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I
De aanwezigheid van een socioloog "bij een instituut dat de
termen "Landbouw" en "Economisch" in zijn vaandel voert, moet
- dunkt me — wel enkele vragen oproepen. Welke betekenis heeft
eigenlijk de sociologie voor de kennis van landbouw en platte
land? Welke bijdrage. kan zij - naast de andere wetenschappen die
zich met de landbouw bezighouden - leveren aan de oplossing van
agrarische problemen?
Maar misschien gaat bij sommigen aan deze en dergelijke
vragen nog een andere voorafs Wat is nu eigenlijk die sociologie?
Het schijnt de last van jonge wetenschappen te zijn, steeds weer
naar hun object te worden gevraagd. Of is het toch niet zozeer de
jeugd van de sociologie die deze vraag telkens doet stellen?
AUGUSTE COMTE, naamgever van de sociologie, lanceerde de term al
in 1838, en sociologisch gedacht is er sinds ARISTOTELES. Met de
'veelbesproken jeugd van de sociologie valt het dus eigenlijk wel
mee.
Een belangrijker achtergrond voor de grote belangstelling
waarin de sociologie zich sinds zij de weg naar de praktische
.1

toepassing heeft gevonden, ook van niet-vaksociologen mag verheu
gen, lijkt mij te liggen in het feit van ieders persoonlijk deel
hebben aan de sociale werkelijkheid die de sociologie heet te
bestuderen. "Deze ontmoeting, dag na dag, met de sociale werkelijk
heid heeft ons een kennis van de sociale feitelijkheid bijgebracht,
een kennis die op zulk een totaal-persoonlijke ervaring berust.
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dat niemand ons het-bezit van deze ervaringskennis nog kan
"betwisten"
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. Het is dan niet zó verwonderlijk dat een plaat

selijke grootheid, na vijftig of meer jaar ervaring met het
locale gemeenschapsleven maar niet kan geloven dat een socio
loog, na één jaar onderzoek., hem over zijn dorp "nog iets kan
vertellen wat hij al niet wisti Vat kan de sociologie aan ons,
die allen onze ervaring hebben met en onze gedachten over de
ons omringende sociale werkelijkheid, nog aan werkelijk nieuws
Meden, tenzij - naar men wel zegt - het aan iedereen bekende
en voor iedereen duidelijke verhullen in onverstaanbaar en irriterend vakjargon? Vat is de sociologie méér dan t zoals zij
onlangs op het agrarisch-sociologisch congres in Oslo schertsen
derwijs werd gedefinieerd - "Die Kunst, das was jeder versteht
und niemand interessiert, so auszudrücken dass niemand es versteht
und es jeden interessiert?"
Natuurlijk is de sociologie méér dan ervaringskennis. Vie
weieens een aantal dorpsbewoners heeft ondervraagd naar hun inzich
ten over hun dorps- of streeksamenleving, weet dat die inzichten
nooit geheel met elkaar overeenstemmen. Ieder beziet nu eenmaal
de samenleving waarin hij leeft vanuit zijn.bijzondere positie
daarin, en het is deze positie die zijn persoonlijke ervaringen
en inzichten mede bepaalt. Toch zijn de ervaringen van mensen die
nauw bij een bepaald object betrokken zijn, voor de socioloog
buitengewoon belangrijk, ja zelfs onmisbaar. Het verschil tussen
deze subjectieve ervaringskennis en de sociologische wetenschap
ligt echter in het verschil in afstand tot de sociale realiteit.
De sociologie neemt - als elke andere wetenschap - een zo grote
afstand tot haar object, dat het mogelijk wordt in de. werkelijk
heid bepaalde verbanden waar te nemen en zeer algemene regelmatig
heden te ontdekken. Zij moet die afstand wel nemen, wil zij althans
voldoen aan de eisen van waarheid en objectiviteit - liever s
intersubjectiviteit - die men aan alle wetenschappelijke kennen
moet stellen- De garantie die de sociologie van die intersubjecT1
'E.J. LEEMAHSs "Op de drempel van de sociologie", Nijmegen Utrecht 19^0, p. 4»
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tieve "betrouwbaarheid kan bieden, ligt in haar methode, in de
wijze waarop zij te werk gaat
Ik kan op de methode van de sociologie hier niet uitvoerig
ingaan, wil er alleen op wijzen dat de sociologie hij haar po
gingen om in de sociale werkelijkheid zekere verhanden en wet
matigheden op te sporen, streeft naar een exacte, kwantitatieve
benadering van de sociale verschijnselen. De kwantificeerbaar
heid van de sociale verschijnselen is echter aan bepaalde grenzen
gebonden. Anders dan de natuurlijke feiten zijn de sociale ver
schijnselen - omdat zij menselijke verschijnselen zijn - nooit
volstrekt identiek,

maar hebben voor het individu een zin, een

betekenis, die zelfs bij twee deelnemers aan het sociale leven
niet geheel gelijk is. Het kennen van de zin die het verschijnsel
voor het individu heeft, is slechts mogelijk door de "verstehende"
activiteit van de onderzoeker. Door een intensieve deelneming aan
het 'leven van de te onderzoeken groep tracht hij vanuit de samen
hang waarin het verschijnsel voorkomt de betekenis ervan af te
leiden
Ik zal hier verder ook geen poging doen tot een nadere pre
cisering van het object der sociologie. Wie gebrand is op defini
ties, kan terecht bij de Amerikaanse socioloog FURFEY, die er 81
heeft geanalyseerd, en dat was nog maar een steekproefLiever
wil ik nu overstappen naar de eerste in de aanhef gestelde vraags
Welke bijdrage levert de sociologie aan de kennis van landbouw en
platteland? Wellicht dat ik er langs deze weg tevens in slaag, de
sociologische zienswijze wat nader voor U te verduidelijken.
"21
"
' Cf; J.A.A. van DOORN en C.J. LAMYEERS % "Moderne sociologies
systematiek en analyse", Utrecht-Antwerpen 1959? PP» 15-17«
3)

Zie uitvoerigers E.V.W. VERCRUYSSEs "Het ontwerpen van een
sociologisch onderzoek". Assen 1.960, pp. 3-20.

