Sociale verschuivingen ten; Tffftfttftfejrós,»
Wat is "platteland"?
Soals zovele begrippen, waarmee wij dagelijks plegen te werke% is»toetbef
"platteland" vaag en weinig duidelijk van inhoud. Verschillende •uiteeclc
elementen zijn in dit ene begrip verbonden en al' naar gelang men $®-:mfeiM?-*
legt op het'ene, dan wel op het andere, zal de omschrijving van hetgeea? «eaf
-onder "platteland" wil verstaan, anders zijn. Raadpleegt men de verjtóhiliej^
auteurs, die zich met het platteland hebben bezig gehoudsn^aTnebben getÉ^öj&i
tot een afbakening, van hun onderwerp te komen, danblijkf dan ook, dat sij •;
vrijwel allen tot verschillende definities komen» Zoals uit het voorgaande'••}.
wel volgt, zou het een vrij nutteloze bezigheid zijn een groter of kleineï"—
aantal van deze verschillende definities hier op te s/ommen en te proberen') J
tot de grootste gemene deler te komen. Het is niet mogelijk om alle voorst^L
lingen, welke- bij het uitspreken van het woord "platteland" kunnen oprijsejJU
in één omschrijving te vangen en bet aal daarom van het te bespreken vraag**'*
stuk afhangen, hoe men het platteland het best afgrenst van datgene, saa^ai
men het wil onderscheiden* Wanneer ik hier een definitie geef van platteland;
is dit dus allerminst in de overtuiging, dat dit de enige en de juiste definitie zou zijn, doch dan gebeurt dit slechts om duidelijk vast te stellen,
waarover we in het volgende willen spreken.
".
Ik zou het platteland dan willen omschrijven als dat deel van het lanS,'waar
de beroepsbevolking in overwegende mate bestaat uit personen, die werkaaam -:
zijn_in de agrarische productie of rechtstreeks betrokken zijn bij de voogJjF
siening in de dagelijkse, geestelijke en materiële behoeften van de a g r a r i ^
sche bevolking,;' In deze definitie wordt dus de nadruk .gelegd op.i&et, .sociaal-.'
"*
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eponomisch element. Het zou echter evenseer mogelijk é^jï&een omschrijving- \
van het begrip "platteland" te geven, waarbij de nadruk ;zbu vallen op het
landschappelijke, het stedebouwkundige of het bestuurlijke element. Bepalend is voor ons in-dit geval het overheersen van de landbouw- in de ruime •
zin des woords - als primaire bestaansbasis voor de bevolking. Op het huidige Nederlandse platteland zullen in de regel naast de landbouw andere bedrijf stekken, met name de industrie, van grotere of kleinere betekenis als
primaire bestaansgrondslag zijn. Krijgen deze andere bedrijfstakken .echter ••
een overheersende betekenis, dan kan, in de hier bedoelde zin, niet peer
van "platteland" worden gesproken,
<
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In het op dese id.jse omschreven platteland vallen dus in hoof ei scak dafie bevolkingsgroepen te onderschëüer, jij.1. de boeren en eventueel de tuit*Bj^g
de landarbeiders er. de ver sor erende bovöfK»^, anderg ge'ïegd de iorpsf^jsiddists^
stand. Deze dorps-miadenstanu, «tfeafcfc trouwens de rni'-Menst&jtd i n hê^^W^, 'J
fteer,, zou msn nog weer kunnen onderscheiden 'in de x*Q~ o*Ade Rrii^enstö^ *dq'\

