeling voor een der kinderen
meebrengt en dus 2. de andere kinderen benadeelt, waardoor 3. groote
ruzies ontstaan die 4. leiden tot familiebreuken, wat ik diep betreur
..." (ibid: 884-885). De ongunstige oordelen gaan ook diep in op de
ellende van het kostkontrakt: "Groot, zeer groot, is het leed dat ik
van die contracten heb gezien...zoolang het contract nog niet getekend
was, was alles koek en ei. Maar was de kogel eenmaal door de kerk, en
was het kind de baas, dan was het leed der ouders niet te overzien. Als
honden werden ze dan behandeld...wanneer de stakkers het ongeluk hadden
oud te worden" (ibid: 887). De gunstige oordelen benadrukken daarente
gen het belang van de ouders en juist de goede harmonie waarin alles
plaats vindt.
Met de resultaten van zijn onderzoek meent Van Blom voldoende argumen
ten te hebben gegeven om een wijziging in het erfrecht aan te brengen.
Hij denkt niet aan dwingende maatregelen, maar aan het mogelijk maken
volgens wet, wat in de praktijk tegen de wet in geschiedt. Want het
opdringen van een nieuw erfrecht aan een bevolking, die daarvan niet
gediend is, zou voorspelbare gevolgen hebben: "...de bevolking zou met
een erfrecht, dat tegen haar zin met het beginsel der vrijheid brak,
hetzelfde doen als de Achterhoek met dit beginsel: het slinks of open
lijk ter zijde schuiven" (ibid: 896). Van Blom blijkt een uiterst rea
listische kijk op de relatie tussen recht en rechtsbewustzijn te heb
ben. Als het in sommige gevallen zo is dat boeren zichzelf door ver
snippering van hun grond ten gronde willen richten en daarmee hun eigen
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stand

vermoorden, dan moeten ze dat zelf maar weten: "Het leven is

sterker dan de wet, ook als het zichzelf tekort wil doen" (ibid: 896).
Twee jaar later verschijnt er wederom een belangwekkende studie, dit
maal van Josephine van Anrooy (1917). Zij verrichtte onderzoek in Twen
te en was daarbij vooral geïnteresseerd in de vraag of het Anerbenrecht,
zoals de Staatscommissie van 1906 en Sanders vermoedden, inderdaad in
betekenis afneemt. In haar onderzoek betrekt ze zowel de economische
omstandigheden van de Twentse landbouw als de culturele disposities die
met het Anerbenrecht samengaan. Haar vermoeden is dat als gevolg van de
industrialisatie en de modernisering van de landbouw de betekenis van
de boerderij als familiecentrum terrein heeft verloren. De belanghebben
den zouden hierdoor veeleer de neiging hebben de eigendom als een vermogensbezit-zonder-meer te beschouwen. Voorts is haar veronderstelling
dat de modernisering van de landbouw waarschijnlijk niet met het Anerbenrecht te verenigen is. Grote heidevlakten zijn in cultuur gebracht
en grotendeels in groenland veranderd en de zuivelbereiding voor de
markt is de hoofddoelstelling van het bedrijf geworden. De modernisering
is gepaard gegaan met "..de rationalisering van de hoofden der boeren
... waarmede de 'kapitalistische geest' zijn intrede heeft gedaan in de
woning van den kleinsten en afgelegensten boer" (Van Anrooy, 1917: 360).
Met betrekking tot de rechtsgewoonten zelf vermeldt Van Anrooy weinig
nieuwe gegevens. Zij benadrukt het onderling overleg en de koppeling
van de vererving aan de plicht de ouders en de nog thuiswonende kinde
ren te verzorgen. Zij laat er geen twijfel over bestaan dat in de lan
delijke buurtschappen van Twente de boerenplaats aan één kind wordt
overgedragen. Deze gewoonte is vrijwel stabiel gebleven. Het behoort
bovendien tot de hoge zeldzaamheden, dat het tussen de erfgenamen tot
onenigheden komt. De publieke opinie is sterk gekant en komt in opstand
tegen diegenen, die om het eigen aandeel het erf in gevaar brengen.
Meer dan in de rechtsvorm, is zij geïnteresseerd in het rechtsbesef dat
aan de blijverszede ten grondslag ligt. Berusten het streven om de boer
derij bijeen te houden en de bereidwilligheid waarmee de broers en
zusters afstand doen van hun rechten inderdaad op een eeuwenoud rechts
bewustzijn? Van Anrooy meent bij de Twentse boeren voldoende bewijzen
gevonden te hebben om te beweren dat gedurende zeer lange tijd "overle
vering en zede veel belangrijker zijn geweest dan alle geschreven recht
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en nog voortdurend hun kracht doen gelden" (ibid: 474). Zij is dan ook
overtuigd van het bestaan van een diepwortelend gevoel van saamhorig
heid met de grond en het ouderlijk huis. Om dit te illustreren laat zij
een "verstandige boer" aan het woord: "Het gaat lang niet altijd van
een leien dakje! Maar het komt toch eigenlijk altijd in orde wanneer je
ze maar goed onder oogen laat zien, dat ze dan wanneer ze het allemaal
op haren en snaren zetten het ouderlijk huis kwijtraken. Dat ze niet
meer vrij kunnen ingaan, waar zij met hun ouders geleefd hebben. Je
kunt niet allemaal blijven, maar je wilt toch niet, dat de deur er voor
je dicht gaat" (ibid: 475). De wil om het ouderlijke erve onaangetast
te laten is veel sterker dan het eigenbelang, of beter: het eigenbelang
van de 'onterfden' is gelegen in het laten voortbestaan van huis en
erf; het alternatief is isolement en marginalisering. Van Anrooy vraagt
zich af hoe dit "idealisme" te rijmen is met het rationalisme en de
verzakelijking van de landbouw. Zij meent dat er van een anachronisme
of contradictie geen sprake is. Het ouderlijk huis heeft niet alleen
een symbolische en sociale betekenis, maar moet om te blijven voortbe
staan ook zijn economische functies uit kunnen oefenen: "Men rekent en
men cijfert, wat het erf dragen kan. Men overlegt met elkander, wat den
kinderen 'toekomt'. Men berekent dat de blijver niet kan bestaan, wan
neer den anderen kinderen het volle erfdeel wordt toebedeeld en treft
dan een vergelijk, waartoe dezen in den regel medewerken" (ibid: 479).
Van Anrooy noemt enkele treffende voorbeelden om aan te tonen dat dit
rechtsbesef als het ware een obstakel vormt tegen de penetratie van
kapitalistische beleggers op het Twentse platteland. "De kring wordt
grooter, waarbinnen enkele perceelen en geheele boerenplaatsen voor
fancyprijzen worden gekocht, waarbinnen...de boer gelegenheid heeft tot
het verkoopen van land, ook van àl zijn land, tegen prijzen, die tot de
opbrengstwaarde ervan in geen verhouding staan" (ibid: 483). De boeren
worden door dit verschijnsel geconfronteerd met een marktwaarde, ja
überhaupt met waardebegrippen die volledig los staan van de lokale
grondmarkt. Is het dan niet erg aantrekkelijk voor de kinderen het
ouderlijk bedrijf onder de hamer te brengen en een flink kapitaal te
beuren voor een eigen nering? Zijn zij vatbaar voor "..een quantitatieve beschouwing van hun bezit"? Volgens Van Anrooy is er van dat alles
niets te merken. Het is haar van alle zijde bevestigd, "..dat de geest
van solidariteit er niet af- maar toeneemt, dat de moeilijkheden onder
de erfgenamen over de overdracht der boerderijen er niet dan uiterst
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zeldzaam zijn" (ibid: 485). We kunnen daaruit de conclusie trekken, dat
de solidariteit van de broers en zusters onderdeel uitmaakt van een
verwantschapscultuur en dat daarbinnen gangbare economische begrippen
geen aan de markt ontleende, maar een unieke contextuele betekenis
krijgen. Om met Van Anrooy te spreken: "Zij negeren de verkeerswaarde,
om den wille van het geheele vaderlijke erve...zij doen dit dwars tegen
rationalistische grondbeginselen van de moderne onderneming in (ibid:
486). Maar hoe lang nog? Wanneer zullen ook de jongeren in Twente be
zwijken onder de verleidingen? " Zeker

is er, in Twente zoomin als

ergens anders, één blijver te redden, wanneer de 'geest', die tot min
nelijk overleg, die tot het achterstellen van het eigenbelang achter de
belangen van het geheel geneigd

maakt, verdwijnt" (ibid: 488). Ook

wettelijke bepalingen zouden die stervende geest geen nieuw leven in
kunnen blazen.
Pas in de oorlogsjaren verschijnt het Boerenerfrecht in Overijssel weer
in de literatuur. Ditmaal in in het maandblad Volk en Bodem in een
artikel van Best. Naar zijn mening zijn "Een groot aantal levenskrachti
ge kleine en middelbare boerenplaatsen, zooveel mogelijk over het gehee
le land verdeeld,.... de beste waarborgen voor het gezond blijven van
Volk en Staat" (Best, 1941: 274). Ten einde dit te bewerkstelligen is
een verandering van het erfrecht noodzakelijk om de splitsing van te
kleine bedrijven tegen te gaan.
Best geeft in zijn artikel een interessant beeld van de verervingsprak
tijk en de achterliggende logica. Zo komt hij op grond van een enquête
onder plattelandsnotarissen tot de conclusie dat in het ten Oosten van
de lijn Dalfsen-Deventer gelegen gebied het "boerenerfrecht" inheems
is. In het gehele gebied blijkt het gebruik stationair te zijn. Best
benadrukt het feit, dat de boeren bij de regelingen met betrekking tot
nalatenschappen een aantal duidelijke doelstellingen voor ogen hebben.
Het is zo dat: "...de boeren die een 'making' tot stand brengen daarbij
in de allereerste plaats in hoofd en hart dragen: 'wat is het beste
voor boerderij en familie' en slechts in de tweede plaats een traditio
nele rechtsregel volgen. In elke boer leeft de zorg hoe het later met
de boerderij zal gaan. De

boer denkt daarbij niet alleen aan zijn

vrouw, zijn inwonende zoon, maar ook aan de min of meer hulpbehoevende
kinderen" (ibid: 265). Centraal staat, met andere woorden, dat de boer
derij voor de familie tot blijvende toevlucht en nut moet kunnen zijn.
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In praktijk zijn er allerlei omstandigheden die de precieze handelings
wijze om dit te bereiken mede bepalen. Diegene die geschikt en bereid
is de boerderij over te nemen, wordt erfgenaam. Ook als de ouders al
zijn overleden en de verdeling van de nalatenschap nog niet is gere
geld, wordt

het beginsel dat grond en hoeve ondeelbaar zijn in ere

gehouden. De erfgenamen beschouwen het als natuurlijk dat zij offers
brengen, iets wat zij, volgens Best, niet als zodanig voelen: "het is
zede". Het oordeel van de onterfde erfgenamen blijkt vol begrip te zijn.
Daarbij benadrukken zij veelvuldig de zware plicht van de blijver om de
ouders aan hun eind te brengen en het feit dat de opvolger veelal jaren
lang zonder vergoeding heeft meegewerkt. De uittrouwende kinderen hebben
gratis kost-en-inwoning gehad, de gelegenheid een ambacht te leren en
een uitzet bij huwelijk. Best stelt daarom dat de onterfden in feite
dikwijls niet onterfd zijn.
De laatste keer dat het erfrecht in Overijssel aan de orde komt is in
twee publicaties van Cohen (1985, 1970). Cohen introduceert als eerste
de term 'blijversrecht', om het complexe gebruik ten aanzien van verer
ving, opvolging en verzorgingsarrangementen aan te duiden. Hij geeft
ook duidelijk aan uit welke elementen dit blijversrecht is opgebouwd.
Het eerste kenmerk is dat de opvolgende zoon de boerderij geheel in
eigendom verkrijgt. Dat is op zich niets bijzonders, want dit geschiedt
ook in andere delen van het land. Het tweede daaraan gekoppelde kenmerk
is dan ook dat die zoon bevoorrecht wordt ten aanzien van de andere
kinderen, die niet ten volle schadeloos gesteld worden. Die bevoorrech
ting moet echter ook gerelativeerd worden, omdat daar de verplichting
tegenover staat de ouders en hun nog inwonende kinderen te verzorgen.
Volgens Cohen is het blijversrecht in essentie de oplossing van een
bekend bedrijfseconomisch probleem: de financiering van de onderneming.
Hij legt de nadruk op het huishouden als economisch en sociaal centrum
van een verwantengroep, dat ten koste van alles in stand gehouden moet
worden. Ten aanzien van de vraag of het gebruik vermindert stelt Cohen
dat het beslist niet het geval is. "Het gehele Twentse platteland staat
onder zijn ban" (Cohen, 1958: 24) Er is eerder sprake van een toename
dan van een afname. Het culturele element van dit blijversrecht is van
fundamentele betekenis, het is de drijvende kracht achter het in stand
houden van het familie-bezit. Volgens Elderink

is de Twentenaar sterk

gehecht aan het huis "woar zien volk van oalder tot oalder hef ewoand"
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en is het erfgoed de trots van het geslacht. De binding aan de grond is
zo sterk, dat het als een belediging opgevat wordt er zelfs maar een
bod op te doen. "Zoo heilig is dit bezit, dat een boerin, toen ze eens
een onbetekenend stukje grond van haar erve verkocht had, aan den pas
toor gevraagd moet hebben of ze nu nog wel zalig kon worden" (Elderink,
gecit. in Cohen 1958: 37).
Cohen is van mening dat de overtuiging dat ieder kind gelijke rechten
behoort te hebben, niet in het bewustzijn van de Twentse en Achterhoekse
boerenbevolking leeft. De betrokkenen zien het belang van de instand
houding van de erve en mochten zij daaraan twijfelen dan worden ze
geconfronteerd met de familie en de buurt die de norm in hoge mate
sanctioneren en versterken. Het is dan ook niet verbazingwekkend, dat
zodra broers en zusters zich gaan onttrekken aan de invloedssferen van
die omgeving, ervan gaan vervreemden en niet meer inzien waarom er
ongelijk verdeeld zou moeten worden.
Cohen is in een latere studie nog eenmaal teruggekomen op het blijversrecht (Cohen, 1970 ). Ruim twaalf jaar na het verschijnen van zijn
proefschrift vraagt hij zich af of het nog steeds vaste grond onder de
voeten heeft. Vrijwel alle notarissen, die hij consulteerde waren van
mening dat het zich volkomen handhaaft en niet vermindert. De rechter
doet op dit terrein bovendien nauwelijks uitspraken, wat een indicatie
is voor het ontbreken, of althans het binnendeurs houden van conflic
ten.
De laatste keer dat er in de literatuur melding wordt gemaakt van de
verervingsgewoonten in Overijssel is dus alweer achttien jaar geleden.
Ik was dan ook bijzonder benieuwd hoe het blijversrecht zich sinds 1970
heeft ontwikkeld. Onderzoek naar eigendomsoverdracht en bedrijfsopvol
ging in Oost Twente leerde mij al snel dat de fundamentele kenmerken
van het blijversrecht nog steeds bestaan (12). De rechtsvorm waarin het
blijversrecht wordt gegoten, heeft zich slechts aangepast aan de gun
stige fiscale en juridische aspecten van de maatschap. Een belangrijk
aspect is ook, dat met de verruiming van de financiële middelen de
mogelijkheid is geschapen dat de ouders en hun introuwende kind ge
scheiden ruimtes van de boerderij kunnen bewonen. Het is niet de bedoe
ling hier gedetailleerd op de empirische realiteit in te gaan. We zul
len slechts enkele aspecten de revue laten passeren. Wat op de eerste
Plaats opvalt is dat bij de verdeling van nalatenschappen alle grond
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wordt overgedragen aan de opvolger. De broers en zusters, of ze nu
elders boer worden of niet, krijgen geen stuk grond van het ouderlijk
bedrijf in handen. Het gevolg is dan ook dat de bezitsverhoudingen een
grote stabiliteit vertonen. Op enkele pachters na zijn alle boeren
volledig eigenaar van hun bedrijf. Pacht heeft een bijzonder lage sta
tus en de bezitsdrang is bijzonder groot. Slechts zelden is het na de
Tweede Wereldoorlog voorgekomen dat een bedrijf werd verdeeld over twee
opvolgers. Als dat voorkwam dan ging het om grote bedrijven, die dan
nog in ongelijke delen werden gesplitst. Er is dus sprake van een per
manente combinatie van ongedeelde eigendomsoverdracht en één opvolger.
De manier van overdracht en het tijdstip waarop kunnen per geval ver
schillen. Van alle bedrijven die tussen 1946 en 1985 door een opvolger
werden overgenomen, vond de eigendomsoverdracht in 42% van de gevallen
plaats bij leven van beide ouders. In de overige gevallen werd het
bedrijf toebedeeld na overlijden van vader, moeder of beide ouders, na
een korte of langere tijd een ongedeelde boedel te hebben gehad. In de
meerderheid van de gevallen vindt de toedeling van het bedrijf dus
plaats via een boedelscheiding, zonder