^ P.H. FURFEY? "The Scope and Method of Sociology", New York 1953>
pp. 134-136.
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Het is min of meer gebruikelijk dat deel van de sociologie
dat zich met de studie van landbouw en platteland "bezighoudt,
aan te duiden als "agrarische-sociologie". Ik vraag mij af, of
deze formele onderscheiding wel bijzonder gelukkig genoemd kan
worden. Immers - als bij elk ander specialisme - doet zich hier
het gevaar.-voor Van een min of meer gescheiden ontwikkeling,
waarbij het zicht op de samenhang met de algemene sociologie en
haar andere deelgebieden dreigt verloren te gaan» De praktijk
van hetgeen men doorgaans met "agrarische sociologie" aanduidt,
wijst uit dat dit gevaar juist bij dit specialisme - wellicht
mede door zijn nauwe banden met andere wetenschappen., zoals de
sociale geografie - niet denkbeeldig is, al begint zich de laatste
tijd een keer ten goede af te tekenen. Onnodig te 'zeggen dat uit
een oogpunt van praktische werkverdeling een onderscheiding van de
verschillende deelgebieden van de sociologie niet alleen wenselijk,
maar ook noodzakelijk is. Evenwel, de sociale werkelijkheid, waar
van ook landbouw en platteland onderdelen zijn, vormt één samen
hangend geheel. Haar onderdelen vallen alle onder dezelfde socio
logische probleemstelling; zij laten zich in principe alle met
dezelfde methoden bestuderen. "Agrarische sociologie" is dus geheel
en al sociologie? zij onderscheidt zich ten hoogste door haar object
van de algemene sociologie en haar andere deelgebieden.
Maar ook ten aanzien van dat object valt nog wel een enkele
voorlopige opmerking te maken. Hot lijkt mij nl. niet langer in
overeenstemming met de sociale realiteit, ook de studie van de
dorpssamenleving, of van de plattelandssamenleving in het algemeen,
dis "agrarische sociologie" aan te merken. Het onderbrengen van. de
studie van de plattelandssamenleving bij de "agrarische sociologie"
gaat naar mijn mening ten onrechte uit van een identiteit van land
bouw en platteland. Deze identiteit - zo zij al ooit volledig
mocht hebben bestaan - wordt thans in grote delen van het platte
land steeds meer door de feiten achterhaald. Wie heden ten dage
de plattelandssamenlëving bestudeert en zich daarbij tot het agra-
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rische segment "beperkt,, doet geen recht aan een "belangrijk
stuk maatschappelijke verandering dat zich thans in veel
plattelandsgebieden bezig is te voltrekken - en waarop ik
straks nog uitvoeriger hoop terug te komen - nl. de toenemende
betekenis van een niet-agrarische bevolkingsgroep. KOTTER ver
meldt - met een verwijzing naar WEIPPERT - dat in Duitsland
met de invoering van de benaming "Ländliche Soziologie" in
plaats van "Agrarsoziologie" ook een wezenlijke verruiming van
het object van deze tak van wetenschap is verbonden

r)

; Niet

alleen de agrarische bevolking, maar ook de niet-agrarische
wordt5 voor zover zij op het platteland woont, in het onder
zoek betrokken.
Voor het vervolg van mijn betoog zou ik onderscheid willen
maken tussen twee - weliswaar met elkaar samenhangende - werk
terreinen, die ik achtereenvolgens zal besprekens de studie
van de plattelandssamenleving en de studie van de agrarische
bevolkingsgroep. Het kan daarbij niet mijn bedoeling zijn U
een volledig overzicht te geven van alle theorieën, onderzoe
kingen en onderzoekresultaten die op beide terreinen resp. zijn
ontwikkeld?ingesteld en verkregen. Ik zal mij moeten beperken
tot het aanduiden van enkele ontwikkelingstendenties en tot een
verkenning van de voornaamste problemen die op beide terreinen
de aandacht van de socioloog vragen.
II
De locale en regionale samenlevingen ten plattelande hebben
altijd sterk,in'de belangstelling van de sociologen gestaan.
Zowel in de meeste Europese landen als in Amerika behoren de
dorps- en streekonderzoekingen tot de oudste sociologische
studies ^1 Aanvankelijk waren dergelijke studies meestal zuiver

' H. KOTTERi"Landbevölkerung im sozialen Wandel", Düsseldorf Keulen 1958, p.7°
^ Zie voor de ontwikkeling in Amerikas' E. deS. BRUNNERs "The
Growth of a Sciences a Half-Century of Rural Sociological
Research in the United States", ITew York 1957«
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beschrijvend, van aard, en zo al van een probleemstelling
sprake was, werd deze gewoonlijk in zeer algemene termen .
geformüleerds het verkrijgen van een waarheidsgetrouw beeld
van de betrokken samenleving.,
Ook in Nederland heeft de sociografie - déze uit de
sociale geografie voortgekomen, typisch Nederlandse-vorm
van beschrijvende -sociologie - zich aanvankelijk in. hoofdzaak
beziggehouden met de beschrijving van territoriale eenheden,
waarvan vooral min of moer gesloten dorpssamenlevingen favoriet
7)

waren ; -Het sociografisch ideaal was het geven van een "synthe
tisch" beeld van een geografisch bepaald object, maar in feite
zijn de meeste van deze sociografieën weinig meer dan encyclope
dische inventarisaties van zeer uiteenlopende, en weinig met
'elkaar in samenhang gebrachte data. De meeste auteurs ontbrak
het aan voldoende kennis zowel van de sociologische theorie als
van de onderzoektechnieken om aan hun studies een werkelijk
sociologische significantie te kunnen verlenen.
De hedendaagse beschouwingen over het platteland - zowel in
Nederland als daarbuiten - staan sterk in het teken van de maat
schappelijke veranderingen,' die zich thans-vrijwel overal op het
platteland in snel tempo voltrekken. Bij de aard en de oorzaken
van deze veranderingen behoef ik hier niet lang stil te staan.
Er is de laatste jaren zoveel over geschreven en gesproken, dat
de materie U wel allen bekend moet zijn. Liever dan voor deze
factoren als zodanig, zou ik dan ook de aandacht willen vragen
voor de sociologische visie op deze veranderingen, met name in
hun gevolgen voor de plattelandssamenleving.

De ontwikkeling van de sociologie in Nederland is uitvoerig
beschreven door J.A.A. van DOORNs "The Development of Socio
logy and Social Research in the Netherlands" (Mens en Maat
schappij, 31 (1956)? PP» 189-264).
27OI-
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Het is opmerkelijk hoezéér vooral het populaire denken
over de veranderingen ten plattelande soms nog "beheerst wordt
door romantisch-emotionele waarde-oordelen, die noch aan de
situatie in het verleden, noch aan het huidige ontwikkelings
proces voldoende recht doen. In deze beschouwingen verschijnt
het oude - platteland, en meer in het "bijzonder het dorp, "bij
voorkeur als een natuurlijke, oorspronkelijke, homogene "gemeen
schap'1 met een eigen cultuur en een allen omvattende solidari
teit, de stad daartegenover als een kunstmatige^gerationaliseerde
individualistische, atomistische "maatschappij"» Naar een woord
van OSWALD SPENGLER; "Das Vorhandensein einer Seele scheidet
Stadt und Land". Met graagte roept men in een dergelijke ideo
logisch gekleurde zienswijze het dramatische schrikbeeld op van
de steeds toenemende infiltratie van stedelijke invloeden op
het platteland, die de dorpsgemeenschap desintegreren, haar be
woners demoraliseren, haar cultuur vernietigen. Dit heimwee
naar het "verloren paradijs op het platteland" - zegt KOTTER komt niet in de laatste plaats hieruit voort, dat de mensheid
in haar totaliteit nog geen macht heeft over het geweldige ont
wikkelingsproces van deze tijd en terugverlangt naar eenvoudiger
maatschappijvormen-, waarheen in wezen geen enkele weg terugleidt ;
Een zeer ongunstige invloed op deze met sentiment en ressen
timent geladen opvattingen heeft het werk van FERDINAND TOENNIES
9)
gehad. Van hem stamt de tegenstelling tussen "Gemeinschaft" en
"Gesellschaft" als de twee polaire vormen van menselijke verbon
denheid. De "Gemeinschaft" omvat alle van nature bestaande mense
lijke verhoudingen, elk vertrouwelijk en intiem samenleven. De
oorspronkelijke vorm van "Gemeinschaft" zijn de verhoudingen in
het gezin, maar daarnaast 90k die in de buurtschap, inhet dorp