handeldrijtfeiftiew Q.f>ft«<^jTt*)&wtWte^afcdez.g» nieuwe middenstand, beufcs^nde tjit
ambten^rA^^^f|o\|€vajUi beoefensKé^-fran vrije beroepen. Al vinden* de leden
van de oude, zowel als van (i?rtfseüwemiddenstand, Iran taak
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van de agrarische bevolking,' h«£0 positie ten opzichte van de agrariërs bevolking is niet in alle opzichte ft êe2a&£4e. Een opvallend verschil is b.v.,dat in
het algemeen deJLgden van dé njej;w^.idddenstand_b^HSSgIi.1ker zijn en o.a. daardoor minder nauw met de agrarische bevolking zi.in.verbondgn+ dan de leden van
de oude middenstand. Globaal gesproken kan men zeggen, dat in de echte plattelandsgebieden, waar dus naast de landbouw andere bedrijfstakken als primaire
bestaansbasis slechts een geringe rol spelen, de plattelandsbevolking voor 2/3
bestaat uit boeren en landarbeiders en voor 1/3 uit dorpsmiddenstanders van
verschillende soort» Niet overal is de verhouding dezelfde. Op vruchtbare
gronden, waar het agrarisch inkomen per in de landbouw werkzame hoger is, dan
op de minder vruchtbare gronden, kan de agrarische bevolking een bredere verzorgende bevolking dragen dan elders. Gaat men uit van de zojuist genoemde
globale schatting, dan bestond de Nederlandse bevolking bij de volkstelling
van 1947 voor ongeveer 30 % uit plattelanders.
Kenmerkend voor het platteland is in het algemeen de geringe dichthefel
van de bevolking. Ook in dit opzicht bestaan echter verschillen van betekenis.
In een gebied als het Westland, met een zeer intensieve tuinbouw, is de dichtheid van de bevolking vele malen hoger dan b.v. in de Wieringarmeer.
Karakteristiek voor het platteland uit sociaal-economisch oogpunt is het
overheersen van het relatief kleine bedrijf. Enkele uitzonderingen daargelaten,
kent het Nederlandse platteland het agrarische grootbedrijf feitelijk niet. Het
aantal bedrijfshoofden in de landbouw is nog iets groter dan het aantal betaalde arbeidskrachten, zodat gemiddeld nog niet één betaalde arbeidskracht per bedrijf voorkomt. Deze betaalde arbeidskrachten zijn.dan nog weer voorjeen bet
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langrijk gedeelteiJ^ooncer^veerd. in het Noorden en in het Westen van het land,
wet name in de ajdterbcwigeJ^d8-n--i-yh-Ggoiiinsen en in het Zuidwe.ste3:ijk__-zeekleigj3bie_d, zodat in grote gedeelten van het land het bedrijfstype, waarin de gehuurde arbeidskracht geen of slechts een bijkomstige rol speelt, overheerst.
Men overdrijft dan ook nauwelijks,wanneer men zegt, dat het voor Nederland karakteristieke landbouwbedrijf hot gezinsbedrijf is, het bedrijf dus, waar de
te verrichten arbeid in hoofdzaak rust op de schouders van de boer of tuinder
en zijn medewerkende vrouw en kinderen. Tachtigduizend van de 150.000 in de
bedrijven van de man medewerkende echtgenoten in Kederland zijn boerenvrouwen
en 70.000 van de 250.000 medewerkende kinderen, zijn zoons en dochters van
boeren

.