testamentaire regelingen. Als

beide ouders nog in leven zijn, is verkoop aan de opvolger de meest
voorkomende wijze van overdracht.
De broers en zuster van de opvolger krijgen dus geen land en kunnen via
de ouders in ieder geval geen boer worden. Van belang is dan de vraag
of nog steeds dezelfde legitimiteitsprincipes tot uiting komen in de
wijze waarop de broers en zusters worden gecompenseerd. De huidige
boeren en boerinnen komen allemaal uit grote gezinnen met een gemiddel
de van bijna zeven kinderen (30% is afkomstig uit gezinnen met meer dan
negen kinderen). Dit grote kindertal zou kunnen betekenen dat de spoe
ling bij een gelijke verdeling van de nalatenschap bijzonder dun zou
worden.
Wanneer de ouders het bedrijf bijvoorbeeld aan een zoon verkopen, wordt
er in de koopakte een officiële taxatiewaarde aangehouden, waarna de
formule volgt dat de koopsom schuldig gebleven wordt en daarmee is
voldaan. Van die koopsom worden nog allerlei posten afgetrokken, zoals
een fikse schenking bij huwelijk, een beloning voor het langdurig thuis
meewerken en een schatting van de kosten voor het onderhouden van de
ouders. Ook de uitkeringen en rechten van de overige kinderen worden
vastgelegd. De kinderen hebben recht op volledige verzorging na het
overlijden van de ouders en een uitkering bij huwelijk. De gehuwde en
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ongehuwde kinderen leggen vervolgens een verklaring af waarin zij vol
ledig afstand doen van iedere aanspraak op de toekomstige nalatenschap
van de ouders, waarmee de opvolger in feite de volledige koopsom in de
schoot geworpen krijgt. Tenslotte blijkt in de praktijk, dat er over de
koopsom aan de ouders geen rente wordt betaald en deze via jaarlijkse
giften langzamerhand wordt kwijtgescholden, om zo bij het overlijden
van de ouders de successierechten zoveel mogelijk te omzeilen. Ook bij
boedelscheidingen, waarbij de boedel volledig op naam komt van de opvol
ger, nemen de overige kinderen genoegen met lage uitkeringen en is er
sprake van een complex reciprociteitsprincipe, waarbij de opvolger
allerlei plichten op zich neemt ten aanzien van zijn broers en zusters
en de langstlevende ouder.
We zien dus dat de opvolger bij de bedrijfsovername volstrekt afhanke
lijk is van de bereidwilligheid van zijn (vele) broers en zusters.
Wanneer aan de betrokkenen gevraagd wordt hoe zij hierover denken,
blijkt dat men er nauwelijks bij stilstaat. Na enig nadenken wordt ter
legitimering en acceptatie van de bevoordeling gezegd: het kan niet
anders, het kan er niet uit, anders waren er in Twente geen boeren meer
geweest. Op discursief niveau lijkt dit soort legitimaties logisch,
maar het kan natuurlijk wél anders. We moeten ons hierbij realiseren
dat een dergelijke vraag afkomstig is uit een ander referentiekader dan
dat van de Twentse plattelander. Wanneer de overdracht plaatsvindt,
worden verschillende alternatieven simpelweg niet overwogen. Veelal
zijn de betrokkenen niet eens op de hoogte van hun rechten, zoals die in
het Burgerlijk Wetboek staan. Het is een rechtsbesef dat hen onbekend
is- Zij hanteren een rechtsbesef, waarin andere waarden en normen gel
den. De 'benadeelden' brengen in die zin geen offer, maar doen wat in
hun ogen rechtmatig is. Het Burgerlijk Wetboek en allerlei aan de markt
ontleende waarde-begrippen passen niet in transacties binnen de familie
sfeer. Binnen de familiesfeer heeft land geen objectieve marktwaarde,
deze is alleen van toepassing op transacties met vreemden. Land heeft
alleen waarde als materiële basis voor een sociale eenheid en verkrijgt
die waarde alleen maar in relatie tot bepaalde personen, die bereid zijn
die eenheid te reproduceren. Huis en erf hebben nog niets aan betekenis
ingeboet als centrum van een verwantengroep, waar ook de vertrokken
kinderen zich nog sterk mee identificeren. Het huis is een morele per
soon, waaraan je morele verplichtingen hebt. Het valt buiten de crite
ria die door juristen en in de marktsfeer worden gehanteerd. De 'blij-
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ver' heeft het gekregen als tamiliegoed, en heeft de verplichting het
ook als familiegoed te beheren. Hoe belangrijk die verwantschapssolidariteit is, werd mij meermalen verzekerd. Wie zijn deel opeist, verliest
daarmee automatisch de basis voor een verdere relatie met verwanten.
Door je symbolisch aandeel in de ouderlijke hoeve te laten, behoud je
het morele recht op verwantschapssolidariteit en op de mogelijkheid om
op dat bedrijf terug te komen. Wie zijn deel opeist, koopt zijn rechten
af en isoleert zichzelf in alle opzichten. In dergelijke termen uitge
drukt, is de prijs die men moet betalen om een deel uit het bedrijf te
krijgen oneindig veel hoger dan het financiële gewin dat daar tegenover
staat.
De conclusie is duidelijk: de bedrijfsopvolging in Twente steunt voor
een belangrijk deel op de bereidwilligheid van de broers en zusters.
Vooral vanaf de jaren '50 is dit van groot belang geweest. De bedrijven
waren relatief klein en het aantal kinderen zeer groot. Als de vele
kinderen hun deel hadden opgeëist, zou de landbouw in Twente er nu heel
anders hebben uitgezien. Alleen de kapitaalkrachtige boeren zouden het
hebben overleefd en het kleine bedrijf zou zich alleen hebben kunnen
handhaven als de Brabantse route was gevolgd. Nu zijn talloze kleine
bedrijven zonder al te veel moeite de moderne tijd ingestapt. Ruim
voorzien van arbeidskracht en zonder een al te zware financiële belas
ting hebben vele boeren een bedrijf opgebouwd met een maximale veebe
zetting en een, naar landelijke verhoudingen, zeer hoog opvolgingsper
centage.

Erfrecht en landbouwstructuurbeleid

Na de oorlog duikt een aantal oude thema's weer in de literatuur op.
Weer maakt men zich zorgen over de splitsing van bedrijven. Ditmaal ech
ter niet uit moralistische overwegingen, maar op grond van de bedreigde
rationaliteitsontwikkeling. De deling van de grond bij boerennalatenschap wordt in 1949 aan de orde gesteld in het maandblad "De Pacht". De
aanleiding voor de redaktie om de problematiek onder de aandacht van de
lezers te brengen, was de onrustbarende groei van het aantal kleine
bedrijven in Nederland. Om inzicht te krijgen in de oorzaken van het
kleinbedrijf werd een enquête gehouden onder Nederlandse plattelandsno-
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tarissen. Op deze enquête kwamen niet minder dan 318 antwoorden binnen,
op grond waarvan Baert (1949) een wat mager artikel samenstelde. Het
grote voordeel van het onderzoek is, dat het een landelijk karakter
had. Als zodanig is het de eerste keer mogelijk een beeld te krijgen
van de regionale verscheidenheid in verervingspatronen. De resultaten
van de enquête spreken duidelijke taal. Uitgesproken splitsingsgebieden
zijn vrijwel de gehele provincies Brabant, Drenthe, Limburg en Zeeland.
In de overige provincies wordt de grond bij vererving niet gesplitst,
met uitzondering van enkele zogenaamde "splitsingseilanden". Dit resul
taat is echter weinigzeggend voor het beantwoorden van de vraag in
hoeverre er in de gebieden waar het bedrijf als economische eenheid
bijeen gehouden werd, het bezit en het vermogen toch gelijk op werden
verdeeld. Niettemin blijkt er bijna 150 jaar na de invoering van een
nationale eenheidswet op het platteland nog een bonte verscheidenheid
aan verervingspraktijken te bestaan, die zich niets van de wet schijnen
aan te trekken.
Tot aan het begin van de jaren zestig zullen de erfrechtelijke aspecten
van de bedrijfsopvolging steeds weer terugkeren op de agenda. Deze
discussie werd mede aangewakkerd door de aankondiging van overheidswege
om een Nieuw Burgerlijk Wetboek te redigeren. In een in 1952 verschenen
artikel van C.H.F. Polak in het Landbouwkundig Tijdschrift wordt nog
eens benadrukt dat volgens de wet de legitieme portie en het wettelijk
erfdeel in natura opeisbaar zijn. Dit kan uiterst nadelige gevolgen
hebben voor de landbouw. Op de vraag of ons erfrecht op dat punt gewij
zigd zou moeten worden, luidt het antwoord van Polak ontkennend. Wel
zou hij graag zien dat de rechter in voorkomende gevallen een uitspraak
zou doen ten gunste van de bedrijfsopvolger. Het criterium dat daarbij
gehanteerd zou moeten worden is of de boedel behoort tot een economi
sche eenheid. Het probleem daarbij is dat de erfgenaam in moeilijkheden
komt als de mede-erfgenamen het volle pond opeisen. Daarom zou de rech
ter ook moeten uitspreken dat het niveau van de uitkeringen zodanig
mag zijn dat een rendabele bedrijfsvoering nog juist mogelijk is. Polak
loopt daarmee vooruit op de dan in behandeling zijnde Wet op de Ver
vreemding van Landbouwgronden. Er zijn aan dergelijke gerechtelijke
uitspraken echter ook gevaren verbonden, want, zo stelt Polak: "Met
familieverhoudingen.....moet de overheid zich slechts bij strikte nood
zaak inlaten. De gelijkheid tussen de kinderen is een beginsel dat diep
in het Nederlandse rechtsbewustzijn is verankerd" (Polak, 1952: 620-
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621). Omdat Polak het beginsel der gelijkheid niet wil aantasten en hem
slechts het bijeen houden van de economische eenheid voor ogen staat,
meent hij dat de rechter in voorkomende gevallen zeer voorzichtig moet
zijn.
In 1958 verschijnt een bijdrage van Prof. M. Polak in het Weekblad voor
Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie. We zijn dan in een periode
aangeland waarin minister Vondeling zojuist een nota heeft gepubliceerd
over het structuurbeleid in de landbouw. De woorden sanering, bedrijfsvergroting en bedrijfsbeëindiging zijn dan gemeengoed geworden. Het
overheidsbeleid is gericht op schaalvergroting en sanering van het
kleinbedrijf. De kleine boeren zijn officieel tot vraagstuk geworden en
hun voortbestaan tot politiek probleem. Het tegendraadse effect van
verdere bedrijfsversnippering bij vererving is duidelijk. Immers, alles
wat aan de ene kant via voorlichting, onderwijs, onderzoek en struc
tuurbeleid wordt gewonnen, zou middels ongewenste bedrijfsopsplitsing
weer verloren kunnen gaan. Vandaar de bezorgdheid omtrent het vraagstuk
van de vererving en de mogelijke schadelijke gevolgen van het gelijk
heidsbeginsel.
Polak wijst er echter op dat het erfrecht zoals we dat kennen in wets
teksten niet hetzelfde is als de notariële praktijk en de rechtspraak.
Tussen wet en praktijk kunnen opvallende verschillen bestaan: "Voor de
notaris is dat niets nieuws. Hij weet dat het gelijkheidsbeginsel van
de boedelscheiding en de onwrikbaarheid van de legitieme portie in
natura in vele gevallen niet tot gelding komen" (Polak, 1958: 334).
Maar ook de notaris en de mede-erfgenamen staan machteloos als iemand
zijn rechten opeist. In voorkomende gevallen zal de rechter dan een
uitspraak moeten doen. Van groot belang daarbij is dat een rechter in
1954 voor het eerst een uitspraak heeft gedaan tegen bedrijfssplitsing
(13). Polak

is van mening dat de rechter in de toekomst een steeds

belangrijker rol zal gaan spelen. Hij schrijft dat ondermeer toe aan de
verzakelijking van het erfrecht: "Ons erfrecht verzakelijkt. Men accep
teert minder dan vroeger, staat meer op zijn rechten en adiëert dus
eerder de rechter. Voor wat de agrarische sfeer betreft, kan men deze
verzakelijking zonder twijfel voor een belangrijk deel toeschrijven aan
de invloed van de grote stad op het platteland, aan de zgn. sociale
ontsluiting van de landbouwbevolking. Het platteland raakt uit zijn
isolement, met o.m. als gevolg deze verzakelijking" (Polak, 1958: 337).
Evenals C. Polak wil ook H. Polak dat de rechter bij zijn uitspraak de
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waarde van de boedel loskoppelt van de verkeerswaarde. Hij gaat echter
een stap verder met zijn voorstel alle boedelscheidingen te toetsen
aan de criteria van de Wet Vervreemding Landbouwgronden.
Een belangrijke rol in deze discussie werd vervuld door de Commissie
van advies inzake aspecten van het kolonisatiebeleid ten aanzien van
nieuwe domeingronden, onder voorzitterschap van E.W. Hofstee (geïnstal
leerd in 1954) (14). Het ontstaan van te kleine bedrijven moet volgens
de commissie vermoedelijk vooral worden toegeschreven aan splitsing bij
vererving. Landbouwkundig gezien kan dit tot zeer ongewenste gevolgen
leiden en er moet dan ook een halt aan worden toegeroepen. De commissie
pleit voor een landbouwkundige toetsing van overdrachten en een toewij
zingsstelsel bij bedrijfsopvolging, hetgeen erop neer kan dat men voor
bedrijfsaanvaarding alleen in aanmerking komt als men aan bepaalde
criteria voldoet (vestigingseisen). Voorts wil zij bij boedelscheidin
gen dezelfde normen hanteren als bij andere, door de grond- en pachtkamer gereguleerde overdrachten. Het is duidelijk dat de commissie zich
niet verdiept in rechtsbewustzijn of zich überhaupt vragen stelt over
de aanvaarding van recht. Er worden harde maatregelen voorgesteld, die
de sfeer ademen van een crisis-situatie.
In het debat over de landbouwkundige aspecten van het erfrecht werd ook
een

bijdrage geleverd door een werkgroep van het Landbouwschap onder

voorzitterschap van de Wageningse hoogleraar J.M. Polak. In de inlei
ding van het in 1960 gepubliceerde verslag "Rapport agrarisch erfrecht"
worden de bekende redenen genoemd waarom dit onderwerp nadere bestude
ring vereist. In het rapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan,
maar de waarde ligt voor ons toch meer in de inhoudelijke analyse van de
toenmalige verervingspraktijken op het platteland. In navolging van
Baert, stuurde de commissie namelijk een enquête naar plattelandsnotacissen. Hoewel de respons enigszins teleurstellend was, werd er niet
eerder zo'n volledig en gedetailleerd beeld verkregen van de regionale
verscheidenheid in verervingspatronen.
°e belangrijkste conclusies waren echter weinig verrassend en bevestig
den de al reeds bekende regionale patronen die door Baert ontdekt waren.

De zogenaamde splitsingsgebieden waren nog steeds Brabant, Dren

the, Limburg en een groot deel van Gelderland, met over het gehele land
'splitsingseilanden'. Splitsing is iets dat volgens de commissie niet
bij

voorbaat afkeurenswaardig is. Het kan tot gevolg hebben dat andere

bedrijven zich kunnen vergroten, terwijl het ook een aanpassing kan
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zijn aan intensievere cultures, zoals de tuinbouw, de fruitteelt en de
intensieve veehouderij. Ook moet niet al te overspannen worden gedaan
over het invoeren van nieuwe wettelijke maatregelen. Zowel binnen het
notariaat als via de rechtspraak kan veel bereikt worden. De commissie
dringt er, in navolging van de commissie Hofstee op aan om de Wet Ver
vreemding Landbouwgronden ook op boedelscheidingen toe te passen, omdat
nu de maximumprijs veelvuldig wordt overschreden door de hoogopgeschroefde eisen van de mede-erfgenamen.
De werkgroep heeft de indruk, "..dat bij de agrarische bevolking - en
waarschijnlijk ook bij anderen - sterk de gedachte leeft dat de kinderen
zoveel mogelijk evenveel moeten ontvangen" (Rapport, 1960: 30). Ook het
beginsel dat de erfdelen in natura opeisbaar zijn, is "hecht

in het

Nederlands rechtsbewustzijn verankerd". Aan het gelijkheidsbeginsel kan
daarom niet getornd worden. Volgens de commissie ligt aan de bedrijfssplitsing dikwijls een bij de plaatselijke bevolking ingewortelde split
singszede ten grondslag. Zij stelt "...dat de erfzede een splitsingsfac
tor is van landbouwkundig bedenkelijk allooi, die de frequentie der
splitsingen bij boedelscheiding licht kan opvoeren tot een niet meer
verantwoord peil" (ibid: 66-67). In de splitsingsgebieden is er niet
alleen eigendomssplitsing, maar ook splitsing in het gebruik. Als er in
de splitsingsgebieden een ongedeelde overdracht plaatsvindt, wordt
daarbij, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in het Oosten van het land,
de maximumprijs volgens de Wet Vervreemding Landbouwgronden veelvuldig
overschreden. Hieruit blijkt dus, dat het gelijkheidsbeginsel een andere
gestalte aanneemt, wanneer

de overige erfgenamen geen aanspraak meer

willen of hoeven te maken op een toescheiding in natura. Integrale
bedrijfsovername resulteert in die gebieden in een zware belasting voor
het bedrijfshoofd. "Bovengenoemde gebieden onderscheiden zich in veler
lei opzicht van andere streken en wel in zodanig ongunstige zin, dat
het potentiële gevaar

van landbouwkundig ongewenste splitsingen er

duidelijk door in het licht wordt gesteld" (ibid: 98). Het onderscheid
met het Oosten van het land spreekt bijna vanzelf: "Onnodig is het te
vermelden, dat het Saksisch erfrecht met zijn bevoordeling van de 'blij
ver', ook door vaststelling van een lage waarde voor het bedrijf bij
boedelscheiding, zijn bekende gang gaat. Meestal wordt niet eens zo zeer
de waarde van het onroerend goed alswel de hoegrootheid van de te doene
(lage) uitkering bepaald