^ KOTTER, op.cit., p.11-.
9)
F. TOEMiIESs "Gemeinschaft und Gesellschaft", Stuttgart 1887.
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en in de kleine..Middeleeuwse stad. De psychische achtergrond
van de "Gemeinschaft"-verhouding is de "Wesenwille", dat zijn
die vormen van menselijk willen die wortelen in gevoel en nei
ging, door de traditie verstevigd zijn en in geloof en vertrou
wen bevestigd'worden» Er is- geen scheiding tussen middel en
doel, maar "beide worden als één geheel gevoeld ën gedacht»
In de verhoudingen van de "Gesellschaft" daarentegen over
heerst de "Kürwille", het rationele denken. Middel en doel zijn
scherp gescheiden, d.w.z. het middel wordt geheel beoordeeld op
zijn doelmatigheid, ook al leidt dat tot gewetenloos gedrag.
Onder de "Gesellschaft" vallen alle verhoudingen van mensen die
in vrede met elkaar leven, maar niet innerlijk met elkaar ver
bonden zijns "Hier ist ein jeder für sich allein, und im Zustande
der Spannung gegen alle übrigen". Grondvorm van de "Gesellschaft"verhouding is de ruil, het contract, beheerst door het do ut des
principes ik geef om van de ander liefst meer te krijgen. Deze
verhoudingen zouden te vinden zijn in de grote stad, in de staat
en het cosmopolitische leven, die dus typische vormen van de
"Gesellschaft" zijn.
TOEMIIES heeft zijn theorie ook in historisch perspectief
gezien. "Gemeinschaft" ziet hij als het oorspronkelijke en het
tijdperk van de "Gesellschaft" komt daaruit voort, en dit proces
is niet omkeerbaar.
De theorieën van TOEMIES hebben op het sociologisch denken "
lange tijd grote invloed gehad en ook in hedendaagse beschouwin
gen over het platteland is zijn invloed vaak nog duidelijk aan
wijsbaar. Het valt daarbij niet te ontkennen, dat het begrippen
paar "Gemeinschaft" en "Gesellschaft" veelvuldig is en wordt mis
bruikt. Zeker niet geheel in de geest van TOEMTIES zelf is het om
aan de beide concepten waarde-oordelen te verbinden, in die zin
dat de "Gemeinschaft" iets goeds, de "Gesellschaft" iets slechts
zou zijn. Dat neemt echter niet weg dat zijn sympathie toch duide
lijk naar de "Gemeinschaft" uitgaat, hetgeen hem ertoe heeft ge—
27OI

"bracht aän'deze vorm van sociaal leven deugden toe te kennen
- en aan de "Gesellschaff-verhoudingen ondeugden — die de
toets van een systematisch onderzoek "beslist niet alle kunnen
doorstaan».
Ten onzent is het KRUITT geweest die — speciaal ten aanzien
.van de gesloten agrarische samenleving - het realiteitsgehalte
van de /begrippen en de daarmee samenhangende theorie van TOEMIES
10)

kritisch heeft nagegaan „

Aan de hand van uitvoerig etnologisch,

historisch en sociografisch materiaal heeft hij overtuigend aan
getoond, dat van de door TOEMIES aan de "Gemeinschaft" toege
schreven kenmerken noch het ontbreken van de do ut des-verhouding,
•noch het overheersen van intieme persoonlijke verhoudingen; noch
het overwegen van offervaardigheid met de werkelijke verhoudin
gen overeenkomt. Hij wijst onder meer op het beginsel van de reci
prociteit - het "vóór wat hoort wat" -, zoals dat b.v. ten grond
slag ligt aan de vaak ëterk geïdealiseerde "burendienstenf op de
zakelijkheid van huwelijkskeuze en huwelijkssluiting, op de nuchter-conventionele verhoudingen tussen de dorpsbewoners, op het
sterke "bezitsdenken".
Het zou niet veel moeite kosten om op soortgelijke wijze vast
te stellen, dat ook de aan de "Gesellschaft", b.v. aan het grote
stadsleven,

toegekende negatieve kenmerken geenszins alle door

de feiten worden gedekt» Dit wil niet zeggen dat het sociale leven
in de oude dorpen precies gelijk zou zijn aan dat in de moderne
stedelijke samenleving. Niemand zal ontkennen dat er verschillen
zijn, doch veel wijst erop dat de overeenkomsten overwegen. Het
is een uiterst voorname taak van het sociologisch onderzoek, de

1 O1)
' J.PXRHLTTs "Gemeenschap als sociologisch begrip^ een kritiek
op Tönnies" (Med.Kon.ïïed.Acad. van Wetenschappen, àfd.Letter
kunde. Amsterdam, 1955j(pp« 59-84} <•
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nog veelvuldig gebruikte tegengestelde categorieën aangaande
stad en platteland steeds weer empirisch, aan de werkelijkheid
te toetsen, ideologische misvattingen te ontmaskeren en het
sociale leven zoals het zich in werkelijkheid voordoet, te
doen kennen. Deze taak heeft volstrekt niet alleen maar theo
retische betekenis. Integendeel, de heersende opvattingen over
het platteland - zo merkt KOTTER terecht op - kunnen zijn ont
wikkeling zeer beslissend beïnvloeden en mede bepalend zijn
voor de maatschappelijke integratie of desintegratie van de
11)
plattelandsbevolking .
Verre van op een antithese tussen stad en platteland wijzen
de resultaten van het empirisch onderzoek juist in de richting
van' een toenemende integratie en interdepentie van de rurale en
stedelijke segmenten van de maatschappij, en dit zowel in struc
tureel als in functioneel en cultureel opzicht. Ik kan dit uiterst
gecompliceerde proces hier niet in den brede bespreken, maar wil
toch op enkele belangwekkende tendenties wijzen.
Voor het structurele aspect kan onder meer worden herinnerd
aan bekende verschijnselen als de vermindering van de agrarische
beroepsbevolking, de omvangrijke migratie en pendel van de
plattelandsbevolking naar de stedelijke en industriële centra en
aan de ook overigens door ontsluiting en intensivering van het
verkeer sterk toegenomen contactfrequentie

met de stadj ander

zijds aan de grotere spreiding van de industrie over het platte
land en aan de groeiende betekenis aldaar, zowel qua omvang als
qua invloed, van een niet-agrarische bevolkingsgroep.
Tegelijkertijd ondergaan ook de functies van het platteland
belangrijke wijzigingen. Het platteland is niet langer alleen
maar vestigingsplaats van de agrarische bedrijfstak, maar tevens
van een gedecentraliseerde industriej het is niet meer alleen
KOTTER, op.cit., p.66.
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woonplaats van de agrarisches maar ook van een toenemend, deel
van de niet-agrarische "bevolking èn daarenboven het recreatie
gebied van zeer vele stedelingen. Voor de plattelandsbewoner
is het dorp steeds minder de "Gemeinschaftliche" samenlevings
vorm, waarbinnen vrijwel al zijn sociale contacten besloten
liggen? het wordt geleidelijk - zoals de stadswijk —steeds meer
het uitgangspunt van een meer elastisch netwerk van categoriale
12)

relaties 5 waarvan sommige ver over de dorpsgrenzen heen gaan ;
Met de structurele en functionele wijzigingen gaat tenslotte
een cultureel proces hand in hand. De cultuuroverdracht van stad
naar platteland voltrekt zich ten dele met en via deze wijzigin
gen,' maar volgt daarnaast ook eigen wegens ook via pers, radio,
televisie, onderwijs, moderne ontspanningsvormen .dringen stede
lijke normen en waarden het platteland binnen, beïnvloeden de
levenswijze en levensstijl van de plattelandsbewoner en geven
hem moderne, d.i. stedelijke aspiraties.
Wil men een indruk van de mate en het tempo waarin deze ont
wikkeling zich voltrekt, dan kan de door het C.B.S» gepubliceerde
"Typologie van de. Nederlandse gemeenten naar urbanisatiegraad"
goede diensten bewijzen, ook al heeft men zich bij het opstellen
van deze typologie in hoofdzaak tot enkele structurele en func13)
tionele kenmerken moeten beperken » Het blijkt dan dat tussen
1947 en 1956 het percentage uitgesproken plattelandsgemeenten
gedaald is van 75 "tot 67, het percentage op het zuivere platte
land woonachtige^ bevolking van 30 tot 25« In diezelfde tijd steeg
het aandeel van de tot het verstedelijkte platteland behorende
gemeenten van 15/^ tot 22$, de aldaar woonachtige bevolking van
l6fo tot 21$. Alleen het percentage'steden en het aldaar woonach
tige bevolkingsaandeel zijn in de genoemde periode ongeveer gelijk
gebleven.
Dit laatste" aspect is belicht door A.K. CONSTAEDSE op de ISOHEVOContactdagen 1959 -en verder uitgewerkt in zijn dissertaties
"Het dorp in de IJselmeerpolders", Zwolle 196O, Hoofdstuk IV.
13)
"Typologie van de Nederlandse gemeenten naar urbanisatiegraad,
31 mei 1947 en 30 juni 1956"« Centraal Bureau voor de Statis
tiek. Zeist, 1958«
27OI