De overwegende betekenis van het gezinsbedrijf als heersend bedrijfstype
op het platteland, wordt nog versterkt doordat de niet-agrarische bedrijven
voor een zeer groot gedeelte ambachtsbedrijven en winkels zijn, die in hoefdzc-vï eveneens als gezinsbedrijf worden gedreven,
%>als gezegd, fs er verschil tussen het Oosten en het Zuiden en het Vies-
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ten en het Noorden van het land. In het Westen en het Noorden sjoelt in de landr
bouw het loonbedrijf een ^anzienlijk„grj^
in de sociale structuur van de plattelandsgemeenschap de groep van de landarbeiders dan ook een belangrijk element^ Dit neemt echter niét weg, dat ook daar.
het relatief kleine bedrijf de heersende bedrijfsvorm is gebleven en dat dus wat
dit betreft het platteland als geheel dei.sj^ctuur heeft,Jbehjraden> die tot in de
13de eeuw voor onze gehele samenleving nog kjsnmerk^egd.jirgs,. Omstreeks 1800 was
ook in onze steden het ambachts-gezinsbedrijf en het gezinsbedrijf in de handel
nog de normale bedrijfsvorm, Sindsd_ien Jheeft zich daar en.JLn..de„nieu¥.ie .Industrie?
gebieden _in dit opzicht een diepgaande..wij\,zigjtóg^yoorgedaan, waai^n_tet_iüatteland feitelijk geen deel heeft gehad. Indien men spreekt van wijzigingen in de
maatschappelijke verhoudingen ten plattelande, dient men zich er wel van bewust
te zijn, dat, wat dit betreft, het platteland, een voor de moderne tijd zo zeer
karakteristieke ontwikkeling niet heeft meegemaakt en dat in dit opzicht de afstand tot de stad niet is verkleind, maar voortdrire^isvergroot. Hoewel ook
de concentratie in de niet-agrarische bedrijven minder snel is voortgeschreden
dan men wel eens heeft verondersteld, is toch ook in Nederland het middelgrote
en grote bedrijf een steeds dominerender positie in gaan nemen. Wat de landbouw
betreft zien wij tot voor kort eerder het omgekeerde. Vooral sedert ± 1900
heeft jjich__ ee.n__^
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middelde grootte van de bedrijven is verkleind. Zoals vanzelf spreekt is hierdoor het aantal gezinsbedrijven toegenomen en het aantal loonbedrijven gedaald.
Eerst in de laatste tientallen jaren valt tot op zekere hoogte een kentering te
constateren. Weliswaar neemt het aantal, naar Nederlandse verhoudingen, grote
bedrijven relatief nog steeds af, maar het aantal zeer kleine bedrijven, d,w,z,
bedrijven beneden 5 na neemt niet meer toe en vertoont zelfs een neiging tot
dalen.
Grondige ^wijzigingen, opjbeft platfreland^indg^_ JP^gStg^gegghjegeniSj,
Is dus, wat de bedrijfsgrootte betreft, het platteland niet de weg opgegaan,
die voor het niet-agrarische bedrijf in de jongste geschiedenis zo zeer kenmerkend is, dit betekent allerminst, dat zich op het platteland niet zeer ingrijpende wijzigingen .zouden hebben voorgedaan, In tegendeel, sedert het eind
van de iSde eeuw is het platteland welhaast onherkenbaar veranderd. De geschiedenis van het plattelandsleven in Nederland is jammer genoeg nog steeds zeev
onvoldoende bestudeerd en vooral de periode tussen het eind van de Mddeleeuwen
en het midden van de 13de eeuw, is voor óns nog steeds een grotendeels gesloten
boek. Het staat echter wel vast, dat de wijzigingen, die zich in het sociale
leven ten plattelande sedert het beginvan de vorige eeuw hebben voorgedaan,
veel belangrijker zijn dan al het andere, wat zich daar sedert de Middeleeuwen
heeft afgespeeld,.
De veranderingen zijn zo grondig en betreffen zo zeer alle aspecten van
het maatscharpelijk leven, dat het een bijna hopeloze taak is in kort bestek

van het geheel een over zicht te geven. Aan de andere kant zijn de veranderingen,
op verschillend gebied onderling zogeer verweven en in 'hun oorzaken ea gevolgen., ,
zozeer van elkaar afhankelijk, dat men de sociale werkelijkheid tekort zou doe*^wanneer men deze in moot.1es__zou hakken en slechts een enkel verschijnsel zou
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beli^hJgjB^JZo zou het, sprekende over de sociale verschuivingen onmogelijk zijn,
uitsluitend, of vrijwel uitsluitend, aandacht te besteden aan dit onderwerp in
engere zin, dus aan de verschuivingen in de positie, welke de verschillende
groepen van de plattelandsbevolking ten opzichte van elkaar innemen, zoals b.v»
de relatieve daling en daarna de stijging, die de groep van de landarbeiders
heeft ondergaan. Het zou vrij zinloos zijn om over dit verschijnsel te spreken,
indien men geen melding maakte van de grote technische en economische veranderingen, die in de landbouw zijn opgetreden. Deze aan de andere kant zijn weer
onbegrijpelijk, wanneer men zich niet bewust is van de belangrijke veranderingen in het geestelijk leven van de plattelandsbevolking. Op haar beurt kan men
deze niet los denken van de veranderingen in de verhouding tussen stad en platteland er. zo kan men voortgaan. Bi;} wijze van compromis - zullen we daarom in hèt
volgende trachten een - zij het dan summier - algemeen overzicht te geven van
de veranderingen, die zich in onze plattelandssamenleving hebben voorgedaan, om
daarna in het bijzonder aandacht te besteden aan dé verschuivingen, die zich in
de verhoudingen tussen de verschillende sociale groepen hebben voorgedaan en
die culmineren in het ^rdarbeidersvraaggtuk^en het, kleine-boeren vraagstuk.
M M