(ibid: 72). Daarmee werd eens te meer aange

toond, dat zelfs in een geïndustrialiseerde landbouw met een sterke
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marktgerichte inslag, particularistische waarden de verdeling en toegang
tot de produktiemiddelen bleven beheersen en zowel de wetgeving als de
marktlogica daarop geen fundamentele invloed hadden.
Met de publikatie van het Landbouwschap in 1960 kwam er een einde aan de
discussies rondom de relatie tussen het erfrecht en de landbouw. Aanbe
velingen om het erfrecht te veranderen werden niet meer gedaan en het
fulmineren tegen de verwerpelijke splitsingszede was afgelopen. In
landbouwkringen was men zich inmiddels gaan realiseren, dat bedrijfssplitsing een verschijnsel is dat nauw samenhangt met een inschatting
van de overlevingsmogelijkheden. Zien de erfgenamen liever geld, of
overschatten zij de draagkracht van het bedrijf en gaan zij failliet
dan is er geen nood. De grond kan bij de dynamische buurman waarschijn
lijk veel beter gebruikt worden. Het is een welkome vorm van zelfselec
tie. In Brabant, waar het kleine bedrijf omhoog klauterde door de wei
nige grond te benutten met intensieve cultures of veehouderij vond men
het voorbeeld van een geslaagde aanpassing. Dat dit een rechtstreeks
gevolg was van de kort daarvoor nog als verwerpelijk betitelde split
singszede was men snel vergeten. In landbouwpolitieke kringen wordt de
bedrijfsopvolging als het belangrijkste selectiemechanisme beschouwd in
het proces van sanering. Die omslag in het politieke denken vond plaats
in een periode dat begrippen als wijker en blijver, ondernemerschap,
structuurbeleid etc. de toon van de debatten gingen bepalen. Een uit
breiding van de werkgelegenheid heeft de landbouw weinig perspectieven
te bieden. Een welvarende agrarische bevolking kan niet samengaan met
een talrijke. Plotseling werd er gesproken van een arbeidsoverschot,
met

name op de zandgronden. De oplossingen werden gezocht in industria

lisering en modernisering van de landbouw. Dit bracht het probleem van
de beroepskeuze van boerenzoons met zich mee. De ombuiging van de be
roepskeuze was een van de eerste doelstellingen. In dat klimaat past
eigenlijk niet de zorg om bedrijven die de bedrijfsopvolging niet rond
kunnen krijgen. Die

bedrijven moeten verdwijnen om de expansie van

andere bedrijven mogelijk te maken (15).
De

problemen die men via een analyse van het erfrecht en de erfgewoon-

ten steeds had aangevoerd, werden in de jaren '60 minder relevant gewor
den. Niet meer de dreigende splitsing van bedrijven, maar de financieringsproblematiek en de fiscale aspecten van de bedrijfsopvolging kwa
den in het centrum van de belangstelling te staan. Een centraal pro
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bleem daarbij was de waardebepaling van het bedrijf. Wanneer een be
drijf wordt overgedragen, komt namelijk het probleem van de successie
rechten om de hoek kijken. Met name na 1964, toen de maximumprijs voor
landbouwgronden werd afgeschaft en de grondprijzen sterk begonnen te
stijgen, werd dit voor de opvolger een reëel probleem. De verkeerswaarde van de grond stond in geen verhouding meer tot de opbrengstwaarde,
zodat het in agrarische kringen steeds meer als een onbillijkheid werd
gezien om bij de overname met de fiscus af te rekenen (overdrachtsbe
lasting, schenkingsrecht en successierecht) tegen een zo hoge waarde,
terwijl via onderling overleg vaak een veel lagere waarde werd aange
houden. Van groot belang was dan ook de circulaire van de Staatssecre
taris van Financiën in 1965, waarin bepaald werd dat bij overdracht van
ouders aan de eigen kinderen de bepaling van de koopprijs in sterke
mate wordt beïnvloed door de overweging dat de opvolger het bedrijf zal
voortzetten en daartoe slechts in staat is als hem nog juist een lonen
de exploitatie wordt mogelijk gemaakt. Om die reden zal het verschil
tussen de agrarische waarde en de vrije marktwaarde niet worden belast
en over het verschil ook geen schenkingsrecht hoeven te worden geheven.
Een dergelijk probleem deed zich in 1987 voor met de waarde van de
vrije-marktwaarde van melkquota. Ook toen was er een beschikking van de
Staatssecretaris van Financiën nodig om te voorkomen dat de wijkende
boer hierover via de stakingswinst zou moeten afrekenen en daardoor de
prijs van de overname fiks zou opschroeven. Een andere belangrijke
verandering, waardoor het splitsingsgevaar vrijwel werd verdrongen was
de maatschap. Vader en zoon kunnen hierdoor al in een vroeg stadium
vast laten leggen dat het bedrijf als geheel in de toekomst op naam zal
komen te staan van de opvolger. Bovendien krijgt de opvolger hierdoor
de kans zich langzamerhand op het bedrijf in te werken en via deling in
de winst een eigen vermogen op te bouwen. Hiermee werd echter niet het
probleem van de mede-erfgenamen opgelost. Immers, als de ouders uittre
den, zal de zoon het bedrijf formeel kopen (en de koopsom vaak schuldig
blijven), wat later van die koopsom over is zal in de toekomst in de
boedelverdeling moeten worden ingebracht.
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Conclusie

De literatuur over erfrecht, landbouw en rechtsgewoonten draagt een
sterk juridisch en landbouwkundig karakter. De vererving van het boe
renbedrijf wordt geïsoleerd van de bredere culturele en sociale con
text, waardoor een gefragmenteerd beeld ontstaat van de werkelijkheid.
In de ogen van juristen is de vererving een technische zaak, waarbij
door sommigen de gewoonten en de notariële praktijk benadrukt worden,
terwijl anderen de nadruk leggen op het normatieve karakter van de wet
en op grond

daarvan veranderingen in de praktijk

via wetswijzigingen

willen bewerkstelligen. Voor landbouweconomen staan vooral de gevolgen
voor de agrarische structuur en de financieringspositie centraal. Zo er
al gezocht wordt naar verklaringen voor bepaalde gewoonten, dan worden
die afhankelijk

van de beoordeling van de structurele gevolgen be

schouwd als irrationele handelingen die geworteld zijn in oude tradi
ties, of als rationele aanpassingen aan de materiële omstandigheden. De
zorg over de nadelige gevolgen van het erfrecht blijkt in veel gevallen
voorbarig. Enerzijds wordt het zelfregulerende mechanisme van boerenstrategieën onderschat, terwijl men anderzijds de regulerende werking
van het erfrecht overschatte. Uit de ruim voorradige literatuur over
verervingsstrategieën blijkt namelijk dat deze nooit in een maatschap
pelijk en economisch vacuum bestaan. Er bestaat een nauwe samenhang met
het voortplantingsgedrag (huwelijk en fertiliteit), met de intensiteit
van de landbouwbeoefening, migratie, verzorgingsarrangementen, arbeids
organisatie etc. Kortom de wijze waarop de toedeling van status en
produktiemiddelen plaatsvindt, maakt deel uit van een complex samen
hangend geheel van overlevings- en reproduktiestrategieën. Wat de regu
lerende werking van het erfrecht betreft weten we inmiddels dat het
adagium van de beperkte vrijheid van de erflater en de gelijkheid van de
erfgenamen in de praktijk vertaald kan worden als de soevereine macht
van de erflater en de ongelijkheid van de erfgenamen. Te veel is er bij
beschouwingen over het erfrecht de nadruk gelegd op de beperkte testeer
vrijheid en de gelijkheid der erfgenamen. Het feit dat de wet ook voor
ziet in een vrijheid van de erfgenamen, de zogenaamde partij—autonomie,
is in veel gevallen niet voldoende in de beschouwingen betrokken, hoewel
juist dit aspect een belangrijk gevolg heeft voor de bestaande prak
tijken.
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Wanneer we het geheel overzien, lijkt één conclusie zich duidelijk op
te dringen: de verervingsgewoonten vertonen een hardnekkige continuï
teit. Als structurerende principes, met een duidelijke logica, sturen ze
de handelingspraktijk, zonder

dat dit hoeft te betekenen dat daaruit

ook steeds dezelfde verschijningsvormen voortvloeien. Zoals we gezien
hebben, kunnen de beginselen van gelijkheid en bevoordeling zich al
naargelang de omstandigheden uiten in verschillende manieren van statustoedeling (opvolging), eigendomsoverdracht en vermogensoverdracht. Zowel
de principa media zelf als de regionale variatie daarin zijn niet gemar
ginaliseerd maar vormen een blijvend onderdeel van de rationaliteit
waarmee boeren de incorporatie van marktrelaties reguleren en interpre
teren. Menigeen zal hierop reageren met de opmerking dat het wel niet
lang meer zal duren of ook de bedrijfsopvolging zal een zakelijk, con
tractueel karakter krijgen. Degenen die zo reageren mogen zich dan scha
ren in een lange rij van voorgangers die hetzelfde voorspeld hebben.
Steeds moest een volgende beschouwer weer constateren dat het nog niet
zover was. De eerste die bijvoorbeeld een verandering waarnam in het
rechtsbesef van de boerenbevolking in Overijssel, was Sanders, zij
leidde dat af uit het steeds hoger worden van de uitkeringen en schrijft
dit toe aan het feit dat het beginsel van de gelijkheid begint door te
dringen en de verhoudingen verzakelijken (Sanders, 1905: 109). Ook vol
gens de Staatscommissie van 1906 is er een teruggang, die het gevolg is
van de toegenomen mobiliteit van de bevolking en het contact met andere
ideeën. Van Blom (1915) daarentegen, meent dat er van een verandering
in de gewoonten geen sprake is; het gebruik is stationair. Hoewel Van
Anrooy (1917) verwachtte dat de 'rationele geest' wellicht van invloed
zou zijn op de erf zeden, moest ook zij tot de conclusie komen dat er
van verandering geen sprake is, een mening die in 1943 door Best nog
maals verwoord werd. Hoewel hij niet expliciet naar het Oosten van het
land verwijst, meldt Polak (1958) dat het erfrecht door de ontsluiting
van het platteland verzakelijkt. In een brochure van de Coöperatieve
Centrale Raiffeisen-Bank uit 1960 wordt echter weer gemeld dat dit
probleem in de landbouw niet ernstig is, vanwege de grote solidariteit
in agrarische kring. Het onderzoek van Baert (1949) en de bevindingen
van de Commissie erfrecht van het Landbouwschap (1960) wijzen in de
richting van een grote continuïteit in de regionale verscheidenheid van
erfgewoonten. Voor wat betreft Overijssel ziet Cohen (1958, 1970) geen
verandering in de toepassing van het blijversrecht, hij constateert
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zelfs een versterking. Pitlo, tenslotte, voorziet met de toename van
het verkeer en het daaraan gepaard gaande huwen buiten de streek, een
teloorgang van de oude gewoonten. De schoonzoon of schoondochter van
elders wenst zich hier niet aan te houden. Zoals de boerenkap ten offer
valt aan het contact met de wereld, zo zijn ook dergelijke plaatselijke
rechtsgewoonten ten dode opgeschreven (Pitlo 1971: 87). Het ontbreekt
dus niet aan visionaire beschouwingen. Maar de fundamentele vraag die
wij moeten stellen is: vanwaar die continuïteit? Ondanks 150 jaar Bur
gerlijk Wetboek en een landbouwontwikkeling die haar weerga in de ge
schiedenis in termen van marktincorporatie en de daaraan gekoppelde
marktlogica niet kent, blijken boeren in hun vermogensverwerving nog
steeds particularistische waarden tot uiting te brengen, die soms wel
lijken op wat de wet zegt, maar in de praktijk tot een volstrekt ander
normatief referentiekader behoren. In de streken waar de niet-opvolgende
kinderen zich weinig aan lijken te trekken van de toekomst van de opvol
ger en deze confronteren met een zakelijke opvatting over de produktiemiddelen, is geen sprake van een recent veranderde houding onder invloed
van rationalisering en wetgeving. Het berust op een allang bestaande
opvatting over individuele, gelijke rechten op de nalatenschap van de
ouders en een onafhankelijk patroon van gezinsvorming. De continuïteit
van de gewoonten in Oost-Nederland berust op haar beurt niet op een
geforceerde aanpassing van de gezinslogica aan de knellende marktverhou
dingen, maar eveneens op een vrijwel onveranderd rechtsbewustzijn. De
regels van het erfrecht hebben voor boerengezinnen een marginale beteke
nis en vormen als richtsnoer voor hun handelen bij de overdracht van
vermogens een ondergeschikte rol. Een rol die niet heeft geleid tot een
marginalisering van lokale culturele disposities.

Noten

1. Zie hierover met name Champagne & Maresca (1987).
2

Toen Minister Braks niet zo lang geleden de hulp van familieleden als een
van de pijlers van een geslaagde bedrijfsovername noemde, kreeg hij een
storm van protest te horen. Met name voor jonge boeren is dit een pijn
lijke ervaring, die niet strookt met hun moderne opvattingen over onderne
merschap en politieke belangenbehartiging.

3

De relatie tussen het landbouwbeleid en de opvolgingsproblematiek na de
Tweede Wereldoorlog is het onderwerp van een artikel in Spil (Akkerman & De
Haan, 1986).
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4. Zie mijn artikel in het Tijdschrift voor Sociaal Wetenschappelijk onder
zoek van de Landbouw (1986) en Bouquet S De Haan (1987).
5. De eerste groep bestaat uit de echtgenoot en de kinderen. Indien in deze
groep niemand aanwezig is, is de tweede groep aan de beurt. Deze bestaat
uit de ouders, broers en zusters van de erflater. Is van die groep niemand
in leven, dan wordt de nalatenschap verdeeld over de verdere ascendenten
van beide ouders. Tenslotte zijn de zijverwanten, zoals achterneven en
oudooms tot en met de zesde graad aan de beurt. Ontbreken er ook in die
groep erfgenamen bij versterf, dan valt de nalatenschap in handen van de
Staat.
6. Laat men dus vier kinderen en een echtgenote achter, dan krijgt de echt
genote de helft van het totale vermogen plus een vijfde van de andere
helft. De kinderen zijn elk voor een vijfde in de helft gerechtigd.
7. De grootte van de legitieme portie wordt bepaald door het erfdeel bij ver
sterf met een bepaalde breuk te vermenigvuldigen. Enig kind heeft altijd
recht op minimaal de helft van de intestaat portie. Twee kinderen hebben
recht op in totaal 2/3 van de intestaat portie, drie kinderen op 3/4, etc.
8. Over de integratie van verervingspatronen in een sociaal-cultureel systeem
is veel geschreven. Het meest complete beeld geeft Augustins (1986).
9. Zie over de relatie tussen recht, gewoonterecht en rechtsbewustzijn vooral
Assier-Andrieu (1981, 1986), Bonnain (1985) en Collomp (1987).
10. Zie over de continuïteit van rechtsgewoonten ook Lamaison (1987), Rogers &
Salaraon (1983) Cole & Wolf (1974) en Salitot (1988).
11. Al in 1877 had iemand gewag gemaakt van het bestaan van "merkwaardige ge
bruiken" in het Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie.
Ene J.P.V. constateerde dat in sommige streken van het land, hoewel niet
wettelijk, maar dan toch feitelijk het recht van eerstgeboorte geldt. De
oudste zoon blijft op de ouderlijke boerderij, neemt de spullen van de
ouders over en keert zijn broers en zusters een kleine som uit. Zijn bij
drage raakte echter in de vergetelheid. Moltzer hield in 1887 een rede
voor de Vereeniging voor de Statistiek over de vraag 'Wat is het nieuwe
Duitsche boeren-erfrecht en in welke maatschappelijke behoefte is het
geroepen te voorzien?'
12. Deze conclusie is gebaseerd op een onderzoek in de notariële akten van
eigendomsoverdrachten in familieverband, een reconstructie op grond van de
kadastrale leggers van bedrijfsgeschiedenissen en interviews in een OostTwentse gemeente.
13. Het ging om een boerenbedrijf van ongeveer 14 ha. waarover 12 erfgenamen,
met beroep op hun legitieme portie, twistten. De uitspraak van de rechtbank
luidde als volgt: "De rechtbank is van oordeel, dat een boerenbedrijf van
voormelden omvang niet gevoegelijk kan worden verdeeld. Zij wordt in deze
overtuiging gesterkt door den inhoud van de wetgevingsmaatregelen op het
gebied van den landbouw van den laatsten tijd, waaruit blijkt, dat het
niet verantwoord is bedrijven als onderhavige te versnipperen" (geciteerd,
in Polak, 1958: 336).
14. Deze commissie kreeg als opdracht te onderzoeken of het wenselijk en ver
antwoord is het uitgeven door de Staat van nieuwe gronden dienstbaar te
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maken aan het verlichten van de moeilijkheden op het oude land. Vanuit die
opdracht werd o.a. ook het probleem van het grote aantal kleine landbouw
bedrijven bestudeerd.
15. Het is in dit kader niet mogelijk om in te gaan op een groot aantal stu
dies die betrekking hebben op de bedrijfsopvolging, die vanaf het eind van
de jaren vijftig hoofdzakelijk door het LEI werden gepubliceerd. Hoewel
daar uiterst belangwekkende gegevens instaan, ligt het accent in sterke
mate op de verwachte structurele ontwikkeling op grond van de opvolgingsdruk. Verder werd, met name in de beginperiode veel aandacht besteed aan
de afvloeiing van boerenzoons door beroepsverandering. In deze studies
wordt niet expliciet ingegaan op de rechtsverhoudingen, hoewel een nadere
analyse van met name de vermogenspositie interessant materiaal zou op kun
nen leveren over de bevoordeling van de opvolger. Enkele voorbeelden van
exemplarische studies zijn Maris & Rijneveld (1959), Post & Jacobs (1963),
Tjoonk (1964).
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BOEREN EN LOKAAL LEIDERSCHAP OP HET AGRARISCHE PLATTELAND 1917-1986
Q.J. Munters