- 12 -

Haast deze hoofdindeling in platteland, verstedelijkt plat
teland en steden zijn in de typologie nog fijnere nuanceringen
aangebracht. Zo heeft men hinnen de hoofdcategorie platteland
nog drie subcategorieën onderscheiden, resp. betrekking hebbend
op gemeenten met ^ 5Ofo landbouw, 40 - < 5®f° landbouw en 20 - < 40$
landbouw. Tussen deze subcategorieën hebben zich in de periode
1947 - 1956 wel de meest spectaculaire verschuivingen voorgedaan.
Van de ruim 400 in 1947 tot het eerste type behorende gemeenten
waren er in 1956 niet minder dan 162 doorgeschoven naar de tweede
en 70 zelfs naar de derde subcategorie. Voorts waren nagenoeg alle
.(te. weten 132 van de 154) in 1947 bij het tweede type ingedeelde
gemeenten overgegaan naar de derde subcategorie.
Er mag intussen weieens wat meer de aandacht op worden geves
tigd dat dit verstedelijkingsproces voor het platteland ook in
sociaal opzicht zeker niet altijd alleen maar verlies betekent»
Maar al te.vaak worden de huidige veranderingen ten plattelande
geformuleerd in termen van afbraak en verval, en ik ga dan nog
maar voorbij aan de vraag of hetgeen verloren gegaan is werkelijk
zo ideaal was als het gewoonlijk wordt voorgesteld. Ik wil niet
ontkennen dat de geschetste ontwikkeling vaak gepaard gaat met een
afnemende invloed van de boeren in de dorpssamenleving en een da
ling van hun maatschappelijk aanzien, hetgeen bij hen kan leiden
"tot gevoelens van onbehagen en ontevredenheid. Het cultuurcontact
kân de vorm aannemen van een cultuurconflict, waarbij de autochtone
boerenbevolking geleidelijk tot een sociaal geïsoleerde groep
14)
wordt . Vaker echter hebben de stedelijke structuur- en cultuur
elementen op het totale dorpsleven juist een verjongende en verfris-

1

sende invloed, zoals door verschillende onderzoekingen is aangetoond.
Zie b.v. P.A. MOTCHs " A Study of Cultural Change5 Ruralurban Conflicts in Norway", Oslo 1956.
1k )
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"Wij lezen - zegt SPROTT - van desintegratie in het dorp...»
Maar wanneer kan men zeggen dat het sociale leven gedesinte
greerd is en niet heel gewoon anders is geworden?'1

Ik zou

graag willen beklemtonen dat hetgeen wij gewoonlijk onder "ver
stedelijking" verstaan, geenszins altijd en overal als een een
richtingverkeer moet worden opgevat waarhij stedelijke elementen
het platteland overspoelen;, maar dat in de wisselwerking tussen
stad en platteland ook geheel nieuwe patronen ontstaan, waarin
elementen zowel van,stedelijke structuur en cultuur als van
plattelandsstructuur en -cultuur in wisselende verhouding yerweven
zijn. CHARLES GALPIN heeft voor dit proces van structureel-culturele diffusie van stad en platteland de term "Rurbanisation"
(van "rural" en "urban") bedachts die misschien beter dan ons
begrip "verstedelijking" het feitelijke gebeuren tot uitdrukking
brengt.
Om misverstand te voorkomens ook al erkent men het platteland
als (mogelijk) actief meespelende factor in het verstedelijkingsproces, dan blijven er natuurlijk nog problemen te over. Zoals ik
reeds aanduidde, kan het verstedelijkingsproces in concrete situa
ties geheel verschillende vormen aannemen en ook de bijdrage van
het platteland aan het nieuwe samenlevingspatroon is niet overal
gelijk. Daardoor ontstaat een zeer genuanceerde aanpassingsproble17)
matiek, die nog lang niet overal tot een oplossing is gebracht ,
Wanneer wij- tegenwoordig met een modeterm zeggen dat het platte
land niet meer "leefbaar" is? dan bedoelen wij in wezen dat het
zijn aanpâssihg aan een nieuw patroon nog niet heeft gevonden.
W.J.H. SPROTT s "De mens in groepsverband"
Utrecht - Antwerpen 1960, p. 84.
17)
' Cf, J.C.Ce VM DER LESTs "Enkele overpeinzingen bij onze
plattelandsverandering" (Sociale Wetenschappen, 3 (-1960),'
4 (juli), pp.-311-321).

27OI

- 14 -

Ik zou deze "beschouwingen over de plattelandssamenleving
met twee conclusies willen afsluiten»
1. De toenemende differentiëring van de samenlevingspatronen
maakt het niet langer mogelijk "stad" en "platteland" als
twee duidelijk onderscheiden categorieën af te grenzen en
te definiëren. De voortschrijdende fysieke en mentale ver
stedelijking van" het platteland heeft tussen de meest steedse
stad

en het meest dorpse dorp tal van overgangsvormen doen

ontstaan, die niet meer ondubbelzinnig bij een van beide
categorieën kunnen worden ondergebracht. In de plaats van
in termen van een dichotomie van stad en platteland, waar
van elk geheel eigen kenmerken heeft, dient men te denken
in termen van een stedelijk-landelijk continuum, waarvan
alleen de extremen duidelijk als stad of platteland zijn te
identificeren, maar waarvan de tussenliggende elementen zowel
in economisch als in sociaal en cultureel opzicht slechts
gradueel van elkaar verschillen2.-De toenemende verstrengeling van stad en platteland, van
industriële en agrarische arbeidswereld, maakt het thans vrij
wel overal onmogelijk plattelandssociologie te bedrijven zon
der acht te slaan op de veelvoudige wisselwerkingen die tus
sen beide sectoren werkzaam zijn. In de Duitse sociologie heeft
zich dan ook naast een sociologie van de stad en van het dorp
"l S*)

een sociologie van de "Stadt-Land-Beziehungen" ontwikkeld »'
In Amerika spreekt men tegenwoordig van "rurban sociology", die
zich in het bijzonder bezighoudt met de geheel nieuwe samenle
vingsvormen in het zich steeds uitbreidende ontmoetingsveld van
19)
stad en platteland, de "rural-urban fringe".

¥. ABELs "Stadt-Land-Beziehungeri". Ins "Dorfuntersuchungen 162",
Sonderheft der Berichte über Landwirtschaft, Hamburg 1955»
Zie o.a. H. HOFFSOMMERî "Rural Sociological Interdisciplinary
Relations within the Field of Sociology" (Rural Sociology, 25
(196O), 2 (June), pp. 175-196)»
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Uit deze tendenties "blijkt dus wel dat het object van de
plattelandssociologie geen voor eens en voor altijd vaststaande
grootheid is, maar dat de maatschappelijke veranderingen een
voortdurende herdefiniëring Van dat object noodzakelijk maken.
Tegelijkertijd vragen die maatschappelijke veranderingen' om'.een
nauwere samenwerking met andere deelgebieden van de sociologie,
met name van de stads- en de industriële sociologie.
• III
.