Hyii24M®S„iB_de_aagJal§v£rhgu^
Een der belangrijkste veranderingen, die in het' leven van onze -plattelandsbevol— *
king is opgetreden, doch die men - mede als gevolg van haar geleidelijk karakter - dikwijls voorbij ziet, is de geheel andere aantalsverhouding, waarin ze \
ten opzichte van de stedelijke bevolking is komen te staan. Jammer genoeg zijnj
ons geen statistische gegevens bekend over het aantal werkzamen in de verschillende beroepen in ons land in het begin van de 19de eeuw. Zouden ze wel bekend
zijn, dan zou vermoedelijk blijken, dat toen meer dan de helft van de bevolking
in de agrarische beroepen werkzaam was. Volgens de beroepstelling van 184.9, de
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eerste waarover wij beschikken' ', was toen 43*4- % van de bevolking in de landbouw werkzaam. Zeker was toen, als gevolg van de mindere welvaart van de agrarische bevolking, de middenstand, in de ruime zin des woords, relatief nog geringer van omvang dan zij thans is, maar men mag wel aannemen, dat toen ± 60 %
van onze bevolking uit plattelanders bestond. Hierbij dient men nog in aanmerking te nemen, dat ook toen reeds een groot deel van de niet-agrarische bevolking was geconcentreerd in de Westelijke provincies van ons land, zodat buiten
Zuid- en Koord-Holland het agrarisch element in nog sterkere mate domineerde,
dan in het land als geheel. Men overdrijft niet, wanneer men zegt, dat ongeveer
een eeuw geleden in Nederland het platteland nog het normale en de stad het
bijzondere, het abnormale, was. Hoewel, mede als gevolg van de heersende positie, die sinds eeuwen Holland in ons land had ingenomen, de stedelijke invloed
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in het land als geheel zeker aanzienlijk groter was dan met aantalsverhoudingen
tussen stads- en plattelandsbevolking overeen kwam, ligt hetVvoor de hand, dat
het platteland toen in veel sterkere mate zijn stempel drukte op het volksleven
als geheel dan thans het geval is.
Volgens de beroepstelling 194-7 was ongeveer 20 % van de bevolking in de
landbouw werkzaam en — zoals reeds is opgemerkt - betekent dit, dat toen ongeveer 30 % van de totale bevolking tot de plattelanders kon worden gerekend. De
volkstelling van 194-7 geeft feitelijk geen juist beeld van de bestaande verhoudingen. In 194-7 was door allerlei omstandigheden, die met de oorlog en de
na-oorlogse verhoudingen verband hielden, de industrie nog slechts gedeeltelijk
weer op gang gekomen. Zoals duidelijk uit de bedrijf stelling van 1950 blijkt,
en trouwens ook uit andere gegevens bekend is, heeft sindsdien de industrie
grote zuigkracht op de agrarische bevolking uitgeoefend, zodat procentsgewijze
thans de plattelandsbevolking zeker niet onaanzienlijk is teruggelopen» Van
het overheersende element in ons volksgeheel, is het platteland in deze eeuw
dus geworden tot een relatief klein onderdeel, dat zich in zekere zin in een
uitzonderingspositie bevindt.
Voor deze ontwikkeling kunnen verschillende oorzaken worden aangewezen,
maar in de allereerste plaats is zij te zien als een symptoom vanUstijgende
welvaart, in het bijzonder als een gevolg van de stijgende productie per man
in de landbouw. Bij een lage voortbrenging per hoofd in deze bedrijfstak, kunnen per werkzame slechts het noodzakelijke voedsel en de noodzakelijke agrarische grondstoffen voor een gering aantal personen worden voortgebracht. Wil
dus in de primaire levensbehoeften van een volk worden voorzien, dan aal dus
in dat geval een relatief hoog percentage in de landbouw werkzaam dienen te
zijn. Naarmate de agrarische productie per in de landbouw werkzame toeneemt,
kunnen steeds meer leden van de bevolking door êên agrarisch beroepspersoon
worden voorzien van de noodzakelijke primaire levensbehoeften en kan een
steeds groter percentage van de bevolking zijn aandacht besteden aan de voortbrenging van andere goederen, met name de industriële producten. Dit verschijnsel van het dalend percentage in de landbouw verkzamen bij een stijgende welvaart, doet zich in de gehele westerse wereld in de 19de en in de 20ste eeuw
voor. Daarnaast valt in sommige landen, met name in Engeland en b.v. ook in
België, te constateren, dat de bevolking voor de voorziening met agrarische
producten in toenemende mate afhankelijk wordt van het buitenland. Ook daar
echterrwaar de eigen landbouw nog geheel of vrijwel geheel in de bestaande
behoeften voorziet, is de landbouwende bevolking tot een relatief gering percentage van de totale beroepsbevolking teruggelopen. Wat Nederland betreft
•