Het ontbreekt in onze taal niet aan uitdrukkingen om mensen of groepen
mee aan te duiden die op een bepaald handelingsdomein over meer (speci
fieke) hulpbronnen dan anderen beschikken om invloed uit te oefenen. We
zeggen van hen bijvoorbeeld dat ze 'de touwtjes in handen hebben', 'de
dienst uitmaken', 'de toon aangeven' of 'de lakens uitdelen' en dat zij
in bepaalde netwerken 'sleutelposities' innemen. Zeker wanneer de be
slissingen die zij op hun domein nemen, door wet, zede of gewoonte
worden gelegitimeerd, kunnen deze het doen en laten van vele anderen
direkt of indirekt in hoge mate beïnvloeden.
In het openbaar bestuur van agrarische plattelandsgemeenten waren het
geruime tijd vooral de boeren die de sleutelposities innamen. Sinds
jaar en dag vormden zij veruit de meerderheid in de gemeenteraden en
wethouderscolleges. In de loop van de jaren zestig is die situatie
echter drastisch gewijzigd. In amper vijfentwintig jaar werd hun aandeel
in raden en colleges praktisch gehalveerd. Hoewel het tijdperk van de
boerenhegemonie nu als afgesloten moet worden beschouwd, kan echter niet
gezegd worden dat de boeren inmiddels tot de 'buitenstaanders' van de
lokale openbare bestuurscircuits zijn gaan behoren. Zij zijn daarin nog
steeds aanmerkelijk sterker vertegenwoordigd dan overeenkomt met hun
aandeel onder de plaatselijke beroepsbevolking.
Hoe kan de langdurige dominantie van de boeren in het openbaar bestuur
van agrarische plattelandsgemeenten worden verklaard? Wisten ze, gebruik
makend van hun spreekwoordelijke 'boerenslimheid', bij de verdeling van
de raads- en wethouderszetels elkaar de jaren door steeds weer behendig
de bal toe te spelen, totdat daar op een gegeven moment de klad inkwam?
Waren het hun economische belangen die hen ertoe noopten, zo lang moge
lijk aan hun bestuursposities vast te houden? Dolven ze uiteindelijk
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het onderspit na langdurige strijd of lieten zich zonder slag of stoot
marginaliseren - maar door wie dan?
Ik ga in het volgende betoog op deze vragen in (al dan niet na herformu
lering, want enkele ervan zullen bij nadere beschouwing verkeerd gesteld
blijken te zijn), maar eerst wil ik aandacht schenken aan de feitelijke
ontwikkelingen waarop ze betrekking hebben. Daarbij zal ik gebruik maken
van gegevens die ik in ongeveer twintig agrarische plattelandsgemeenten
verzamelde en die een periode van ongeveer zeventig jaar bestrijken.
Resultaten van dit onderzoek zijn intussen in verschillende artikelen
neergelegd; de hoofdpublikatie verscheen zojuist onder de titel 'De
stille revolutie op het agrarische platteland. Boeren en openbaar be
stuur 1917-1986' (Munters, 1988c).

Het onderzoeksmateriaal

Bij de selectie van de bij het onderzoek te betrekken plattelandsgemeen
ten werd de agrariciteit van de beroepsbevolking van die gemeenten als
voornaamste maatstaf gebruikt. Ik

ging uit van het (onvermijdelijk

arbitraire) criterium dat bij de laatstgehouden volkstelling (die van
1971) minstens 30% van de plaatselijke beroepsbevolking werkzaam was in
de agrarische sector. Aan die voorwaarde bleken toen nog maar 44 gemeen
ten te voldoen; slechts in 9 daarvan werd de 40%-grens toen nog gehaald
en in slechts 3 de 50%-grens. Hoe sterk de 'desagrarisatie'

van de

beroepsbevolking van menige plattelandsgemeente toen al om zich heen
had gegrepen, wordt duidelijk als men bedenkt dat er bij de volkstelling
van 1960 nog 157 gemeenten waren die de 50%-grens haalden en liefst 331
gemeenten de 40%-grens.
Van de 44 gemeenten die in 1971 aan het 30%-criterium voldeden - het
kaartje op de volgende bladzijde laat zien dat de meeste daarvan in de
provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland gelegen waren - verdween
nadien een groot aantal als gevolg van gemeentelijke herindelingen. Ook
eerder hadden deze al geleid tot het opheffen van agrarische platte
landsgemeenten. Bij de herindelingen die in de jaren zestig hun beslag
kregen, voldeden de nieuwgevormde gemeenten slechts in twee gevallen
(Mariekerke en Middenschouwen, beide in de provincie Zeeland) aan het
30%-criterium.
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Gemeenten waarvan de ter plaatse wonende beroeps*
bevolking op 26 februari 1971 voor minstens 30% resp.40 /o
inde landbouw werkzaam was

WIM minstens 30%
BH minstens 40%

•ion.CENTRA AL BUREAU VOOR OE STATISTIEK. VOLKSTELLING 1971
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Het onderzoek strekte zich uiteindelijk uit over de volgende gemeenten:
Kantens, Ruinen, Ruinerwold, Zweelo, Ambt-Delden, Bathmen, Diepenheim,
Markelo, Ruurlo, Snelrewaard, Willeskop, Anna Paulowna, Sint Maarten,
Mariekerke (met de oorspronkelijke gemeenten Aagtekerke, Grijpskerke en
Meliskerke), Middenschouwen (met de oorspronkelijke gemeenten Duivendijke, Eikerzee, Ellemeet en Kerkwerve) en Baarle-Nassau. Qua inwonertal
was in 1971 Snelrewaard (met 790 inwoners) de kleinste van deze gemeen
ten en Anna Paulowna (met 7600 inwoners) de grootste. Het laagste per
centage agrariërs werd toen in Kantens (31,2) en Diepenheim (31,3)
aangetroffen, het hoogste in Markelo (44,5) en Ruinerwold (45,0).
Aan de hand van dossiers van raadsverkiezingen, notulenboeken van raads
vergaderingen en andere stukken werden lijsten aangelegd van alle raads
leden en wethouders sinds 1917, dat wil zeggen sinds de laatste gemeen
teraadsverkiezingen vóór de invoering van het algemeen mannenkiesrecht.
Het inwonertal is zoals bekend bepalend voor de omvang van de raad van
een gemeente. In een aantal onderzochte gemeenten telde de raad al die
jaren maar zeven leden. Maar soms waren dat er elf of dertien en in één
geval zelfs vijftien. Het kwam nogal eens voor dat het aantal in de
loop van de tijd vanwege bevolkingstoename werd uitgebreid. Om die reden
èn in verband met wijzigingen als gevolg van samenvoegingen van gemeen
ten, fluctueerde het aantal raadsleden van alle onderzochte gemeenten
bij elkaar sterk. Zo bedroeg het bijvoorbeeld 131 in 1917, 179 in 1953,
en 158 in 1986.
Van alle 2802 raadsleden en 626 wethouders die in de periode 1917-1986
in de gezamenlijke gemeenten bestuursverantwoordelijkheid droegen, werd
geprobeerd de beroepsachtergrond en de politieke kleur te achterhalen.
Dat was geen eenvoudige opgave. De beroepen waren nooit ergens officieel
en systematisch geregistreerd en voor de Tweede Wereldoorlog was het
gebruikelijk om de politieke partijen die de raadsleden en wethouders
vertegenwoordigden slechts met een lijstnummer en niet met een officiële
partijnaam aan te duiden. Vandaar dat bij het achterhalen van de betref
fende gegevens de hulp van anderen moest worden ingeroepen. Daarom
werden - trouwens ook om redenen die met andere aspecten van het onder
zoek

verband hielden - honderden gesprekken gevoerd met zittende en

gewezen raadsleden en wethouders, bestuursleden van kiesverenigingen
en partijafdelingen, boeren, arbeiders, middenstanders, leden van plaat
selijke historische verenigingen en andere informanten.
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Het onderzoek startte in 1983 in de gemeenten Mariekerke en Kantens.
Elk jaar werden daarna nieuwe gemeenten onderzocht. Sint Maarten en
Baarle-Nassau fungeerden in 1987 als hekkesluiters.

De invoering van het algemeen kiesrecht

Toen in 1919 en 1923 voor het eerst raadsverkiezingen werden gehouden
na de invoering van het algemeen kiesrecht voor mannen resp. vrouwen,
vormden de gemeenteraden, zeker op het agrarische platteland, nog geen
gepolitiseerde lichamen (Van der Meer et al., 1981: 42). Van een pro
grammatische gemeentepolitiek was nog geen sprake. De gemeente werd in
de eerste plaats beschouwd als een juridisch verschijnsel en nog niet
als een instrument ter beheersing van het sociaal-economische en cultu
rele leven (Brasz, 1960; Borrie, 1968: 89).
De verkiezingsstrijd werd op het platteland in het algemeen nog beheerst
door rivaliteiten tussen kleine bestuurlijke elites, door persoonlijke
belangen en traditioneel gezag en cliëntèleverhoudingen. Vrijwel nergens
namen deze het karakter aan van een openlijke confrontatie tussen par
tijen die de institutionele machtsongelijkheden wensten te doorbreken
resp. te handhaven en om dat doel te bereiken strijd voerden om de
schaarse lokale bestuurlijke sleutelposities. In gemeenten met scherpe
sociale tegenstellingen, waar socialisten of anarchisten al vroeg op
een sterke aanhang konden rekenen, lag dit soms wat anders (Van Dijk en
Vink, 1986; Bruintjes, 1981; Hoekman, 1985; Frieswijk, 1977; Meilink,
1971), maar dit bleven toch uitzonderingen zolang het partijpolitieke
element nog niet zijn intrede in de gemeentebesturen had gedaan.
Aan de vooravond van de invoering van het algemeen kiesrecht waren de
boeren in de gemeentebesturen op het agrarische platteland nog overal
heer en meester. In de onderzochte gemeenten hielden ze in 1917 meer
dan 83% van de raads- en meer dan 88% van de wethouderszetels bezet.
Hoewel de kiesrechtuitbreidingen van 1919 en 1923 de mogelijkheden van
de dorpsbewoners vergrootten om wijzigingen aan te brengen in de be
staande verdeling van de lokale politieke macht tussen boeren en nietboeren, werd daarvan maar spaarzaam gebruik gemaakt. In de raden was er
wel sprake van enige terugval en zou het hoge percentage boerenraadsleden van 1917 nadien nooit meer gehaald blijken te worden; in de colleges
daarentegen bereikten de boeren pas na de kiesrechtuitbreiding van 1923
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Tabel 1. De raadsleden van de onderzochte gemeenten gezamenlijk naar beroep
1917-1986 (in procenten)
Overige
agrarische
beroepen

Jaar

Boeren

Arbeiders
(agr.)

1917
1919
1923
1927
1931
1935
1939
1946
1949
1953
1958
1962
1966
1970
1974
1978
1982
1986

83,2
76,3
75,3
76,7
70,7
66,7
70,7
63,8
67,8
65,4
68,2
65,6
61,5
57,2
50,7
41,1
41,1
31,6

1,5
2,3
3,4
4,1
4,7
6,0
6,7
10,2
9,6
7,8
7,3
5,6
2,7
2,6
1,3
1,9
0,6
0,6

4,6
7,6
4,8
3,4
6,0
8,7
8,0
6,8
5,1
7,3
7,8
10,0
12,2
13,2
12,5
14,6
14,6
13,3

Totaal

55,8

4,8

10,5

Overige
niet-agr.
beroepen

Zonder be
taald ber.
of onbek.

0,8
0,8
0,7
1,4
2,0
2,0
2,0
4,0
4,0
4,5
3,4
4,4
4,7
4,6
3,9
2,5
3,2
3,8

6,9
13,0
13,7
13,7
16,0
16,7
12,0
14,7
13,0
15,1
13,4
13,1
17,6
21,1
25,7
34,8
39,9
44,9

3,1
0,0
2,1
0,7
0,7
0,0
0,7
0,6
0,6
0,0
0,0
1,3
1,4
1,3
5,9
5,1
5,7
5,7

3,9

22,6

2,4

Arbeiders
(niet-agr.)

Tabel 2. De wethouders van de onderzochte gemeenten gezamenlijk naar beroep
1917-1986 (in procenten)
Arbeiders
,
,
(agr.)

Jaar

Boeren

1917
1919
1923
1927
1931
1935
1939
1946
1949
1953
1958
1962
1966
1970
1974
1978
1982
1986

88,2
85,3
91,7
88,9
80,6
66,7
66,7
71,4
75,0
69,4
72,2
75,0
71,9
68,8
50,0
53,1
56,3
40,6

8,3
7,1
2,8
2,8
2,8
2,8

Totaal

71,1

1,6

-

-

0veri9e

agrarische
,
beroepen

Arbeiders
Overige
, .
. niet-agr.
(niet-agr.) .
beroepen

2,9
2,8
2,8
8,3
13,9
11,1
7,1
5,6
8,3
11,1
5,6
9,4
6,3
12,5
6,3
9,4
15,6

2,8
3,1
3,1
6,3
3,1
3,1
6,3

11,8
8,8
5,6
5,6
8,3
16,7
13,9
14,3
16,7
19,4
13,9
13,9
15,6
21,9
28,1
34,4
31,3
37,5

7,7

1,9

17,3

-

-
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2,9
-

2,8
2,8
-

zonder be.
taald ber.
-

2,8
-

3,1
3,1
-

0,5

het hoogtepunt van hun macht: ze kregen in dat jaar meer dan 91% van de
wethouderszetels toegewezen (zie Tabel 1 en 2).
Deze situatie zou zich niet hebben voorgedaan wanneer er sprake was
geweest van gecoördineerde actie van de zijde van de niet-boeren om de
dominantie van de boeren te doorbreken. Die ontbrak echter - misschien
bij gebrek aan middelen om zo'n actie met succes te kunnen voeren, maar
veel waarschijnlijker omdat er onvoldoende niet-boeren echt warm voor
liepen. Men schikte zich vooralsnog in de bestaande verhoudingen. De
hegemonale positie van de boeren werd wel minder vanzelfsprekend dan
voorheen, maar toch nog niet ernstig betwist.
Dat er tot ver in deze eeuw in veel plattelandsgemeenten zoveel belang
rijke functies in het openbaar bestuur - en trouwens ook in kerk- en
schoolbesturen en in het lokale verenigingsleven - juist door boeren
werden bekleed, mag daarom niet zonder meer worden toegeschreven aan
een bewust en actief streven van de boeren om deze functies zoveel
mogelijk voor de eigen groep te reserveren. Maar al te vaak werden die
functies vanuit de bredere samenleving - nauwkeuriger: de plaatselijke
kiesverenigingen of partijafdelingen - min of meer aan hen toegespeeld.

De grote klap

De invoering van het algemeen kiesrecht leidde dus op het agrarische
platteland niet onmiddellijk op grote schaal tot een ernstige verstoring
van de op dat moment bestaande, lokale politieke machtsbalansen. Er
stonden geen ambitieuze, min of meer ingeburgerde pressiegroepen klaar
om zich via de stembus meester te maken van de posities die vanouds
vooral door boeren werden ingenomen. De meeste plaatselijke politieke
groeperingen bleven vasthouden aan de gewoonte om bij raadsverkiezingen
aan boeren de hoogste plaatsen op de kandidatenlijsten toe te kennen.
Alleen de SDAP was wat dit betreft een spelbreker, wat overigens niet
wegneemt dat in de onderzochte gemeenten ook van die partij toch nog
ongeveer 25% van de vooroorlogse raadszetels door boeren werd bezet
(Munters, 1988a).
Zonder meer gunstig voor het behoud van de bestuurlijke machtspositie
van de boeren was in een aantal gemeenten het bestaan van wat ik een
'confessioneel integratiekader' heb genoemd (Munters, 1988c: 46-50).
Sociaal-economische scheidslijnen speelden daarbinnen een veel minder
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Diagram 1. Procentuele verdeling van de raadsleden van de onderzochte
gemeenten gezamenlijk naar beroep 1917-1986

m

boeren

niet-agr. beroepen

overige agr.ber.

zonder ber./onbek.

Diagram 2. Procentuele verdeling van de wethouderszetels van de onder
zochte gemeenten gezamenlijk naar beroep 1917-1986

CZJ
1 i

boeren

niet-agr. beroepen

overig® agr.ber.