Haast een plattelandssociologie in de zojuist geschetste zin

heeft zich in Nederland eigenlijk eerst na de Tweede Wereldoorlog
een meer specifieke agrarische sociologie ontwikkeld, die zich
zeer in het bijzonder bezighoudt met het leven en werken van de
agrarische bevolkingsgroep.
Het aantal onderzoekingen op dit terrein is in snel tempo
gegroeid. Wij beschikken thans over studies over het boerengezin,
over de arbeidsverdeling tussen boer en boerin, over de achter
gronden en sociale implicaties van de traditionele samenwoning.
Wij kennen de factoren die de belangstelling van de, boeren voor
het landbouwonderwijs en hun deelneming aan standsorganisaties
en coöperaties bepalen. Wij .zijn ingelicht over de sociale positie
van de landarbeider en over de sociale stijging en daling van af
gevloeide boerenzoons. Wij hebben weet van de kenmerken en eigen
schappen van de vooruitstrevende boeren en van de sociale invloe
den op het al of niet toepassen van moderne landbouwmethoden. Wij
raken georiënteerd over de bronnen waaruit en de kanalen waarlangs
de boeren hun landbouwkundige informaties ontvangen. Wij beginnen
inzicht te krijgen in de aard van hun weerstanden tegen ingrijpende
agrarische structuurveranderingen»Met het noemen van de laatste drie of vier studievelden ben ik
reeds in het hart beland van het thema'dat ik vôor de rest van mijn
betoog centraal zou willen stellens de sociologische benadering
van het economisch gedrag van de boeren. Kernvraag is hier, op
27OI
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welke wijze en in welke mate het economisch gedrag van de hoer
- dus zijn gedrag als ondernemer op zijn bedrijf - door zijn

20)
sociale omgeving wordt beïnvloed en waarop deze invloed berust «

Zie ik het goed, dan neemt men in de bedrijfseconomische be
schouwingswijze gewoonlijk aan, dat de verschillende produktiefactoren als zakelijke gegevenheden in bepaalde grootten zelfstandig
met elkaar in relatie treden en elkaar wederkerig beïnvloeden in
een economisch proces. Daarbij wordt weliswaar niet ontkend, dat
ook niet-economische krachten - met name factoren gelegen in de
persoon van het economisch subject - op het economisch proces in
werken, maar van de werkelijke betekenis van de menselijke factor
wordt toch gewoonlijk geabstraheerd.
Een andere beschouwingswijze is die waarin - naast of vóór
de zuiver economische data - juist de mens met zijn doen en laten,
met zijn houdingen en gevoelens en met de wijze waarop hij zijn
taak vervult, als de drager van het economisch proces wordt gezien.
In deze zienswijze werken economische en niet-economische factoren
niet zelfstandig en rechtstreeks op het economisch proces in, maar
via de persoon van het economisch subject,dat door zijn gedrag de
objectieve gegevenheden combineert en tot uitwerking laat komen.
De persoonlijke factor is er in deze visie dus niet één onder vele,
maar staat centraal. Het hangt geheel en al van het gedrag van het
economisch subject af, of de beïnvloedende kracht van de economische
en niet-economische gegevenheden wordt verzwakt of versterkt.

Een - voor zover mij bekend - eerste systematische benadering
van het economisch gedrag van de boeren vanuit sociologisch
gezichtspunt is beproefd door P. von BLANKENBURG, "Bäuerliche
Wirtschaftsführung im Kraftfeld der sozialen Umwelt", Hannover
i960, waaraan in het hiernavolgende het een en ander is ont
leend. Zie vooral pp. 9-13 en hoofdstuk V.
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Dit gedrag van het economisch subject is echter geenszins
een louter individuele aangelegenheid, maar handelen in relatie
met anderen. Economisch handelen betekent altijd het aanknopen
van intermenselijke relaties, sociale groepsvorming, en is dus
een deelaspect van het sociaal gedrag. Het betekent dus tevens
dat het in de werkelijkheid onderhevig is aan de invloed van
verschijnselen, die nu eenmaal aan alle sociaal gedrag inherent
. . 21)

zijn .

In sociale groepen "en 'instituties, zoals het gezin, de vrien dengroep, economische en juridische verbanden, bestaan bepaalde
gemeenschappelijke manieren van denken en handelen, die deze groe
pen en instituties tezamènhoüden en hun voortbestaan verzekeren.
Het zijn vooral de in de groep levende normen en waarden - dus de
cultuur - die het denken en handelen van de groepsleden in een
bepaalde richting beïnvloeden en het een zekere conformiteit ver
lenen. Be groep stelt aan het individu bepaalde gedragsverwachtingen die hij moet accepteren, wil hij niet onder sancties worden
gesteld. Het resultaat is vaak dat het individu zich volledig met
de groepsnormen identificeert'.
Men zou kunnen opmerken dat vooral in de landbouw het gedrag
van de ondernemer zozeer door de zakelijke gegevenheden van natuur
en bodem wordt voorgeschreven, dat daaraan slechts weinig individu
ele speelruimte wordt gelaten. Isthet dan vruchtbaar aan dat per
soonlijke gedrag zoveel aandacht te besteden? Ik zou erop willen
wijzen dat het persoonlijke element in het economisch proces juist
in de landbouw veel sterker naar voren treedt dan b.v. in de indus
trie, waar de persoonlijke activiteit wezenlijk sterker door me
chanisering en automatisering aan banden is gelegd.