kan worden opgemerkt, dat wij weliswaar een groot deel van de agrarische producte>n> die wij voor onze eigen voorziening behoeven, invoeren, doch hier staat
tegenover, dat wij grote hoeveelheden agrarische producten van andere aard uitvoeren. Het eindresultaat is, dat Nederland, naar hun waarde in geld gemeten,

.nog iets meer agrarische producten uitvoert dan invoert, zodat in feite onze
agrarische productie voldoende is voor eigen behoefte. Economisch gezien kan
men de daling, van het percentage in de landbouw werkzamen in Nederland dan ook
zeker niet als ongezond beschouwen en men hééft deze feitelijk, als men de
stijgende welvaart als. gewenst beschouwt, als. een vanzelfsprekend verschijnsel
te aanvaarden. Het lijdt echter geen twijfel, dat deze ontwikkeling uitermate
belangrijke consequenties heeft voor dë ontwikkeling van de sociale verhoudingen ten plattelande» Zo even werd reeds opgemerkt, dat een eeuw geleden de
plattelandssamenleving nog kon worden gezien als de normale, de stedelijke als
de abnormale. Men kan nog wel iets verder gaan en stellen dat voor de samenleving als geheel het plattelandsleven toen nog in sterke mate normatief, d.w.z.
normbepalend, was. Datgene, wat uit de plattelandssfeer voortkwam, aan het
plattelandsleven was aangepast, was toen nog grotendeels richtinggevend voor
het doen en laten van de bevolking als geheel en in ieder geval was het dit
voor het doen en-la-ten Van de plattelandsbevolking zelf. Vandaag aan de dag
echter is de plattelandsbevolking, door de geheel gewijzigde aantalsverhoudingen, in een positie geraakt van een minderheid, die zich aan alle kanten ziet
omgeven door een stedelijke bevolking en door stedelijke levensuitingen, die
in steeds sterkere mate hun stempel drukken op alle onderdelen van het volksleven, op een zodanige wijze, dat het platteland zich hieraan niet meer kan onttrekken en meer en meer in de stedelijke sfeer wordt getrokken en bierdoor
wordt meegezogen.
Men kan van mening verschillen over de vraag in hoeverre deze ontwikkeling
als wenselijk of als onwenselijk moet worden beschouwd, dat ze er is en voor
het plattelandsleven van de grootste betekenis is, valt niet te ontkennen. Een
terrein, waar da invloed \/ zien o.a, openbaart, is dat van de ontwikkeling
van de arbeidsverhoudingen. Nog aan het eind vïm^e_yor^e^e;^j^er_den^ loonpeil
en de arbeidsverhoudingen in het algemeen, ten plattelande^yolkomen beheerst
door de verhoudingen in het agrarisch bedrijf» Lonen in de ambachtsbedrij ven en
zelfs het salaris van de dominé en van de onderwijzer, wer^en^£^eine^e.ï3>„ns.ar--jde
beloning van boer en landarbeider. Waar zich in de landelijke omgeving enige
industrie ontwikkelde, waren ook de lonen in deze industrie afgestemd op de
3)
verhoudingen in de agrarische sfeer