«onder (bet.) ber.
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belangrijke rol dan kerkelijk-godsdienstige loyaliteit. Ook al bestond
de aanhang van plaatselijke confessionele partijen voor een belangrijk
deel uit niet-boeren (arbeiders, middenstanders, etc.), dit behoefde
voor die partijen geenszins een beletsel te vormen om zich in de gemeen
teraden vooral, soms zelfs uitsluitend, door boeren te laten vertegen
woordigen.
Maar wat de boeren misschien nog het meest in de kaart speelde, was het
ontbreken van een duidelijke vereenzelviging van hen als groep met één
bepaalde politieke partij. Hun numerieke sterkte in raden en colleges
hing daardoor nooit uitsluitend af van het wel en wee van één enkele
partij. Maar alweer: dat was niet een kwestie van zoiets als 'bóerenslimheid', maar eerder een gevolg van het feit dat - op de SDAP na elke politieke kiesvereniging eraan hechtte om bij het opstellen van
hun kandidatenlijsten zeker ook aan boeren een verkiesbare plaats toe
te wijzen - een toewijzing die weerspiegelde hoezeer de boeren in de
dorpsgemeenschap een breed vertrouwen genoten.
In de jaren twintig en dertig verminderde dat vertrouwen in zoverre dat
het behalve aan boeren geleidelijk aan ook aan anderen werd geschonken;
geschokt was het echter zeker niet.
Na de oorlog zou daarin een tijdlang nauwelijks verandering komen. In
1958 hadden de boeren ten opzichte van 1939 in de raden nog vrijwel
geen terrein behoeven prijs te geven en in de colleges hun positie zelfs
versterkt. Spoedig daarna keerde echter het getij. In een ongekend hoog
tempo ging het met het aandeel van de boeren in zowel raden als colleges
bergafwaarts, zonder dat daar een toeneming van het aandeel van andere
agrarische beroepsbeoefenaren tegenover stond.
In nog geen vijfentwintig jaar werd het boerenaandeel in de gemeentera
den praktisch gehalveerd; het daalde van 65,6% in 1962 tot 31,6% in
1986. De 50%-grens werd in neerwaartse richting in 1978 gepasseerd. In
de colleges verliep de teruggang nauwelijks langzamer; de 50%-grens
werd daar al in 1974 bereikt, maar pas in 1986 overschreden. Het aandeel
van de arbeiders in de agrarische sector (waaronder hier ook tuin- en
bosarbeiders, grondwerkers en waterschapsarbeiders zijn gerekend) werd
in deze periode in de colleges geheel en in de raden vrijwel geheel
weggevaagd. En omdat het aandeel van de overige agrarische beroepsbeoe
fenaren (men denke daarbij o.a. aan veeslachters, bosopzieners, exploi
tanten van loonbedrijven, vee- en graanhandelaren, molenaars en commis
sionairs) tezelfdertijd wel enigszins groeide, overigens allesbehalve
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stationair, maar

volstrekt ontoereikend om dit verlies op te vangen,

was een spectaculaire 'ontgroening' van raden en colleges het onvermij
delijke gevolg van een en ander. Beoefende in 1946 nog ruim 80% van
alle raadsleden en ruim 85% van alle wethouders in de onderzochte ge
meenten een agrarisch hoofdberoep, veertig jaar later waren die percen
tages tot ruim 45 resp. 56 geslonken. In de gemeenteraden was in 1986
voor het eerst sprake van een niet-agrarische meerderheid; als zich
geen bijzondere ontwikkelingen voordoen, zal dit na de verkiezingen van
1990 ook in de colleges het geval zijn.
Zoals ook uit Tabel 1 en 2 valt af te lezen, waren het niet de arbeiders
uit de niet-agrarische sector die het roer overnamen. Hun aandeel bleef
bescheiden en schommelde na de oorlog in de raden steeds om de 3 à 4%
en in de colleges om de 3 à 6%. Het waren veeleer de beoefenaren van
andere niet-agrarische beroepen die op steeds uitgebreider schaal in de
gemeenteraden werden gekozen en van daaruit ook in de colleges doordron
gen, vooral vanaf 1966. In de twintig jaar die daarop volgden nam hun
aandeel bij elke volgende verkiezing verder toe. In de raden overvleu
gelden ze de boeren in 1982 voor het eerst.
Daarnaast was er vanaf ongeveer het midden van de jaren zeventig sprake
van een substantiële instroom van raadsleden zonder (betaald) beroep.
Het betreft hier bijna uitsluitend huisvrouwen die vanaf het moment
regelmatig tot raadslid werden gekozen. Tot de colleges echter drongen
dezen tot dusver nog nauwelijks door.
Nu is bestuurlijke 'ontgroening' op het verstedelijkte platteland een
hoogst normaal verschijnsel. Daar voltrekt zich dit proces in de regel
in het kielzog van de desagrarisatie van de beroepsbevolking: die leidt
meestal spoedig tot een navenante 'ontgroening' van gemeenteraden en
colleges. Dat zich op het agrarische platteland iets dergelijks zou
voordoen, was daarom te voorzien. Het opmerkelijke is echter dat het
ene proces het andere daar uiterst traag bleek te volgen.
De 'ontgroening' van de onderzochte gemeenteraden bereikte in 1986 een
niveau dat overeenkwam met het desagrarisatieniveau van de lokale be
roepsbevolking van 1966: een na-ijling dus van zo'n twintig jaar. Bij
de colleges bleek deze nog groter te zijn en ongeveer dertig jaar te
bedragen (Munters, 1988b). Zowel in de gemeenteraden als in de colleges
leefden de boeren en de overige agrariërs dus ook in 1986 nog steeds
ver boven hun stand, niettegenstaande het formidabele terreinver lies
dat zij hadden geleden.
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Diagram 3. Percentages wethouders en raadsleden met een agrarisch hoofdberoep
in de onderzochte gemeenten gezamenlijk, vergeleken met de op ba
sis van volkstellingen berekende of geschatte percentages van de
lokale mannelijke beroepsbevolking werkzaam in de landbouw
«— volkstellingsjaren —-

1930

vetb.

1947

zaadsl.

1960

1971

mnl.aqr.ber.bev.

Analyse

Hoe moeten we dit begrijpen? Hebben we hier te maken met een frappant
staaltje van wat moderne boeren voor elkaar wisten te krijgen? Kan
inderdaad van het succes van een strategie worden gesproken?
Ik meen dat zulks zou neerkomen op een verkeerde interpretatie van de
situatie. Om duidelijk te maken waarom ik dit vind, kom ik nog even
terug op een

vraag die ik op de eerste bladzijde van deze bijdrage

opwierp: hoe speelden de boeren het klaar om de touwtjes zo lang in
handen te houden? Die vraag was verkeerd geformuleerd. Zij suggereerde
te veel dat 'vrije' subjecten de loop der gebeurtenissen in de wereld
uiteindelijk in handen zouden hebben. Een dergelijk 'voluntarisme' moet
even scherp worden afgewezen als een interpretatie welke aan subjecten
elke eigen gedragssturing ontzegt en die daarom 'deterministisch' ge
noemd moet worden (vgl. Giddens, 1984: 2, 220). De zojuist besproken
ontwikkelingen op het agrarische platteland zijn niet zonder meer op te
vatten als de uitkomst van bepaalde strategische handelingen van boeren
en niet-boeren als zodanig. Zeker, het voortbestaan van de boerendominantie in het openbaar bestuur, nog ongeveer een halve eeuw na de invoe-
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ring van het algemeen kiesrecht, kan nooit begrepen worden los van de
voortdurende reflexieve gedragssturing van de betrokkenen in de betref
fende handelingssystemen (dat zijn dus zowel boeren als niet-boeren).
Maar daarmee is nog niet tevens gezegd dat die dominantie daarvan het
beoogde resultaat was.
Omdat in elk handelingsresultaat, dus ook in het onderhavige, altijd
een combinatie van bedoelde en onbedoelde effecten besloten ligt, is
een benadering vereist die nagaat:
a)

in hoeverre de boerendominantie kan worden begrepen als een doelbe
wust nagestreefd resultaat van gecoördineerd handelen van boeren om
aan de macht te blijven, resp. als een beoogde uitkomst kan worden
opgevat van het handelen van anderen, van niet-boeren dus, die er om
de een of andere reden baat bij dachten te hebben om niet zelf naar
de posities te dingen die vanouds door boeren werden bekleed;

b)

in hoeverre veeleer sprake was van een soort 'bijprodukt' van hande
lingen die in eerste instantie op heel andere doeleinden waren ge
richt.

Eerder in deze bijdrage gaf ik al aan dat het feit dat op het agrarische
platteland veel (al dan niet openbare) bestuursfuncties tot ver na de
invoering van het algemeen kiesrecht juist aan boeren toevielen, vaak
maar zeer ten dele blijkt te kunnen worden uitgelegd als het gevolg van
een actief streven van de kant van de boeren om die functies onder
elkaar te verdelen. Als die functies aan hen toevielen,

wees dat nog

niet automatisch op het bestaan van een soort 'old boys' network*.
Naarmate mijn onderzoek vorderde ging voor mij de samenhang met de
'disponibiliteit' van veel boeren meer en meer spreken. Vooral boeren
uit geslachten met een lange bestuurstraditie kregen vaak al met de
paplepel ingegoten dat zij zich voor bestuursfuncties beschikbaar dien
den te stellen als op hen een beroep werd gedaan. En dat was nu precies
wat vaak gebeurde. Want

tegen deze achtergrond kon hun, behalve een

bepaald beroepsprestige, ook een 'savoir vivre' worden toegeschreven,
wat hen in de ogen van de overige dorpsbewoners zó vanzelfsprekend voor
de betreffende functies kwalificeerde, dat deze hun vaak maar al te
graag werden gegund en toevertrouwd.
Ik wil daarmee zeker niet zeggen, dat de boeren zich eigenlijk tegen
heug en meug beschikbaar stelden.

Vanzelfsprekend waren zij evenmin

als anderen geheel ongevoelig voor het prestige dat het vervullen van
een openbare bestuursfunctie in de regel verschafte. Economische motie

93

ven waren van ondergeschikte betekenis. Voor de behartiging van veel
van hun economische belangen waren de boeren altijd al minder op de
lokale politieke arena aangewezen dan op instanties en autoriteiten
buiten het eigen dorp. Vandaar dat men hun langdurige actieve optreden
in de gemeentebesturen niet te gauw in verband moet brengen met zekere
oogmerken om langs die weg de eigen economische belangen zo goed moge
lijk te behartigen. De betrokkenheid van de boeren bij de dorpspolitiek
was altijd eerder een kwestie van 'stand' dan van 'klasse'; er was
eerder sprake van een standsverplichting waaraan men zich niet wilde
onttrekken c.q. waaraan men volgaarne voldeed, dan van een klassebelang
waarvoor men wilde of moest opkomen.
Dat er na de invoering van het algemeen kiesrecht bijna nergens op het
agrarische platteland een ernstige verstoring optrad van de lokale
politieke machtsbalansen van dat moment, was vooral daaraan te danken
dat de boeren in bestuurlijk opzicht een breed vertrouwen bleven genie
ten en bereid waren hun rol te blijven spelen. Dat leidde ertoe, dat de
meeste politieke groeperingen vasthielden aan de traditie om vaker aan
boeren dan aan anderen een hoge plaats toe te kennen op de kandidaten
lijsten waarmee zij de raadsverkiezingen ingingen.
Uit niets is bij mijn onderzoek gebleken dat men in de boezem van de
lokale politieke partijen strategieën ontwikkelde om dit te voorkomen.
Toegegeven, binnen deze kaders waren de boeren zelf meestal goed verte
genwoordigd. Zij konden dus in het geval van verkiezingen bij het op
stellen van de kandidatenlijsten hun 'partij' doorgaans goed meeblazen.
Toch verklaart dit het uiteindelijke resultaat hooguit maar voor een
deel. Dit resultaat was lange tijd over vrijwel de hele linie nagenoeg
hetzelfde, met als enige uitzondering de vooroorlogse SADP en de na
oorlogse PvdA. Maar zelfs bij die partijen was het lange tijd verre van
ongebruikelijk om bij raadsverkiezingen ook aan boeren prominente plaat
sen op de kandidatenlijsten toe te kennen.
De zeer langdurige dominantie van de boeren in het lokale openbaar
bestuur moet dus primair begrepen worden als een voor de boeren vele
jaren gunstig uitvallend 'bijprodukt' van op alle mogelijke doeleinden
gerichte verkiezingsstrategieën van een bonte verscheidenheid van lokale
politieke partijen.
Onversneden 'boerenpartijen' bleken zich in geen van de onderzochte
gemeenten ooit te hebben gepresenteerd; steeds bleken boeren op de
kandidatenlijsten van verschillende lokale partijen voor te komen. Bij
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de arbeiders constateerde ik hetzelfde: noch de SDAP noch ook de PvdA
ontwikkelden zich op het agrarische platteland ooit tot uitgesproken
arbeiderspartijen. Maar zelden bleken de begrenzingen van het electoraat
of de meer actieve aanhang van een lokale politieke partij min of meer
samen te vallen met andere relevante maatschappelijke demarcatielijnen.
Daarom zou het in de gevallen waarmee wij te maken hadden niet alleen
voorbarig maar ook onjuist zijn om de verkiezingsstrijd die elke vier
jaar ontbrandde zonder meer te duiden als een machtsstrijd van andere
belangengroepen dan de deelnemende politieke partijen. Uitgangspunt van
elke analyse van verkiezingen moet immers zijn dat de belangen die
daarbij op het spel staan, primair als partij- of coalitiebelangen
worden begrepen. Natuurlijk gaan daarachter vaak andere belangen schuil:
die van concrete individuen of collectiviteiten die baat denken te
hebben bij een goed verkiezingsresultaat van een bepaalde partij. Maar
het gaat niet aan die laatste belangen voorop te stellen of zonder meer
met de betreffende partijbelangen te vereenzelvigen.
Deze stelregel moet ook gevolgd worden als het gaat om een verklaring
van de geleidelijke aftocht van de boeren in de periode die volgde op
het tijdperk van de boerendominantie. Achter de 'stille revolutie' die
in de loop van de jaren zestig begon en die tot gevolg had dat op het
agrarische platteland steeds meer posities in het lokale openbaar be
stuur aan niet-boeren toevielen, moet men in eerste instantie geen
andere belangengroepen aan het werk zien, noch van boeren noch van nietboeren, dan de lokale politieke partijen.
Aan welke partijen men daarbij concreet moet denken, kan verduidelijkt
worden aan de hand van Diagram 4 (die overigens alleen op raadsleden en
niet tevens op wethouders betrekking heeft).
Bovenaan zijn eerst de katholieke en vervolgens de protestantse groepe
ringen vermeld, met daar tussenin katholiek-protestantse samenwerkings
verbanden; deze laatste werden in de loop van de jaren zeventig in
steeds meer gemeenten omgedoopt tot CDA-afdelingen. Van de confessionele
groeperingen samen was de aanhang na de oorlog in 1958 het grootst.
Deze

liep daarna, niettegenstaande de vorming van het CDA, fors terug

(van 48,6% in 1958 tot 32,9% in 1986). Van de deconfessionalisering
lijken de plaatselijke-belangen-partijen (met in 1986 24,1% van de
raadszetels) en de WD (20,3% in 1986) per saldo nog het meest, en de
PvdA (22,2% in 1986) het minst te hebben geprofiteerd. Voor de kleinere
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landelijke partijen (CPN, BP, D'66, SGP, PPR, RPF) was op plaatselijk
vlak slechts bij hoge uitzondering een rol van betekenis weggelegd.
De 'stille revolutie' voltrok zich zoals gezegd binnen al deze partijen.
Diagram 4. Procentuele verdeling van de raadszetels van de onderzochte ge
meenten gezamenlijk over de verschillende politieke groeperingen
1946-1986

1946 '49

CZ3
I

'53

'62

'58

'66

'70

74

'78

'82

'86

WD (in 1946 PvdV)

RK-groeperingen

I CDA

Confess.gr.

•Prot.chr.gr.

PvdA
Overige groeperingen
Srahtchcvtrxorging
Pi*l Hoifcman 1988

Gem.bel./Alg.bel.