21 )
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Anderzijds wordt ook juist in de landbouw dat persoonlijke
gedrag zeer sterk door de sociale omgeving "beïnvloed. De gedragsconformiteit van de groepsleden - waar ik U zojuist over sprak zal in het algemeen.des te groter zijn, naarmate zij sterker aan
de eigen groep zijn gebonden en minder betrekkingen buiten de
eigen groep onderhouden. In de landbouw is deze groepsbinding
relatief sterk-aanwezig. Daar zijn allereerst de betrekkingen met
het gezin. Doordat de Westeuropese landbouw overwegend als gezins
bedrijf wordt beoefend5 bestaan tussen bedrijf en gezin zeer nauwe
wisselwerkingen. Vervolgens speelt de landbouw zich sterk in de
openbaarheid af, waardoor veel van hetgeen op het bedrijf gebeurt
door de buurt- en dorpsgenoten wordt waargenomen. Hierdoor staan
de boeren onderling in veelvuldige persoonlijke en economische
bindingen. Tenslotte leven de meeste boeren - nog - betrekkelijk
geïsoleerd en zijn ze - nog - aan relatief weinig sociale invloe
den van buiten hun directe omgeving blootgesteld, al komt hierin
snel verandering. Geconcludeerd mag dus worden, dat het gedrag van
de boeren - ook hun gedrag als ondernemer - krachtig vanuit hun
sociale omgeving wordt beïnvloed.
Op welke wijze nu doet deze invloed zich gelden? Ten einde
mijn onderwerp enigszins te beperken? wil ik in het bijzonder de
beïnvloeding vanuit de buurt- en dorpssamenleving bespreken, waar
mee overigens geenszins gezegd wil zijn dat andere invloeden een
geringere betekenis zouden hebben.
De wezenlijke invloed die de groepsstructuur en de groepscontacten in buurt en dorp hebben op het economisch gedrag van de
boeren, is in tal van onderzoekingen - zowel in verschillende
Europese landen als in Amerika - duidelijk aangetoond. Ik zou
allereerst de aandacht willen vestigen op de betekenis van deze
contacten voor de verspreiding van nieuwe landbouwmethoden onder
de boeren. Uit verscheidene onderzoekingen is gebleken dat de boer zijn bedrijfsinformaties'voor een zeer belangrijk deel van andere
27OI
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"boeren ontvangt. VAU DM Biffl heeft ten onzent kunnen vaststel
len dat de massa-media - zoals de landbouwbladen en de radio de "belangrijkste kanalen zijn waarlangs de "boer voor het eerst
over een nieuwe landbouwmethode hoort} maar het zijn de locale
contacten tussen de "boeren die de sterkste invloed he"b"ben op
zijn uiteindelijke "beslissing om die methode op zijn "bedrijf te
22)
gaan toepassen ,
Wie zijn nu die andere boeren die zo 'n belangrijke rol "blij
ken te spelen "bij de communicatie van nieuwe landbouwmethoden?
Blijkens een onderzoek van LIONBERGER in Missouri vindt deze com
municatie veel gemakkelijker plaats tussen leden van dezelfde
informele groep, dus tussen vrienden, familieleden en buren, dan
2})
tussen leden van verschillende groepen . Ook VON BLMGKMBURG
ontdekte bij zijn onderzoekingen in Nedersaksen en Westphalen de
24)
grote betekems van de buurtgroep in dit opzicht. 'Vooral voor de
kleinere boeren bleken de buren een uiterst belangrijke informatie
bron te zijn. Daarnaast bleek ook een intensieve informatieuitwis—
seling te bestaan tussen familieleden in het dorp en in de naaste
omgeving daarvan. Boeren met een hogere sociaal-economische status
onderhouden ook relatief veel informatieve contacten met boeren van
gelijk sociaal niveau buiten het dorp.
Hoewel de groepen waartoe de boer behoort, dus een belangrijk
medium blijken te zijn voor de verspreiding van landbouwkundige ken>
nis, wil dat niet zeggen dat elke willekeurige boer in die groepen

A.W. VAU DEN BAI in een nog niet gepubliceerde studie.
H.F. LIONBERGERs "The Relation of Informal Social Groups to
the Diffusion of Farm Information in a Northeast Missouri
Farm Community" (Rural Sociology 19 (1954)j 3 (Sept.),
pp. 233-243).
2^
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in dezelfde mate als informatiebron fungeert. In de meeste
gevallen treft men "bepaalde böeren~aan, met wie méér infor
matieve contacten worden onderhouden dan met andere hoeren.
In verscheidene onderzoekingen is nagegaan door welke kenmer
ken deze veelvuldig om informatie gevraagde hoeren zich van
de overige onderscheiden. Zo vond VOIT BLANCKENBURG in zijn
reeds genoemde studie, dat in het algemeen niet zozeer de in
technisch en economisch opzicht meest vooruitstrevende hoeren
of de hoeren met een leidinggevende positie in het openbare
dorpsleven het meest frequent als informatiebron werden benut,
maar vooral de boeren met een goede gemiddelde technische en
economische prestatie, een stabiele sociale positie in de dorps
samenleving en een persoonlijke predispositie tot een open ge25)
sprek met anderen .
Ook WILKENIHG vond in North-Carolina dat de boeren die
door veel anderen als informatiebron werden gezocht, maar weinig
van de gemiddelde boer verschilden en zeker in techr.isch-economisch opzicht niet vooruitstrevender waren dan de rest?^ Daaren
tegen kwam LIOlîBERGER in Missouri
27)

tot geheel tegengestelde con-

clusies . Ook bij gelijke leeftijd en opleiding bleken de locale
"influentials" hier gekenmerkt door het bezitten van grotere be
drijven en hogere inkomens, een hoger sociaal prestige, een grote
re activiteit in allerlei sociale organisaties, een bredere sociale
oriëntering en grotere technische bekwaamheid.

2 J5 )
' VON BLANKENBURG,op.cit., p. 52.
26)

E.A. WILKENTNGs "Informal Leaders and Innovators in Farm
Practices" (Rural Sociology, 17 0952)j 3 (Sept.), pp.272-275)»
H.F. LIONBERGERs "Some Characteristics of Farm Operators sought
as Sources of Farm Information in a Missouri Community" (Rural
Sociology, 18 (1953)j 4 (Dec;), pp.'327-338.)
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Een onderzoek van MARSH en COLEMAN in Kentucky leidde tot
een conclusie die de beide tegenstrijdige resultaten weer ver-

28)

zoent.'

In hun ge"bied van onder&oek bleken tussen de verschil

lende dorpen grote verschillen te "bestaan in de mate waarin de
boeren nieuwe landbouwmethoden toepasten. Zij stelden als
hypothese dat in de vooruitstrevende dorpen de boeren die veel,
door anderen om advies werden gevraagd - hier "leaders" genoemd nog vooruitstrevender zouden zijn dan de rests in de conserva
tieve dorpen daarentegen zouden de "leaders" nagenoeg even weinig
vooruitstrevend zijn als de andere boeren. Deze hypothese werd
door hét onderzoek bevestigd. Indien de bewoners van een dorp
grote waarde hechten aan landbouwkundige vernieuwingen, dan zul
len zij voor hun informaties-vooral naar boeren gaan die reeds
veel vernieuwingen hebben toegepast. In dorpen echter waar de
bewoners afkerig zijn van landbouwkundige vernieuwingen, zullen
zij hun informaties vooral zoeken bij boeren die wel sociale in
vloed hebben, maar even weinig voor vernieuwing voelen als zij
zelf.Men kan het ook zo zeggen; in een vooruitstrevende samenleving
worden andere boeren om advies gevraagd omdat ze meer vooruit
strevend zijn dan de -rest} hun vooruitstrevendheid verleent hun
sociaal aanzien en sociale invloed. In een traditionele samen
leving is vooruitstrevendheid geen statussymbool § hier hebben
boeren invloed die als behoeders van de locale traditie veeleer
de vernieuwing tegenhouden.
Ik raak hier aan een tweede aspect van de betekenis van de
dorpssamenleving en haar groepen voor het economisch gedrag van
de boeren. Behalve via de uitwisseling van informaties blijken de
groepsrelaties in het dorp ook rechtstreeks het gedrag van de boe
ren te beïnvloeden. De intensieve betrekkingen tussen de boeren

O.P. MARSEt and A.L. 'CO LEMAN s "Farmers Practice-Adoption Rates
in Relation tot Adoption Rates of "Leaders"
(Rural Sociologys
19 (1954)5 2(June)5 pp. 180-181).
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leiden zeer gemakkelijk tot waarneming en controle van eikaars
gedrag en - zoals reeds gezegd - tot het ontstaan van groeps•-normen- die aan de groepsleden voorschrijven hoe zij zich heb
ben te gedragen. Het zal ieder van U wel hekend zijn dat de
hoeren tijdstip en methode van allerlei veldwerkzaamheden, b.v.
van de oogst, van elkaar gadeslaan en hoezeer deze gewoonlijk
door groepsnormen zijn gebonden.
De sociale normen en waarden kunnen echter ook het totale
'economische denken en handelen van de boeren in een bepaalde
richting beïnvloeden. 'Zeer duidelijk treedt dit aan de dag in
29)
de reeds vermelde studie van MARSH en OOLEMM » De grote ver-,
schillen in vooruitstrevendheid tussen de door hen onderzochte
dorpen bleken - na een uitvoerige cross-tabulering - geen ver
band te houden met verschillen in allerlei sociaal-economische
factoren tussen de bewoners van deze dorpen, zoals het gevolgde
onderwijs, het contact met de voorlichtingsdienst, de sociaaleeonömische status e.d. Zij concluderen tenslotte dat de mate
van vooruitstrevendheid van de boeren tenminste voor een .belang
rijk deel afhankelijk is van de groepsnormen in het dorp waarin
zij wonen.