, Ik behoef nauwelijks te zeggen, dat op

het ogenblik de verhoudingen volledig zijn omgekeerd. De arbeidsverhoudingen,
zoals deze in de stad zijn gegroeid, zijn in steeds toenemende mate bepalend
geworden voor het platteland en niet alleen de lonen in de ambachts- en andere
niet-agrarische bedrijven op het platteland, doch ook de lonen in de landbouw
zelf, zijn thans geheel afhankelijk geworden van de verhoudingen in het stedelijke bedrijfsleven,
geer bewust heeft men na de oorlog het landarbeidersloon gekoppeld-aan
het_loon_ in de niet-agrarische bedr1,jXsj^keja^jaet..nMe_in_de__^S^Ü^Èêlh
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wijl indirect het landarbeidersloon via de prijsbepaHngvan, a^arjLjahe~^ro-
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boer, op het gezinsbedrijf voor de door hem gepresteerde arbeid, ontvangt. Hiefc
echter alleen verloor het agrarisch bedrijf zijn maatgevende positie in de
loonbepaling op het platteland, doch bovendien werd Het

loonniveau op het

platteland als geheel in steeds sterkere mate op het stedelijk loonniveau afgestemd. De belangrijke verschillen, die nog voor de laatste wereldoorlog tussen landelijk en stedelijk loonniveau bestonden, zijn reeds thans tot een fractie van de vroegere verschillen teruggebracht en men mag aannemen, dat ze binnen afzienbare tijd geheel zullen verdwijnen. Ongetwijfeld spelen in deze ontwikkeling tal van andere factoren een rol, maar bij een aantalsverhouding tussen stads- en plattelandsbevolking, zoals die 100 jaar geleden bestond, zou
het ondenkbaar zijn geweest, dat de stedelijke arbeidsverhoudingen in die mate
normatief zouden zijn geworden voor het platteland, als thans het geval is.
Aan het ene voorbeeld, dat hier ter illustratie werd gegeven, zouden tal van
andere, waaruit de betekenis van de aantalsverschuivingen tussen stads- en
plattelandsbevolking voor de verhoudingen ten plattelande blijkt, zijn toe te
voegen» Zoals ik reeds opmerkte, ligt het niet in mijn bedoeling hier een waardering uit te spreken met betrekking tot de toenemende stedelijke invloed, welke van dene aantalsverschuivingen het gevolg isa Ongetwijfeld zullen velen geneigd zijn ten aanzien van het hier besproken geval de gevolgen als gunstig te
beschouwen. Het zou echter niet moeilijk zijn verschillende voorbeelden te vinden, die in het algemeen tot een minder gunstige beoordeling aanleiding zouden
geven.
Dejyerbrekingjyati het, .i.splement_yan, de .p^tl^an^sbevglkin^»,
Het vergaand doordringen van de stedelijke invloed op het platteland, waarvan
in het voorgaande sprake wass zou onmogelijk zijn geweest zonder de doorbreking
van het Isolement, waarin het grootste gedeelte van onze plattelandsbevolking
een eeuw, geleden nog verkeerde. De uitdrukking "doorbreking van het isolement
van het platteland" wordt bij allerlei gelegenheden graag gebruikt, maar men
vraagt zich soms af, of stedelingen en ook plattelanders, die deze term in de
mond nemen zich nog wel steeds realiseren „hoe revolutionnair de veranderingen
zijn geweest, die in dit opzicht zijn opgetreden. De cultuur-historicus Huizinga
herinnert er in één van zijn laatste werlcen aan hoe hij Drenthe en Westerwolde ii
zijn jeugd nog heeft gekend als gebieden waar men in hele districten geen verharde weg vond