Men moet daar niet gering over denken. Alleen aan de PvdA ging zij in
zoverre voorbij dat zij daar niet meer 'nodig' was omdat de eerderge
noemde discrepantie zich daar nooit had voorgedaan. In Diagram 5 op de
volgende bladzijde zijn de boeren en de overige agrariërs samengenomen,
net als eerder in Diagram 3. Hoezeer het percentage agrariërs van de
naoorlogse PvdA-raadsleden en -wethouders dat van de lokale beroepsbe
volking volgde, komt in Diagram 5 heel scherp naar voren.
Bij de andere partijen lag dit anders, het duidelijkst bij de WD. De
kiesverenigingen van deze partij plaatsen van 1946 tot 1966 uitsluitend
of bijna uitsluitend boeren of andere agrariërs op gunstige plaatsen op
hun kandidatenlijsten. Daarna zette een zeer snelle 'ontgroening' in.
Bij de plaatselijke belangenpartijen lag het omslagpunt wat eerder, bij
de confessionele partijen wat later, maar na 1970 was het over de hele
linie definitief gedaan met de tot dan toe hoge tot zeer hoge percenta
ges afgevaardigde raadsleden met een agrarisch beroep.
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Niettemin bleef er sprake van een fors agrarisch overwicht. In 1986
werd nog ruim 56% van de WD-raadsleden van de onderzochte gemeenten
uit agrarische kring gerecruteerd. Bij de plaatselijke-belangen-partijen
(55,3%) en de confessionele groeperingen (50,0%) waren deze percentages
maar weinig lager. Maar ze torenden in ieder geval allemaal hoog uit
boven het procentuele aandeel van de agrariërs onder de lokale beroeps
Diagram 5. Percentages raadsleden met een agrarisch hoofdberoep naar poli
tieke kleur in de onderzochte gemeenten gezamenlijk sinds de
Tweede Wereldoorlog, vergeleken met de op basis van de volkstel
lingen van 1947, 1960 en 1971 berekende en voor 1986 geschatte
percentages van de lokale mannelijke beroepsbevolking werkzaam
in de landbouw
%

WD

•

•• WD (in 1946 PvdV)

_ _ _ _ Confessionele groeperingen
Alg. Belang/Gemeentebelangen

.....Partij van de Arbeid
........Mannelijke agr. beroepsbev.

bevolking. Alleen bij de PvdA-raadsleden had de 'ontgroening' in 1986
een punt bereikt dat samenviel met het geschatte eindpunt van de desagrarisatie van de beroepsbevolking op dat moment.
waarom gingen kiesverenigingen en partij-afdelingen er op het agrarische
platteland de laatste decennia steeds meer toe over om bij gemeente
raadsverkiezingen ook aan niet-agrariërs een hoge plaats op hun kandida
tenlijsten toe te kennen? Mijn antwoord luidt dat dit vooral samenhing
met een groeiend besef, dat het nalaten daarvan 'maatschappelijk onaan
vaardbaar' zou zijn geweest.
Mede onder invloed van de vijftien à twintig jaar geleden overal in ons
land opkomende discussie over de vaak als onbevredigend ervaren verhou
ding tussen kiezers en gekozenen in een representatieve democratie
(Brasz et al., 1967; Van Putten, 1975; Thomassen, 1976), ging men zich
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op het agrarische platteland steeds onbehaaglijker voelen bij de gedach
te dat er in de lokale dorpspolitiek zo'n onevenredig grote invloed
werd uitgeoefend door boeren en andere agrariërs.
Voorop stond dus niet dat twijfel was ontstaan over de bestuurlijke
kwaliteiten van de raadsleden en wethouders uit de agrarische sector al speelde dit punt in zoverre wel een rol dat heel goed werd ingezien
dat aan een moderne gemeentebestuurder andere eisen worden gesteld dan
in het verleden. Want het bezit van land, vee en kapitaal - rond de
eeuwwisseling en nog lang daarna op het agrarische platteland een alge
meen erkend en aanvaard medium voor boeren om sleutelposities in het
lokale openbaar bestuur te verwerven c.q. toegewezen te krijgen - boette
natuurlijk wel aan betekenis in naarmate andere, meer meritocratische
kwalificaties aan betekenis wonnen.
Maar de doorslag gaf toch dat men het binnen de lokale partijkaders
maatschappelijk niet langer aanvaardbaar achtte dat er zo'n grote dis
crepantie bestond tussen de sterkte van de positie van de boeren en de
andere agrariërs in het lokale openbaar bestuur enerzijds en hun inmid
dels sterk teruggelopen aandeel onder de plaatselijke beroepsbevolking
anderzijds. Een en ander vormde een echo van opvattingen die in de brede
samenleving leefden. De toegenomen vervlechting in nationale netwerken,
en de nieuwe verafhankelijking die daarvan een gevolg was, bevorderden
onmiskenbaar de afstemming van de lokale politieke cultuur op de natio
nale. In het plaatselijke politieke proces werden de nationale referen
tiekaders steeds meer als standaard aanvaard (vgl. Brasz, 1960: 197).
Zowel de betekenis-orde als de normatieve orde ondergingen daardoor
wijzigingen. Aangelegenheden die lange tijd betrekkelijke 'non-issues'
waren geweest, kregen geleidelijk een hogere prioriteit. Procedures die
eigenlijk nooit ernstige vragen hadden opgeroepen, werden nu aan een
veranderd moreel oordeel onderworpen.
Wat zich op het niveau van de dorpssamenleving afspeelde, onttrok zich
dus zeker niet aan invloeden 'van buiten'. Het feit dat in de jaren
zeventig en tachtig de achterstand van vrouwen in de deelname aan het
lokale openbaar bestuur steeds meer aandacht kreeg, wijst op een over
eenkomstig proces.
De discussies over een en ander werden in de eerste plaats gevoerd
binnen de lokale partijafdelingen of kiesverenigingen. Daarin namenhet werd al opgemerkt - juist boeren en andere agrariërs vanouds de
belangrijkste posities in; en als dit soms niet zo was, waren ze (behal
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ve bij de PvdA) numeriek toch bijna steeds in de meerderheid. De 'ge
trapte' procedure verklaart waarom de lokale desagrarisatie van de
beroepsbevolking zo langzaam een bestuurlijke vertaling kreeg, het
traagst nog in de colleges. Eigenlijk is dit verkeerd uitgedrukt, want
de 'ontgroening' van de gemeenteraden en de colleges verliep, zoals wij
zagen, zeer snel; het proces liep alleen ver achter bij de desagrarisatie van de beroepsbevolking. Het was in feite een revolutie op afstand.
De beschreven gang van zaken verklaart tevens waarom deze revolutie zo
stil verliep. Er zat geen 'coup' van welke zijde ook achter. Het proces
dat zich zo snel voltrok, werd niet van buitenaf opgedrongen; het vol
trok zich zoals gezegd binnen alle partijen; het kwam van binnenuit.
Zonder er echt een probleem van te maken accepteerden de boeren en de
andere agrariërs in de kiesverenigingen of plaatselijke partijafdelingen
over de hele linie dat ook niet-agrariërs bij raadsverkiezingen hoog op
de kandidatenlijsten kwamen te staan; zij accepteerden dat niet slechts,
zij werkten er zelf aan mee en veel ophef maakten zij er niet over. Als
zij het proces hadden willen keren, hadden zij dat niet kunnen doen dan
via diezelfde politieke circuits of anders door een nieuwe, eigen partij
op te richten. Zover is het nooit gekomen en kon het ook niet komen,
want dat 'hun' tijdperk ten einde liep, werd in hun kring terdege inge
zien en als feit geaccepteerd.

Toekomstperspectief

Ik heb in het voorgaande laten zien dat de boeren, samen met de andere
agrariërs, de laatste vijfentwintig jaar in het lokale openbaar bestuur
op het agrarische platteland wel steeds meer terrein prijsgaven, maar
dat dit niet kwam doordat ze bewust naar de rand van het politieke
toernooiveld werden gedreven. Dat blijkt alleen al hieruit, dat ze in
de regel zelf actief aan het bestuurlijke ontgroeningsproces meewerkten.
Ook het feit dat er na de laatstgehouden raadsverkiezingen nog altijd
meer dan tweemaal zoveel raadsleden en bijna driemaal zoveel wethouders
uit agrarische kring werden geïnstalleerd dan overeenkwam met hun aan
deel onder de beroepsbevolking (zie Munters, 1988b), is in dit verband
veelzeggend.
Hieruit valt af te leiden dat er door de boeren - en de agrarische
beroepsbevolking meer in het algemeen - tot nu toe geen blijk van is
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gegeven, dat men zich niet langer v.oor de dorpspolitiek zou interesse
ren. Evenmin is de bereidheid om zich desgevraagd voor openbare be
stuursfuncties beschikbaar te stellen, duidelijk afgenomen. Men toonde
zich bereid om binnen zekere grenzen plaats in te ruimen voor nietagrariërs, maar daaruit mag zeker niet de conclusie worden getrokken
dat men aanstalten zou maken om zich voorgoed uit de dorpspolitiek terug
te trekken.
Intussen ligt het tijdperk van de boerenhegemonie definitief achter ons
- definitief, omdat het er niet naar uitziet dat er een keer zal komen
in de beschreven ontwikkelingen. Na de verkiezingen van 1986 was nog
maar in drie gemeenten (Zweelo, Snelrewaard en Willeskop) sprake van
een raadsmeerderheid van boeren; alles wijst erop dat deze gemeenten
als hekkesluiters zullen gaan fungeren en dat de boerenmeerderheid bij
de eerstvolgende raadsverkiezingen ook daar zal worden omgezet in een
minderheid.
Verschillende andere ontwikkelingen, waarop ik in deze bijdrage niet
nader kon ingaan, zullen naar het zich laat aanzien in de naaste toe
komst evenmin een keer nemen. Zo verwacht ik bijvoorbeeld niet dat het
aantal vrouwelijke raadsleden spoedig weer zal gaan afnemen en dat de
tot nu toe nog maar heel aarzelend ingezette feminisering van de wethou
derscolleges niet verder zal doorzetten. Ook ligt het niet voor de hand
dat de op gang komende allochtonisering van raden en colleges zal gaan
stagneren. Als men bedenkt dat slechts een kleine minderheid van de
huidige vrouwelijke en allochtone raadsleden erf wethouders uit de onder
zochte plattelandsgemeenten een agrarisch beroep blijkt uit te oefenen,
is het duidelijk dat dit soort ontwikkelingen op den duur wel van enige
invloed zou kunnen zijn op het bestuurlijke ontgroeningsproces.
Of dat proces zich in hetzelfde tempo als nu zal blijven voltrekken,
moet overigens worden betwijfeld. De langdurige en - in verhouding tot
andere sectoren - nog steeds sterke betrokkenheid van de agrarische
beroepsbevolking bij de eigen gemeente en bij het bestuur daarvan, doet
verwachten dat hun opmerkelijke oververtegenwoordiging niet van de ene
dag op de andere zal verdwijnen.
Tenzij zich ontwikkelingen van een geheel andere orde voordoen. Ik doel
hier op de reële mogelijkheid dat er over tien of twintig jaar überhaupt
niet meer van agrarische plattelandsgemeenten kan worden gesproken nog niet eens zozeer als gevolg van een verdere afname van de agrarische
bevolking op zichzelf genomen als wel als gevolg van nieuwe gemeentelij
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ke herindelingen. Bijna alle gemeentelijke herindelingen van de laatste
jaren waarbij agrarische plattelandsgemeenten betrokken waren, leidden
tot de vorming van nieuwe gemeenten met een zodanig gedifferentieerde
beroepsbevolking dat van een duidelijk agrarisch accent geen sprake
meer was. Als hierin geen keer komt - en het ziet er niet naar uit dat
dit het geval zal zijn - zal het eerder hieraan dan aan een afgenomen
belangstelling of beschikbaarheid van boeren voor de publieke zaak zijn
toe te schrijven dat er definitief een einde komt aan een langdurige
periode waarin de boeren in bestuurlijk opzicht het gezicht van het
agrarische platteland in zeer belangrijke mate bepaalden.
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VAN STAND TOT DORPSSYMBOOL: BOEREN IN LANGBROEK
K. Verrips

In de jaren zeventig moest na meer dan vijfentwintig jaar een nieuwe
burgemeester benoemd worden van Langbroek, een gemeente van ongeveer
tweeduizend inwoners in het Kromme-Rijn-gebied van de provincie Utrecht.
De gemeenteraadsleden schetsten de contouren van het ideale profiel van
de nieuwe gezagsdrager: een man tussen de 35 en 50 jaar, met ervaring
op het terrein van de gemeenteadministratie, die een goede vertegenwoor
diger van Langbroek bij hogere instanties zou kunnen zijn. Uit dit
laatste verlangen spreekt duidelijk, dat de raadsleden beseften dat het
gemeentebestuur was ingesponnen in een web van regels en richtlijnen
van die 'hogere instanties'. Om de gemeente Langbroek niet te degraderen
tot buitenstaander in de politieke besluitvorming op provinciaal en
rijksniveau moest een goede pleitbezorger worden gevonden. Tegelijker
tijd werd er echter ook een andere eis geformuleerd: de nieuwe burge
meester moest een open oog hebben voor "de belangen van de agrarische
bevolking".
Deze expliciete vermelding van het boerenbelang in het burgemeesterspro
fiel lijkt er op te wijzen dat het merendeel van de beroepsbevolking
van Langbroek in de jaren zeventig nog in de agrarische sector werkzaam
was. Dat zou echter een onjuiste gevolgtrekking zijn. Evenals in andere
Nederlandse plattelandsgemeenten nam na de Tweede Wereldoorlog het
aantal van de landbouw afhankelijke huishoudens snel af (zie Tabel 1).
Op grond

van deze cijfers hadden de gemeenteraadsleden

in de jaren

zeventig van de nieuwe burgemeester ook een open oog kunnen vragen voor
andere belangen dan die van de agrarische bevolking alleen.
Een andere voor de hand liggende verklaring van hun expliciete wens dat
het boerenbelang behartigd moest worden is, dat boeren de gemeenteraad
domineerden. Wanneer, zoals sommige auteurs stellen, onze verzorgings
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Tabel 1. De beroepsbevolking van Langbroek
sector

1947

1960

1971

bouwnijverheid
industrie/ambacht
handel/bank/verzekering
vervoer
dienstverlening
landbouw

27
39
69
12
110
269

91
67
111
30
122
175

96
96
99
51
118
106

totaal

526

596

566

Bron: Gemeente-archief Langbroek

staat het karakter heeft gekregen van een belangengroependemocratie,
zou zich dit op lokaal niveau kunnen uiten in een krachtige agrarische
lobby, die de gemeentepolitiek probeert te beïnvloeden.
Ook deze verklaring blijkt niet met de feiten te stroken. Van de gemeen
teraad maakten in de jaren zeventig slechts twee boeren deel uit, waar
van een zichzelf niet meer als "echte" boer beschouwde, omdat hij tevens
pluimveecontroleur was. Voor de behartiging van haar belang gebruikte
de agrarische bevolking een andere weg dan het verwerven van posities
in het gemeentebestuur. Zoals Nooij in zijn inleiding van deze bundel
aangeeft, ging de marginalisering van de landbouw op lokaal niveau
gepaard met een sterk toegenomen integratie van boeren in standsorgani
saties op het niveau van de staat. En het waren deze standsorganisaties
die door de boeren in Langbroek als hun belangenbehartigers beschouwd
werden. "Om het lidmaatschap van een standsorganisatie kun je als boer
niet heen, want je kunt anders nergens meer te biecht", formuleerde een
Langbroeker kernachtig.
De formulering van de eis dat de nieuwe burgemeester een open oog zou
moeten hebben voor het boerenbelang, kan dan ook moeilijk beschouwd
worden als een gevolg van de pressie van een benarde boerenstand op het
gemeentebestuur.
Hoe die eis dan wel verklaard moet worden is het onderwerp van deze
bijdrage. Daartoe zal ik eerst nagaan op welke wijze de belangen van de
agrarische bevolking in het verleden door burgemeester en gemeenteraad
behartigd werden, om vervolgens stil te staan bij de vraag waarom, on
danks de marginalisering van de agrarische sector in de lokale economie,
Langbroek zich nog steeds als een agrarische gemeenschap profileerde.

103

De agrarische bevolking van Langbroek

Vanaf het ontstaan van het dorp tot na de Tweede Wereldoorlog werd het
leven in Langbroek door de landbouw gekleurd. Oorspronkelijk was de
gemeente een van de vele 'cope' ontginningen die in de twaalfde eeuw in
het Utrechts-Hollandse laagveengebied plaats vonden. Door een moerasge
bied in cultuur te brengen ontstond een gemeenschap van 'Frieze' kolo
nisten, die zich op ongeveer honderd kavels van elk dertien hectare
vestigden. Al in de tweede helft van de dertiende eeuw zijn langs de
afwateringswetering 'steentorens' gebouwd bij boerenwoningen, die zich
in de volgende eeuwen ontwikkelden tot 'ridderhofsteden', waar bestuur
ders van het Sticht woonden. Hoewel de oorspronkelijke gebouwen inmid
dels onherkenbaar veranderd zijn en alleen de namen nog verwijzen naar
de ridderhofsteden, zijn in de huidige gemeente Langbroek en de directe
omgeving nog steeds 'kastelen' te vinden, die als centra van grotere en
kleinere landgoederen fungeren. Tussen deze kastelen ligt een lintbebou
wing van boerderijen, waarop pachters en boereneigenaars wonen die hun
bedrijf uitoefenen op achter de hoeven gelegen landerijen.
In de vorige eeuw - toen de verhouding bouwland-weiland nog ongeveer 1:1
was - was dat bedrijf gemengd. De boeren verbouwden tarwe, rogge, haver,
boekweit, bonen, erwten, aardappels, koolzaad, wortels, knollen, wikke
en klaverhooi; zij hielden koeien - de kaas werd in Utrecht verkocht -,
varkens en kippen en bedreven enige fruitteelt. Na de landbouwcrisis en
in de loop van deze eeuw kwam dit gemengde bedrijf steeds meer in dienst
van de melkveehouderij te staan, totdat in de jaren zestig al het bouw
land in grasland was omgezet.
Omdat het merendeel van de boerenhuishoudens een gepacht bedrijf bewerk
te, bestond er een hechte band tussen bepaalde boerenfamilies en bepaal
de landgoederen. Door een soms ingenieus systeem van verhuizingen binnen
een landgoed en door kavelruil konden pachters daarom, in samenhang met
hun gezinscyclus, in de loop van hun leven over grotere en kleinere
bedrijven beschikken. Voorwaarde daarvoor was echter wel een goede
verstandhouding met de desbetreffende grootgrondbezitter en/of diens
rentmeester (1).
Tot in de jaren vijftig vormden deze boeren en hun meewerkende gezinsle
den echter niet het grootste deel van de agrarische beroepsbevolking
van Langbroek. In het bevolkingsregister konden tot die tijd op ieder
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boerenhuishouden twee gezinnen van "landarbeiders" gevonden worden. Deze
arbeiders vormden geen homogene groepering. Er waren arbeiders, die in
vaste dienst bij een grootgrondbezitter waren, meestal op of vlakbij
het landgoed woonden en zomer en winter werden bezig gehouden met werk
zaamheden tegen een vast wekelijks bedrag. Daarnaast was er een groter
aantal losse arbeiders, dat van de ene werkgever naar de andere trok.
Hun werk vertoonde een grote variatie: in de winter werden ze ingezet
in de bosbouw, die al in het begin van de vorige eeuw in Langbroek
gecommercialiseerd was. Daarna volgde het teensnijden in de griendenalthans sinds de jaren negentig van de vorige eeuw -, vervolgens was er
dan de hooi- en graanoogst bij de boeren en ten slotte in de herfst het
plukken van het fruit. Daarnaast hadden zij en hun vrouwen kleine bij
verdiensten zoals het oogsten van graszaad en het rooien van aardappels.
Het relatief grote aandeel van landarbeiders in de agrarische beroepsbe
volking van Langbroek was van oudsher kenmerkend voor de lokale samen
leving. Zowel uit schriftelijke bronnen uit de negentiende eeuw als uit
de mondelinge overlevering van bejaarde dorpsbewoners komt naar voren
dat de lokale hiërarchie, solidariteit en identiteit nauw samenhingen
met het agrarisch produktiesysteem (inclusief de hout- en griendteelt)
en de posities die families daarbinnen innamen. Door de introductie van
de arbeidsintensieve griendteelt door kasteelheren aan het eind van de
negentiende eeuw bleef de arbeidsbehoefte groot en kon de Langbroekse
standensamenleving blijven bestaan. Daardoor was Langbroek een gemeen
schap waar tot in de tweede helft van deze eeuw zowel de "intern-platte
landse tweedeling" (Wichers, 1965: 72), die tussen boeren en arbeiders,
als de "grote maatschappelijke tweedeling" (wichers, 1965: 51), die
tussen heren en boeren, op lokaal niveau een belangrijke rol speelden.
Opvallend was, dat de dorpsbewoners, sprekend