In sommige dorpen zullen de groepsnormen de landbouw

kundige vooruitgang bevorderen, in andere dorpen juist vertragen.
De remmende werking die de groepsnormen in bepaalde samen
levingen op landbouwkundige vernieuwingen kunnen hebben, blijkt
30)
ook uit enkele Franse onderzoekingen die METORAS vermeldt . In
het bijzonder wordt hier de betekenis aangetoond van de sociale
rollen, dit zijn de onderscheiden verwachtingen die de groep aan
het gedrag van'de verschillende groepsleden stelt. In sommige
streken wordt alleen van de grote grondeigenaren verwacht dat zij

O.P.'MARSH and A.L. COLEMANs "The Relation of Neighbourhood
of Residence to Adoption of Recommended Farm Practices(Rural
Sociology, 19 (1954), 4(Dec.), pp. 385-389)..
Idems "Group Influences,and Agricultural Inhovationss Some
Tentative Findings and Hypotheses" (American Journal of
Sociology, LXI, (1955)? PP. 588-594).
H. MENDRASs "Les paysans et la modernisation de l'agriculture",
Paris 1958, pp-> 14-15«
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"bepaalde nieuwe landbouwmethoden op hun "bedrijf proberen,
omdat alleen zij daartoe de "benodigde economische én tech
nische mogelijkheden "bezitten» Eerst wanneer zij de nieuwig
heid hebben beproefd èn 'er succes mee hebben, gaan de gewone
boeren ertoe over hen na te volgen. Vanneer echter een gewone
boer het in zijn hoofd zou halen een nieuwe methode te pro
beren 5 zöu hij' onmiddellijk het mikpunt worden van -de spot van
zijn buren. Hij zou de stabiliteit van-de groep in gevaar
brengen door zich te onttrekken aan de in de traditie gewortelde
gedragswijzeno Het gehele dorp wacht -ih zo'n geval met span
ning op de mislukking van de proef, opdat alles tot de ver
trouwde sociale orde terugkeert en ieder het vertrouwen in
zichzelf hervindt. Trouwens de boer zelf, zich wel bewust van
de ongepastheid van zijn daad, verbergt zijn proefnemingen
meestal voor zijn buren - kennen wij niet allen verhalen over
"s nachts kunstmeststrooiende boeren? - en ook als ze slagen
maakt hij ze liefst zo laat mogelijk bekend.
Een uiterst belangrijke remmende werking kan uitgaan van
de in de groepsnormen verankerde opvattingen omtrent het soci
aal prestige. Om dit te illustreren wil ik U niet een verhaal
71)
onthouden dat eveneens door MENERAS wordt medegedeeld"1. In een
dorp in het Massif Central bezat een boer acht magere en slechte
melkkoeien, die hij beter zou kunnen vervangen door vier of
vijf stamboekkoeien die meer melk zouden geven en minder zorg
zouden vragen. De ingenieur van de voorlichtingsdienst slaagde
er echter niet in

de boer te overreden, alhoewel hij hem reeds

tot verscheidene andere vernieuwingen op zijn bedrijf had kunnen
brengen. Maar de boer wenste zijn dochter uit.te. huwelijken en
haar goed uit te huwelijken. Welnu, een eigenaar van acht koeien
komt niet om een dochter van een eigenaar van vier. Ziehier de
prestigekwesties met acht koeien is men een grote boer, met vier
koeien - of het nu stamboekkoeien zijn of niet -is men eén,kleine.
31
) MENDRAS, op.cit. p. 15.
D '
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Dat het sociaal prestige meer door het aantal koeien dan door
hun kwaliteit wordt "bepaald, is een ervaring die men ook in
ons land in bepaalde streken zou kunnen opdoen. Men zal in een
dergelijk geval alleen dan de "boeren ertoe kunnen "brengen neer
aandacht te "bestéden aan de-kwaliteit van hun vee? indien men
erin zou slagen de maatstaf voor het sociaal prestige "binnen de
"betrokken groep te veranderen.
In dit verhand kan nog een tweetal hypothesen worden ver32)
meld, geformuleerd door HOFSTEE., In. zijn inaugurele rede te
Wageningen "betoogt hij, dat het overheersen van een "bepaald
"bedrijfstype in een gebied niet geheel kan worden verklaard van
uit het stïeven van de hoer naar een rationele aanpassing van
zijn "bedrijf aan fysisch-geografische en economische omstandig
heden, maar vaak in sterke mate mede wordt "bepaald door binnen de he1
trokken sociale groep "bewust of onbewust levende denkbeelden en
voorstellingen, in het bijzonder door overwegingen van maatschap
pelijk aanzien. Concreet gezegd - en HOFSTEE illustreert dit met
de situatie in enkele gebieden in Groningen - s in sommige stre
ken zullen de boeren zich bij voorkeur op de akkerbouw toeleggen,
niet omdat daartoe de natuurlijke en economische voorwaarden zo
gunstig zijn - soms is juist het tegendeel het geval - maar omdat
de akkerbouw in hun ogen nu eenmaal een hoger sociaal prestige
geniet dan de veehouderij. Het gevolg is dat voorstellen om het
overheersende bedrijfstype in een bepaald gebied te veranderen,
ook al kan men aantonen dat die verandering op economische gron
den wenselijk is, door de betrokken bevolking niet zullen.worden
a.anvaard, zolang men er niet tevens in slaagt de in de groep
levende prestigenormen om te buigen.
In dezelfde rede stelt HOFSTEE dat in iedere streek in meer
dere of mindere mate een bepaalde wijze van bedrijfsvoering, een
^2")
' E.W, HOFSTEEs "Over de oorzaken van de verscheidenheid in de
Nederlandse landbouwgebieden". Groningen - Batavia 1946. Zie
ook van dezelfde? "Sociologische aspecten van de landbouw
voorlichting". Wageningen 1953.
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"bedrijfsstijl" bestaat, die door de groep .als geheel als
juist wordt "beschouwd en derhalve een normatief karakter
heeft. Zoals elke stijl in het algemeen van hoven af wordt
gevormd, wordt ook deze hedrijfsstijl in hoofdzaak "bepaald
door de heersende groep in de boerensamenleving, dus meestal
door de grotere "boeren. Het sociaaldwingende karakter van de
bedri jfssti jl leidt er echter toe, dat hij ooje door de kleine
re boeren wordt nagevolgd,' ondanks het feit dat hij vaak niet
past bij de structuur van het kleine bedrijf. Afhankelijk van
de aard van de vigerende bedrijfsstijl zal hij bovendien in
de ene streek de toepassing van moderne landbouwmethoden be
vorderen, in de andere juist tegenwerken.
De invloed van de dorps- en streeksamenleving en vooral
van de daar levende normen en waarden, op het.economische ge
drag van de boeren lijkt mij thans wel voldoende aangetoond.
Dan blijft natuurlijk nog de vraag open, waardoor deze verschil
len in groepsnormen ontstaan, die in de ene samenleving zoveel
gunstiger blijken te zijn voor de landbouwkundige vooruitgang
dan in de andere. Het is bij de huidige stand van de sociolo
gische kennis nog niet mogelijk op deze vraag een afdoend ant
woord te geven. Enkele onderzoekingen, zowel in Amerika als in
Europa, lijken echter een althans gedeeltelijke oplossing te
suggereren"^

Mén zie o.a. J.A. DIMCAÎT en B.W.'KEEITLOWt "Selected Cultural
Characteristics and the Acceptance of Educational Programs
and Practices" (Rural Sociology, 19 (1954-)? 4 (Dec.)
PP* 349-357)
AoW. VAN DM BANs "Locality Group Differences in the Adoption
of New Farm Practices" (Rural Sociology, 25 (i960), 3 (Sept.),
pp. 308-320)5
• P. VON BLANKENBURG, op.cit., pp. 67-82.
27OI

- 26 Allereerst moet dan worden gewezen op de "betekenis van de
verkeersgeografische ligging van de "betrokken samenleving. Hoe
meer de dorpssamenleving ruimtelijk geïsoleerd is en hoe verder
zij verwijderd ligt van grote stedelijke nederzettingen9 des te
sterker ontwikkelen zioh in zo'n samenleving normen en waarderingen
die weerstand "bieden aan veranderingen in de traditionele gedrags
vormen. Hoe gunstiger daarentegen de verkeersontsluiting en hoe
sterker de mensen met nieuwe denkbeelden en opvattingen in aan
raking komen, des te eerder zullen ze erkennen dat naast hun
eigen waardesysteem ook andere mogelijkheden "bestaan en des

te

meer zijn ze "bereid nieuwe ideeën over te nemen.
Met het ruimtelijk isolement gaat dus gewoonlijk een sociaal
isolement samen, maar sociale isolatie kan ook optreden in samen
levingen die ruimtelijk goed ontsloten zijn. Zij is dan gewoon
lijk het gevolg van verschillen in culturele of religieuse waar
den tussen de "betrokken groep en haar omgeving, waarmee dan ook
weinig contacten worden onderhouden. Het - vergeleken met de
naburige gemeenten - traditionele gedrag van de "boeren in de ge
meente Sprang-Capelle in Noordbrabant, dat öp de afdeling Streek—
onderzoek op het ogenblik wordt onderzocht, zou niet in de laatste
plaats kunnen worden toegeschreven aan de sociale isolatie van de
- zeer overwegend orthodox-hervormde - boeren in Sprang-Capelle
ten opzichte van hun katholieke omgeving. Deze sociale isolatie
bevordert binnen de eigen groep de sociale controle, die — zoals
gezegd - conserverend werkt op het traditionele gedrag.
In samenhang met het voorgaande moet vervolgens worden ge
wezen op de betekenis van de sociale structuur van het dorp. Uit
verschillende onderzoekingen is gebleken dat in,cultureel, reli
gieus of sociaal opzicht heterogeen samengestelde dorpen gemakke
lijker toegankelijk zijn voor landbouwkundige vernieuwingen dan
dorpen met een homogene bevolkingssamenstelling. De interpretatie
van dit verschijnsel moge nu wel duidelijk zijn. In homogene dor
pen werken een uniformç cultuur en traditie en een sterkere sociale
controle veel sterker als een barrière voor de vooruitgang dan in
heterogene dorpen.
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Het hier genoemde aspect krijgt een "bijzondere "betekenis
als>gevolg van'de huidige sociale veranderingen op het platte
land. Hier "blijkt tevens de nauwe samenhang tussen de agrarische
sociologie en de in het eerst© deël van mijn inleiding besproken
plattelandssociologie. De' toenemende.omvang van een niet-agrari
sche bevôIkingsgroëp in veel dorpen als gevolg van industrieves
tiging en

pendelen naar de stad "brengt moderne invloeden in

het dorp en in de gedachtenwereld van de "boeren, die hun levensen arbeidswijze en hun levensstandaard met die van de nietagrariërs en de stadsbewoners gaan vergelijken. De boeren kunnen
- zoals gezegd - op deze ontwikkeling op twee manieren.reageren.
In sommige dorpen blijken zij onder invloed van de stedelijkindustriële elementen hun zelfbewustzijn te verliezen en tot
sociale en economische passiviteit te vervallen. Vaker echter
passen zij zich in hun levenswijze en ook in hun economisch gedrag
aan de-nieuwe situatie aan.
. Als gevolg van de veranderingen in de beroeps- en sociale
structuur van het dorp, van de verkeersontsluiting en de moderne
communicatiemiddelen neemt in de plattelandsgebieden waar deze
verschijnselen het sterkst optreden? de invloed van de het hele
dorp omvattende groepsnormen en sociale controle geleidelijk af.
Het is waarschijnlijk dat. hun werking zich binnen de agrarische
groepen tot op grote hoogte blijft doen gelden. Anderzijds komen
de boeren voor de vorming van hun sociaal en economisch gedrag
geleidelijk meer onder de invloed van de wijdere omgeving.
De invloed van de buurt- en dorpssamenleving is slechts één
van de vele sociale factoren die op het economisch gedrag van de
boer .inwerken. Ik heb daarnaast met een enkel woord gewezaicpde beteke
nis van de gezinssituatie en op de toenemende invloed van het gro
tere maatschappelijke en culturele systeem. Het is weer groten
deels van de wijdere omgeving afhankelijkj in hoeverre en in wel
ke richting de directe sociale omgeving haar invloed op de boeren
doet gelden. Er zou voorts nog gelet kunnen worden op de gedrags-

27OI

- 28 vormende werking van bepaalde individuele kenmerken van de
"boer, zoals zijn leeftijd/zijn opleiding, zijn "bedrijfsg.ro,otte5
zijn lidmaatschap van organisaties, zijn herkomst, zijn persoon
lijke "bekwaamheid.' Het; zal dan "blijken dat ook deze persoonlijke .
factoren sterk in een sociale samenhang.zijn geplaatst en dat
hun invloed op het economisch gedrag alleen vanuit die sociale
samenhang kan worden "begrepen.
Maar voor het moment meen ik de gedragsheïnvloedende kracht
van de sociale omgeving wel voldoende te heloten "belicht. Ik zou
- om misverstand te vermijden - tenslotte nog op één punt "bijzon
dere 'nadruk -willen leggen. Het zou "bepaaldelijk onjuist zijn,
uit mijn uiteenzettingen te concluderen dat het economisch gedrag
van de "boeren geheel en al als het resultaat van sociale relaties
en sociale normen dient te worden opgevat.,Zo goed als de homo
economicus slechts een gedachtenconstructie is die geenszins aan
de werkelijkheid "beantwoordt? zo zal men ook de homo sociologicus
in de realiteit wel tevergeefs zoeken. Boeren die hun "bedrijfs
beslissingen geheel individueel treffen, zonder enige invloed van
de sociale omgeving en louter volgens de voorschriften van de
economische rationaliteit, zijn "beslist gering in aantal, maar

•

ook het extreme tegendeel "behoort wel tot de uitzonderingen. In de
meeste gevallen zullen economische èn sociale invloeden nauw verhonden zijn, waarhij nu eens het ene, dan weer het andere moment
zich het sterkst doet gelden.
Het opsporen van de relaties tussen het gedrag van de mens en
zijn sociale omgeving is een van de centrale taken van de sociolo
gie. Ik hoop inmiddels te he"b"ben duidelijk gemaakt dat ook voor de
verklaring van het economisch gedrag dat sociologisch gezichtspunt
niet kan worden gemist. In enkele onderzoekingen van de afdeling
Streekonderzoek wordt thans getracht deze invloed van sociale fac
toren op het economisch gedrag van de hoeren inzichtelijk te maken«
Het lijkt mij een van de voornaamste taken die aan het sociologisch
onderzoek op een Landhouw-Economisch Instituut kunnen worden gesteld.
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