over de vooroorlogse

periode, zelf ook duidelijk drie standen onderscheidden, waarbij rent
meesters en enkele rijke houthandelaars werden ingedeeld bij de heren.
Een arbeider: "Je had de kapot-armen en de schatrijken. En daartussen
de boeren".
Een pachter: "De landheren zetten de norm. Er waren drie soorten: heren,
boeren en arbeiders. Al wordt iemand nog zo rijk, je kunt altijd merken
dat het arbeiders zijn geweest".
Een grootgrondbezitter: "U moet het als een organisatie zien: de gestu
deerde directie, de ambtenaren, het lagere personeel. Dat is de hiërar
chie: eigenaars, boeren en arbeiders."
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Dat de intern-plattelandse tweedeling, zoals Wichers opmerkt (1965:
72), "voor de plattelanders zelf (...) een veel genuanceerder iets
(is)", blijkt niet uit dit soort opmerkingen. De Langbroekers maakten
zelfs geen onderscheid tussen boeren-eigenaars en pachters. Huwelijks
verboden en ruimtelijke segregatie hielden de verschillende families op
hun plaats: de heren op de kastelen, de

boeren op hun hoeven en de

arbeiders in hun buurtjes. Ook de schriftelijke bronnen laten zien dat
op grond van inkomens in deze en de vorige eeuw een duidelijk onder
scheid gemaakt kan worden tussen de zeer rijken - grootgrondbezitters
die in de gemeente honderden guldens hoofdelijke omslag betaalden - en
de arme arbeiders, die niets of een paar kwartjes betaalden. Uit dezelf
de kohieren van de hoofdelijke omslag blijkt echter ook dat zich daar
tussen een omvangrijke categorie bevond, met als meest welgestelden een
rentmeestersfamilie, houthandelaren en enkele grote boeren (pachters en
eigenaren). Kleine boeren en winkeliers vormden degenen met het laagste
inkomen van deze middencategorie. Uit andere bronnen blijkt dat er qua
bedrijfsomvang inderdaad belangrijke verschillen bestonden tussen de
boeren. Hoewel de meesten bedrijven van minder dan 10 hectare bewerkten,
kwamen er ook bedrijven van meer dan 20 hectare voor. Hoewel Langbroe
kers na enige aandrang wel willen toegeven dat iemand een kleine of een
grote boer was, lijken dit soort verschillen een minder belangrijke rol
gespeeld te hebben dan het onderscheid tussen de standen. Terwijl voor
boerenzoons huwelijken met arbeidersdochters uitgesloten waren, kwamen
huwelijken tussen kinderen van grote en kleine boeren wel voor. Boven
dien konden, zoals gezegd, pachters die klein begonnen en bij de land
heer in de smaak vielen, zich later soms een groter bedrijf verwerven.
Het belangrijkste criterium dat de Langbroekers hanteerden om zichzelf
en anderen te plaatsen in de lokale samenleving was in feite het beroepsprestige: de status van heer, boer of arbeider. Dat prestige hing
nauw samen met het web van economische afhankelijkheden dat de leden
van de dorpsgemeenschap met elkaar verbond. De heren waren niet alleen
superieur omdat zij pachters toegang konden verlenen tot grond, maar
ook omdat zij tientallen arbeiders los of vast werk verschaften, van
boeren-eigenaren de jacht huurden voor een paar honderd gulden per jaar,
Produkten leverden aan de houthandels en - zagerijen en eigenaar waren
van arbeiders - en middenstandswoningen. Door hun arbeidsintensieve
gemengde bedrijf hadden ook de boeren werkgelegenheid te bieden, niet
alleen aan inwonende knechten en meiden - zowel boeren- als arbeiders
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kinderen - maar ook aan dagloners. Daarom stonden zij een trede hoger in
de lokale samenleving dan de arbeiders.
Met de strikte standenscheiding gingen niet alleen stereotype denkbeel
den over de verschillende groeperingen gepaard (zie Verrips, 1987).
Posities op de lokale arbeidsmarkt hingen nauw samen met posities in
lokale besturen. Dat blijkt uit de samenstelling van de gemeenteraad in
de vooroorlogse periode.

Heren, boeren, arbeiders

De gemeenteraad vertoont in de eerste dertig jaar van deze eeuw (en
daarvoor) het gebruikelijke beeld van Nederlandse agrarische gemeenten,
zoals Munters dat geschetst heeft: getalsmatig domineerden de boeren,
ook na de invoering van het algemeen kiesrecht (zie Tabel 2).
Tabel 2. Beroepen van gemeenteraadsleden van Langbroek
jaar
1919
1923
1927
1931
1935
1939

heren*)
1
1
-

3
2
1

boeren
5
5
7
.4
3
3

middenstand/
onderwijzers
1
1

arbeiders
_
-

-

-

-

-

-

1

;

2
2

*) In deze categorie zijn samengebracht: grootgrondbezitters, rentmeesters
en een predikant die tevens boerderijen verpachtte.
Bron: Gemeente-archief Langbroek

In samenhang met de verzuiling op nationaal niveau ontwikkelden zich op
lokaal niveau drie "lijsten": een officieel met de ARP gelieerde lijst
voor het orthodox-protestantse deel van de bevolking (meestal drie
zetels); een lijst voor de Rooms-Katholieke minderheid in Langbroek,
goed voor één zetel; en een CHU-lijst voor de minder orthodoxe protes
tanten (meestal twee zetels). Wethouder waren twee raadsleden van de
eerste lijst.
Behalve op de Rooms-Katholieke zetel - die tot 1935 door een rentmeester
of een houthandelaar bezet werd - namen op de andere raadszetels tot
diezelfde tijd boeren plaats mits er geen grootgrondbezitter, predikant

107

of schoolhoofd beschikbaar was met belangstelling voor de lokale poli
tiek. De kandidaatstelling was steeds een genoeglijk onderonsje, met
name voor de eerste lijst, waarbij stilzwijgende afspraken over de
volgorde van kandidaten van hervormden en oudgereformeerden huize een
rol speelden, naast opvolging van vader op zoon en de vertegenwoordiging
van het grootste landgoed, waarvan de eigenaren op nationaal niveau
nauwe banden onderhielden met de ARP.
De verschillende vormen van economische afhankelijkheid die tussen de
Langbroekers bestonden en de neiging van de dorpsbewoners om hun stem
uit te brengen op een geloofsgenoot, zorgden voor een stabiele boerenvertegenwoordiging in de gemeenteraad. Daarbij werden zowel grote als
kleine boeren, eigenaars als pachters verkozen.

Deze dominantie qua

aantal betekende echter niet dat boeren de grootste invloed hadden op
de gemeentepolitiek. De verhoudingen binnen de gemeenteraad weerspiegel
den de lokale standensamenleving.
Tot 1946 werd de burgemeester gerecruteerd uit een geslacht van groot
grondbezitters uit een naburige gemeente. Zijn plannen en voorstellen
werden meestal zonder meer overgenomen. Wanneer een grootgrondbezitter
of rentmeester deel uitmaakte van de raad, was hun woord wet. Ontbra
ken zulke figuren dan waren burgemeester en

raadsleden toch geneigd om

te anticiperen op hun wensen.
Dit betekende dat er in de gemeenteraadsnotulen geen sporen terug gevon
den worden van het direct behartigen van het belang van de boerenbevol
king. Het in 1923 beschikbaar stellen van een verwarmd en verlicht
schoollokaal voor landbouwwintercursussen van het Utrechtsch Landbouw
kundig Genootschap is vrijwel het enige teken van het feit dat de land
bouw een belangrijke economische bedrijvigheid voor de dorpsbevolking
vormde. De discussies in de gemeenteraad hadden veel vaker betrekking
op het aantrekkelijk maken van de gemeente voor de kasteelheren: het
aanplanten van bomen ter verfraaiing van het dorpsgezicht, het tegengaan
van de uitbreiding van een stoomhoutzagerij in de buurt van een buiten
plaats, het oprichten van een telegraafkantoor, het aanstellen van een
schoolhoofd met acte Frans etc.
Deze belangstelling verdween niet in de jaren twintig en dertig, maar
er werd in die tijd wel een ander onderwerp geïntroduceerd door de ARPraadsleden: de toestand van de arbeidersbevolking.

Al in het begin van

de jaren twintig waren er enkele wrijvingen tussen boeren en arbeiders
in Langbroek in verband met de oprichting van een bijzondere lagere

108

school. De bóeren-raadsleden, die zich beijverden om die school tot
stand te brengen, werden ervan beschuldigd dat zij arbeiders onder druk
gezet hadden om een steunbetuiging te ondertekenen.

Dat een van deze

raadsleden enkele jaren later een onderzoek instelde naar het aantal
arbeiders dat georganiseerd was, is een volgende aanwijzing voor een
grotere belangstelling voor deze categorie. Toen eind jaren twintig de
werkloosheid onder de arbeiders steeg, volgden in de raad uitvoerige
discussies over steunverlening en mogelijke werkverschaffingsprojecten.
In de jaren dertig werden die met subsidies van de gemeente door enkele
grootgrondbezitters ook opgezet en door Langbroekse werklozen uitge
voerd. Dat deze zorg om het lot van de arbeiders waarschijnlijk niet
uitsluitend voortkwam uit sociale motieven blijkt uit beschouwingen van
bejaarde dorpelingen over die tijd.
Begin jaren twintig ontdekten de arbeiders van Langbroek namelijk een
nieuwe vorm van werkgelegenheid: het ver buiten het dorp verrichten van
grondwerk tegen een hoger loon dan de boeren en de grootgrondbezitters
boden. Steeds vaker vertrokken ploegen arbeiders onder leiding van een
lokale voorman, die hen recruteerde, uit het dorp om de hele week elders
te werken in dienst van een aannemer.
Een bejaarde arbeider: "Na de Eerste wereldoorlog hebben we honderd
gulden per week verdiend met kabelleggen in Amsterdam. We zeiden tegen
elkaar: we zullen nooit meer werken voor drie gulden per dag" (2).
Waarschijnlijk was deze nieuwe strategie niet alleen een reactie op de
lokroep van hogere lonen, maar hangt zij ook samen met de geleidelijke
afname van de arbeidsbehoefte bij de boeren, die steeds meer bouwland in
grasland omzetten en de melk aan de zuivelfabriek leverden. Onbedoeld
gevolg van deze ontwikkelingen was een belangrijke verandering in de
houding van de 'forensen'-arbeiders ten opzichte van de lokale werkge
vers en de lokale politiek. De contacten met andere, stedelijke arbei
ders en de toenemende informatie over het reilen en zeilen buiten het
dorp maakten dat zij hun nederige positie in het dorp met andere ogen
gingen bezien. Een voorbeeld daarvan is het feit dat sommigen onder
hen hun gestegen inkomen gebruikten om bij de jaarlijkse openbare zitplaatsenverhuur van kerkstoelen met succes tegen boeren op te bieden.
Op zondagen, als zij hun plaatsen temidden van de boeren innamen, konden
enkele arbeiders zich daardoor beschouwen als gelijken van hun voormali
ge werkgevers.
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Ook uit hun reactie op de werkloosheid ten gevolge van de economische
crisis in de jaren dertig blijkt dat niet alle arbeiders nog langer
bereid waren om met de pet in de hand bij boeren en kasteelheren om
werk te bedelen. Toen er buiten het dorp geen werk meer gevonden werd,
trokken arbeiders naar het gemeentehuis om daar werk te eisen.
Een van hen:
"We hadden met z'n dertigen afgesproken, dat we niet zouden vertrek
ken voor ze wat toegezegd hadden. Maar om twaalf uur, tegen etens
tijd, gingen ze toch naar huis. Ik bleef in de gang zitten, want ik
had thuis
toch niets te eten. Toen kwam de burgemeester met de
wethouder naar beneden: wat doe jij hier ? Nou ik wilde wat centen
verdienen. Ik ga
niet naar huis. Hij weg. Om vier uur kwam hij
terug. Hij werd helemaal rood: ben je nou nog hier ? Nou toen mocht
ik van de voorman van de
werkverschaffing de volgende dag gaan
werken. De mensen die eerder
waren weg gegaan kregen pas de week
daarop werk".
In deze periode zagen ook meer arbeiders dan voorheen de zin in van het
bestaan van vakbonden. Op een vergadering van de Nederlandse Christelij
ke Landarbeidersbond

in Langbroek traden in één keer 63 nieuwe leden

toe, vooral omdat zij daardoor recht kregen op een winter-uitkering van
zeven weken. De volgende stap was wat de boeren

'een overval' door de

arbeiders van de CHU-kiesvereniging noemden. Het was een poging om zich
met de kandidaatstelling van gemeenteraadsleden te bemoeien. De CHU
ging daardoor de verkiezingen van 1935 in met voor Langbroek ongebruike
lijke kandidaat-raadsleden: een arbeider/verzekeringsagent als nummer
één, gevolgd door een jurist (kortstondige bewoner van een der kaste
len), een predikant die enkele boerderijen bezat, een kleine pachter,
en vijf arbeiders. Uit vrees voor stemmenverlies kon de ARP kennelijk
niet achterblijven. Ook daar verscheen een arbeider op de lijst; als
nummer drie, na een grote boer en een gerespekteerd grootgrondbezitter.
Alleen de Rooms-Katholieke kiesvereniging bleef onberoerd door de poli
tieke woelingen in de dorpsgemeenschap: daar

figureerden leden van

dezelfde families als voorheen op de kieslijst.
Een politieke aardverschuiving brachten de verkiezingen niet teweeg. De
door de arbeiders getransformeerde CHU behaalde twee zetels, de ARP
drie en de RKSP één zetel (3). Wel daalde het aantal boeren-raadsleden
tot drie en maakten voortaan twee raadsleden van arbeiders-herkomst deel
uit van het gemeentebestuur.
Deze ontwikkeling suggereert dat de tanende formele machtsposities van
boeren op het Nederlandse platteland niet uitsluitend begrepen moeten
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worden als een gevolg van hun verlies van controle over de lokale ar
beidsmarkt door de stijging van de produktiviteit der landbouw, zoals
Nooij in zijn inleiding stelt. Verbetering van de transportmogelijkheden
en de groei van voor hen geschikte werkgelegenheid in stedelijke gebie
den maakten de integratie van landarbeiders in een nationale arbeids
markt mogelijk; daardoor gingen zij de wereld van het dorp met andere
ogen bezien. Juist toen zij opnieuw aangewezen waren op de lokale ar
beidsmarkt, kwamen de arbeiders in 'opstand' tegen degenen die het in
de lokale politieke arena voor het zeggen hadden. Dat waren niet de
boeren. Hoewel die beroepsgroep de meeste raadsleden leverde, was de
boeren-invloed op de feitelijke besluitvorming in de gemeente Langbroek
in de eerste helft van deze eeuw gering en die van de enkele 'heren'raadsleden groot. Daardoor waren zelfs in de periode dat de agrarische
sector dominant was in de lokale ekonomie boeren, op grond van hun
feitelijke zeggenschap, buitenstaanders in de lokale politiek.

Boeren, arbeiders, nieuwkomers

Het aantal niet-boeren in de gemeenteraad nam in de periode na de Tweede
Wereldoorlog gestaag toe (zie Tabel 3).
Hoewel in het bevolkingsregister in de jaren veertig en vijftig nog
steeds een groot aantal gezinshoofden als landarbeider of arbeider werd
betiteld, wist iedere Langbroeker dat een steeds kleiner percentage van
hen aangewezen was op de lokale arbeidsmarkt. Al aan het eind van de
jaren dertig nam het grondwerk buiten het dorp weer toe, om in de jaren
na de bezetting tijdens de wederopbouw een hoge vlucht te nemen. Drie
arbeiders met vele verwanten in het dorp besloten toen zelfstandig
grondwerk aan te nemen en een eigen bedrijf te beginnen. "Er was toen
een mentaliteit van eigen baas willen zijn", meent een van hen. Enkele
jaren na de oprichting had dit bedrijf al meer dan honderd mensen in
dienst. Daarnaast wisten andere Langbroekers expeditiebedrijven op te
zetten en vonden landarbeiders emplooi bij gespecialiseerde fruitteeltbedrijven in de omgeving van de gemeente. De modernisering van de land
bouwbedrijven en de neergang van de griendteelt maakten de traditionele
werkgevers veel minder belangrijk voor de lokale arbeidsmarkt.
Voor de lokale kiesverenigingen, die bij het opstellen van hun lijsten
rekening hielden met het aantal stemmen dat iemand op grond van econo-
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Tabel 3. Beroepen van gemeenteraadsleden 1946-1982
jaar

heren

1945
1949
1953
1957
1961
1966
1970
1974
1978
1982

1
1
1
-

boeren*)

middenstanders

3
3
2
3
4
3
2
2
2
1

1
-

1
1
1
-

1
1
-

handarbeiders*)
2
3
3
3
2
3
1
-

1
1

hoofdarbeiders
_
-

-

1
3
4
4
4**)

*) Boeren na 1970 inclusief een ex-boer die pluimveecontroleur werd. Hij is
in 1982 de laatst overgebleven "boer" in de gemeenteraad.
Handarbeiders tot 1970 inclusief een PTT-besteller van arbeidersherkomst.
**) In 1982 werd een huisvrouw tot gemeenteraadslid verkozen. Zij is niet op
genomen in de tabel.
Bron: Gemeente-archief Langbroek

mische en sociale bindingen zou kunnen trekken, betekenden deze ontwik
kelingen dat andere kandidaten dan boeren of heren aantrekkelijk werden
voor hun partij. Heel geleidelijk werden bejaarde boeren-gemeenteraadsleden, die het politieke bijltje er bij neerlegden daarom vervangen
door leden van andere beroepsgroepen. Er lijkt daarbij in het algemeen
geen sprake te zijn geweest van conflicten tussen boeren die machtsposi
ties wilden behouden en andere Langbroekers die streefden naar meer
zeggenschap.
Ook in de gemeenteraad profileerden de boeren in de na-oorlogse jaren
het agrarisch belang niet als zodanig. Als er al over de landbouw ge
sproken werd, dan waren de gemeenteraadsleden het meestal roerend eens.
Boeren en arbeiders meenden bijvoorbeeld in de jaren veertig dat de
voorgeschreven minimum omvang van nieuw te stichten landbouwbedrijven,
tien hectare, te groot was. Vijf hectare was voldoende.
Uit het feit dat in de jaren zestig het houden van varkens in de bebouw
de kom verboden werd, mag niet worden opgemaakt dat de gemeenteraad uit
was op het schaden van het agrarisch belang. Het was onder de arbeiders
traditie om enkele varkens te houden, voor de eigen vleesconsumptie en
als bijverdienste. Gezien het toenemend aantal conflicten over deze
dieren en de nog steeds bestaande wens om het dorp een aantrekkelijk
aanzien te geven, besloot de gemeenteraad tot het verbod.
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Veel meer aandacht dan aan de belangen van de agrarische bevolking
schonken de gemeenteraadsleden aan de bouw van woningen in Langbroek,
eerst voor de eigen bevolkingsaanwas, later ook voor nieuwkomers. In
de jaren zestig werd, om de bouw van woningwetwoningen te kunnen bekos
tigen, bouwgrond verkocht aan mensen van buiten Langbroek.
Evenals in veel andere plattelandsgemeenten waren de gevolgen van deze
woningbouw niet alleen zichtbaar in een plotselinge stijging van het
aantal inwoners (zie Tabel 4), maar ook in het toenemend aantal inwoners
dat niet op lokale werkgevers aangewezen was. In 1947 werkten 138 perso
nen buiten de gemeente (26% van de beroepsbevolking). In 1973 behoorden
52% van de autochtonen en 76% van de vestigers tot deze categorie.
Tabel 4. Aantal inwoners van de gemeente Langbroek

aantal

1900

1920

1940

1955

1965

1984

1262

1301

1407

1546

1812

2013

Bron: Gemeente-archief Langbroek

Al bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1966 verscheen de eerste nieuw
komer in de raad: een leraar, daarna gevolgd door steeds meer hoofdar
beiders. In eerste instantie was het opnieuw de CHU - nu omgedoopt in
CHU-Gemeentebelangen - die goed opgeleide nieuwkomers op de kieslijst
zette, maar de andere partijen volgden dit voorbeeld snel.

Terwijl de

PvdA met haar traditionele lijstaanvoerder - een lokale aannemer - in
1966 net niet genoeg stemmen behaalde om een zetel te verwerven, slaagde
CHU-Gemeentebelangen er in om drie zetels en een wethouderspositie te
bemachtigen. De nieuwe wethouder werd de genoemde leraar. Met zijn komst
veranderde de sfeer in de raad. Hoewel het CHU-arbeidersraadslid al
sinds de jaren dertig zo nu en dan op weinig diplomatieke wijze zijn
mening over de 'heren' uitte en wees op het feit dat de woningen die
zij aan arbeiders verhuurden niet aan de bouwvoorschriften voldeden,
had dat weinig indruk gemaakt. De andere raadsleden deden zijn erupties
af onder verwijzing naar zijn herkomst of zijn politieke kleur ("eigen
lijk was het een soort communist"). De intellectuele nieuwkomer in de
gemeenteraad werd echter een andere rol toebedeeld. Letterlijk staat in
de raadsnotulen te lezen dat hij "door de import als tegenhanger van de
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burgemeester werd binnengehaald".. Een van de laatste boeren in de raad
gaf mij de volgende verklaring voor deze uitspraak:
"Er was vroeger een bevoogding die tot op de dag van vandaag merk
baar is in het dorp. De progressie zat in de ijskast. In de land
bouworganisaties op provinciaal niveau zat de landheer, op afde
lingsniveau had je de rentmeester, dus in je eigen belang hield je
je mond. Je zei geen dingen die irritatie konden wekken. Dat werkte
ook door in de gemeente en bij de burgemeester. Iemand als (het
arbeidersraadslid) die nam geen blad voor zijn mond, maar die had
ook
niets te verliezen. De importmensen moesten het woord doen.
Die kwamen met voorstellen. Wij hielden ons uit eigen belang ach
teraf. Mijn vader zei altijd over de heren: als je hun zin doet,
dan sleep je er het meeste uit".
Deze verhandeling laat zien hoe de boeren in Langbroek hun positie in
de lokale samenleving tot in de jaren tachtig van deze eeuw beleefden.
In samenhang met de machtsverhoudingen uit het verleden hadden zij een
mentaliteit ontwikkeld, waardoor zij zichzelf ook nog in de jaren zestig
als relatieve buitenstaanders in de lokale politiek beschouwden. Daarom
werd de komst van goed opgeleide nieuwkomers in de gemeenteraad niet
beschouwd als een ondergraving van de eigen machtspositie, maar eerder
met spanning en zelfs opluchting bezien. De dominante burgemeester, die
sinds 1946 het dorp bestuurde, zou nu waardige opponenten krijgen.
Inderdaad kwamen nieuwkomers, maar ook goed opgeleide autochtonen van
arbeidersherkomst snel in conflict met de burgemeester. Een reeks op
zichzelf kleine botsingen, zoals over de vraag of de bevolking van
Langbroek behoefte aan aardgas had, leidde tot een escalatie waarin een
raadslid de burgemeester "snavel dichthouden" toevoegde en de laatste
weigerde besluiten van B &

w

uit te voeren. Het waren uitgerekend nieuw

komers die het arrogante gedrag van de burgemeester ten opzichte van
andere raadsleden en gemeentepersoneel aan de kaak stelden.
De raadsleden reageerden verward op het geruzie. De andere wethouder
trad 'om gezondheidsredenen' af, vertegenwoordigers van de orthodoxprotestantse groepering schaarden zich achter de nieuwkomer-wethouder,
terwijl een fractie-genoot zich van hem afkeerde. In het algemeen waren
de boeren te spreken over het optreden van het raadslid, terwijl de
traditionele behartigers van de arbeidersbelangen daar veel meer moeite
mee hadden.
Met de komst

van meer goedopgeleide raadsleden bij iedere volgende

verkiezing kreeg de burgemeester het moeilijker en nam de verdeeldheid
binnen de raad toe. Terwijl de raadsleden in de jaren zestig en zeventig
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geconfronteerd werden met steeds meer richtlijnen van hogere overheden,
zoals de wet op de ruimtelijke ordening, bureaucratische procedures en
voorstellen voor regionale samenwerking tussen gemeenten, ruziede men
in de gemeenteraad over administratieve kwesties en het taalgebruik van
raadsleden. Uiteindelijk nam de burgemeester ontslag en keerde de leraar
na de verkiezingen van 1974 niet in de raad terug. Het was de nieuwe
raad, bestaande uit een pluimveecontroleur, een kleine boer, twee ambte
naren en een employee die buiten de gemeente werkten, een gepensioneerde
middenstander en een aannemer, die zich boog over het profiel voor de
nieuwe burgemeester. Hoewel de raadsleden een grote variatie vertoonden
in beroep, politieke kleur - de raad telde vijf fracties - en herkomst,
waren er weinig problemen bij het omschrijven van de wenselijke eigen
schappen van de nieuwe burgemeester: 'niet te jong', 'geen carrière
maker', iemand die de woningbehoefte van de plaatselijke bevolking voor
zou laten gaan en "iemand met een open oog voor de belangen van de agra
rische bevolking".

Langbroek: een agrarische gemeenschap?

Na de voorgaande beschrijving van de ontwikkeling van de dorpsgemeen
schap en de samenstelling van de raad zal duidelijk zijn dat het laatste
onderdeel van het burgemeestersprofiel niet letterlijk genomen moet
worden. Het agrarisch belang speelde in geen enkele periode een belang
rijke rol in het gemeentebeleid van Langbroek, ook niet toen het over
grote merendeel van de bevolking daar nog op aangewezen was en boeren
de gemeenteraad getalsmatig domineerden. Wat de raadsleden deden, toen
zij het burgemeestersprofiel schetsten, was het oproepen van een beeld
van de dorpsgemeenschap, het scheppen van een collectieve identiteit.
Zij wilden de Commissaris van de Koningin, die de nieuwe burgemeester
moest benoemen, ervan doordringen dat Langbroek een "agrarische" gemeen
te was, een boerendorp, ook al vormde de agrarische bevolking een min
derheid. Dat zij niet de enige dorpelingen waren die er deze visie op
de lokale gemeenschap op na hielden, bleek in de jaren tachtig uit de
Langbroekse reacties op het voorstel om tot een gemeentelijke herinde
ling te komen.
Ook toen werden tijdens vergaderingen van verontruste dorpelingen 'agra
rische belangen' genoemd, die in de knel zouden komen door de samenvoe-
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ging van Langbroek met naburige verstedelijkte kernen. Uit de discussies
en een later verschenen brochure bleek dat 'agrarisch' stond voor groen,
landelijk, niet geteisterd door stedelijke problemen, weinig werkloos
heid, een fraai landschap, een aantrekkelijke woonomgeving, kortom als
etiket voor alles wat men wilde behouden in de strijd tegen hogere
overheden en als bedreigend ervaren ontwikkelingen. De boer, inmiddels
buitenstaander geworden in de lokale ekonomie en politiek, werd gebruikt
als symbool

voor een dorpsgemeenschap die zich buitenstaander voelde

bij de beslissingen die door hogere overheden genomen werden.

Conclusie

Een aantal antropologen heeft zich de laatste jaren gebogen over de
symbolische constructie van lokale gemeenschappen (zie Cohen, 1982;
1985), uitgaande van de gedachte dat dorpsbewoners de behoefte hebben
om zich te onderscheiden van inwoners van andere dorpen. In het verleden
was dat gemakkelijker dan tegenwoordig, nu in samenhang met de toegeno
men economische, politieke en culturele integratie van de bewoners in
nationale en internationale verbanden, plattelandsgemeenschappen ener
zijds steeds meer op elkaar zijn gaan lijken, anderzijds intern steeds
meer gedifferentieerd geworden zijn. Van een agrarische gemeenschap met
een sociaal-economische, politieke en culturele structuur die nauw
verweven was met lokale produktieverhoudingen, transformeerde Langbroek
tot een moderne plattelandsgemeente, met de gebruikelijke nieuwbouwpuist
en een heterogene bevolkingssamenstelling. De genoemde antropologen
gaan er van uit dat mensen in zo'n situatie een gevoel van geborgenheid
en zekerheid ontberen.
"Door de zingeving 'van binnen uit' aan 'van buiten' komende mate
riële en inmateriële vormen zouden deze dorpsbewoners in plaats van
de opgeheven structurele dorpsgrenzen symbolische grenzen scheppen
waarbinnen zij (weer) het gevoel krijgen er bij te horen, zich daar
door in een structureel genivelleerde macrosamenleving desondanks
min of meer geborgen te voelen en door de ontwikkeling van een eigen
collectieve identiteit aan hun behoefte om zich te onderscheiden van
de buitenwereld kunnen tegemoet komen" (Groot, 1988: 8).
Gebruik makend van Wild's onderscheid tussen "community" en "communion",
associeert Groot de traditionele dorpsbinding met "a social order deve
loped on the basis of natural interdependence through traditional rela
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tionships" en dit nieuwe lokaal bewustzijn met "the actual experienced
recognition of a mutual sense of belonging" (Wild, 1981: 40).
Een dergelijke interpretatie van de ontwikkeling van de symbolische
"boeren"-identiteit van Langbroek is aantrekkelijk, maar toch ook pro
blematisch. Uit de beschrijving van de lokale standensamenleving is
gebleken dat het bestaan van verschillende collectieve identiteiten als
heer, boer of arbeider nauw samenhing met economische interdependenties
en ongelijke machtsverhoudingen en dat die de ontwikkeling van een
gemeenschappelijke identiteit als Langbroekers in de weg stond. Het
gevoel 'ergens bij te horen' berust misschien in laatste instantie wel
op een psychische hang naar geborgenheid, maar hangt ook samen met
sociaal-economische en politieke verhoudingen. Voor de traditionele
boerenbevolking van Langbroek betekende het bezit van een collectieve
identiteit - haar standsbewustzijn - een middel om tegen overschrijdin
gen van standsgrenzen te waken en de eigen positie veilig te stellen.
De ontwikkeling van een nieuw lokaal bewustzijn in Langbroek - de 'agra
rische' identiteit van de dorpsgemeenschap als geheel - moet dan ook
niet alleen begrepen worden als een poging om symbolische grenzen te
trekken, waardoor de dorpsbevolking zich zou kunnen onderscheiden van
bewoners van andere territoriale eenheden.
Juist uit de keuze van de boer als symbool spreekt, dat men zich identi
ficeerde met een beroepsgroep die voorheen het Nederlandse platteland
domineerde, maar inmiddels door de overheid aan banden was gelegd en
werd aangevallen door groeperingen die ook claims op de landelijke
ruimte legden. Dit beeld sprak ook de arbeiders en nieuwkomers in de
gemeenteraad van Langbroek en hun achterban aan. Ook zij werden gecon
fronteerd met steeds meer ingrepen en richtlijnen van hogere overheden,
met problemen die te complex waren om nog op lokaal niveau opgelost te
worden, en later met een bedreiging van de gemeentelijke autonomie in
de vorm van een gemeentelijke herindeling. Evenals de boeren hadden ook
zij moeite met het verminderen van de eigen zeggenschap over de lande
lijke ruimte die zij als de hunne beschouwden. Om deze redenen waren
juist boeren, beschouwd als kleine zelfstandigen die voor een machtige
rijksoverheid in hun beroepsuitoefening steeds meer het hoofd hadden
moeten buigen, bij uitstek geschikt om te dienen als symbool voor dat
wat de gemeente overkwam en om de bevolking te mobiliseren tegen verder
gaand verlies van lokale autonomie. Hoewel de boeren van Langbroek op
lokaal niveau geen invloed meer konden ontlenen aan hun beroep en hun
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posities in de politieke arena hadden prijs gegeven aan mensen met
andere machtsbronnen, werd daardoor het inmiddels symbolische agrarische
karakter van de gemeenschap opnieuw belangrijk voor de bevolking. Naar
mate de gemeenteraadsleden zichzelf meer buitenstaanders gingen voelen
in de besluitvorming over hun gemeente, werden de belangen van de agra
rische bevolking vaker genoemd bij confrontaties met hogere overheden.
De boer als buitenstaander werd een metafoor voor de plattelandsbevol
king die zich buitengesloten voelde.

Noten

1.

2.

3.

Omdat de laatste decennia bedrijfsgebouwen (zoals ligboxenstallen) door de
pachters bekostigd zijn, is een dergelijke rondgang van een boerenhuishouden over een landgoed nu minder gebruikelijk.
De bedragen die met grondwerk buiten Langbroek verdiend werden, lagen waar
schijnlijk veel lager dan het genoemde bedrag. Wel is iedereen het er over
eens, dat het arbeidsloon hoger was dan dat wat in Langbroek betaald werd.
Op de ARP werden in totaal 296 stemmen uitgebracht, waarvan slechts 15 op
de arbeider. Op de CHU werden 171 stemmen uitgebracht, waarvan 110 op
nummer een van de lijst: de pleitbezorger van de arbeiders.
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