• Leest men de bloemlezing uit het werk van de "Drie Podagristen",

die in 194-7 werd uitgegeven en waarin een deel van het reisverhaal, dat deze
drie toeristen van hun belevenissen in het Drentse boerenland, nu ruim honderd
jaar geleden, neerschreven, dan krijgt men soms de indruk, alsof zij vertellen
van een wonderlijke en onbekende wereld, waarin men slechts met moeite kan doordringen. Typerend is een varhaal over de bode van Assen op Coevorden, die vanwege het Provinciaal Bestuur twee keer per v/eek een tocht midden door Drenthe
maakt. Zij schrijven van hem : "Hij is ©en liefelijke verschijning in de. afgelegen oorden van Drentel oosterkwartier, - gewenst, als een oase in de woestijn, - met hetzelfde ongeduld te/rocioet gezien,, als de bruiloft door den brui-
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öelakkigS *dage% de I^ösöag en Vrijdag van iedere -week* waarop /^ieh uskfc d©j .faóöÊ^i»'.s^ad de Bsarsdisages* è$ weg begeeft." Tan Eré*jua naar "Parijs werö 4e £ocbt -van SJ3ba*s
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dan Efaber*s reis uit het schitterende Assen naar -de bijna vergeten achte^&oék, in
gedachten gevolgd door oud en jong, door aanzienlijken en geringén**"^ •
Het is nog geen honderd jaar geleden* dat in een Gelders dorpje bij de komst van '
een nieuwe schoolmeester, een deel van de bevolking zieh voor deze vreemdeling
Verborg* Zelden verliet 'de boer, vooralsp de zandgronden het -dorp. Een bezoek «sa.
de jaarmarkt in een naburig provinciestadje was 'een evenement, dat lang daarvoor
en lang daarna de gedachten bezig Meld*
] Ongetwijfeld was de plattelandsbevolking in het Westen en in bet Noorden
van het land minder sterk geïsoleerd:,. dan die van de zandgronden* Het boerësbe-»'
drijf was daar lang niet in die mate zelfverzorgend als in het Oosten en i» het
Zuiden, zodat de boeren daar veel regelmatiger met de buitenwereld in aanraking
kwamen om de producten van hun bedrijf te verkopen en om hun inkopen te doen.
Bovendien maakte daar het dichte net van waterwegen het verkeer, door middel van
de onvolprezen vaderlandse trekschuit, aanzienlijk gemakkelijker dan in het
Oosten, zodat ook daardoor de relaties met de buitenwereld veelvuldiger konden
zijn. Dit neemt echter niet t/eg, 'dat ook daar de boerenbevolking veelal uiterst
geïsoleerd leefde* Wie b.v* wel eens in de winter in de uitgestrekte vlakte van
een Groningse Wadden- of Dollardpolder heeft gestaan en zich daarbij heeft voorgesteld, dat nog niet zo lang geleden een in de winter vrijwel onbegaanbare kleiweg voor de daar wonende boeren de enige verbinding met de buitenwereld betekende,
raakt wel diep onder de indruk van de eenzaamheid, waarin ook daar de plattelandsbevolking leefde. Het is uiterst leerzaam eens een kaartje te bekijken van bet
net van verharde wegen, nu ongeveer 50 jaar geleden. Men zal dan zien, dat toen
nog grote delen van ons platteland van een redelijke verbinding met de buitenwereld waren verstoken./
Een eerste verbetering in de verkeers-situatie werd teweeg gebracht door
de ontwikkeling van het spoorwegnet in de tweede helft van de 19de eeuw. Men moet
zich echter van het effect hiervan voor het eigenlijke platteland geen overdreven
voorstelling maken. Het net was aanvankelijk nog zeer wijdmazig. De meeste locale
lijnen, die voor het platteland in de eerste plaats van betekenis waren, werden
eerst betrekkelijk laat, voor een niet onbelangrijk gedeelte zelfs eerst in de
20ste eeuw, aangelegd. Het aantal plattelanders, dat, nu een halve eeuw geleden,
door middel van de spoorlijn gemakkelijk in regelmatig contact met de buitenwereld kon treden, was nog betreldcelijk gering.
Essentiële wijzigingen treden voor een groot gedeelte van het platteland
eerst op sedert het eind van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw. Haast
het steeds snellere tempo van het verharden van wat wij thans de secundaire en
tertiaire wegen noemen, speelt hierbij de aanleg van het thans reeds weer vrijwel geheel verdwenen svsteem van tramlijnen een rol. Van nog ingrijpender bete-
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ke&ts was vermoedelijk de opkaast van de fiets, waardoor de p3fettelaj^1^olk&3g.
plotseling is de gelegenheid werd gesteld m tegen geringe kosten zijn irerp&s&t*»
^ings-snelheid' te verdrievoudigen^ En dam volgt, in vergelijkingtoetde oötwlfc*
keling van het verkeer in de daaraan voorafgaande periode, in werkelijk duizelingwekkende vaart de groei van het moderne gemotoriseerde wegverkeer» TParticu—
liere auto en autobus en vooral ook niet te vergeten de gemotoriseerde 2ij»~ en
bodediensten, hebben het persoonlijke en zakelijke oontact van de plattelandsbevolking met de stad in enkele tientallen jaren op ongekende wijze geüttènsi»veerd.
Haast moderne verkeerswegen en de moderne verkeersmiddelen in engere ain
dragen telefoon, telegraaf, radio en in de naaste toekomst de televisie er toe
bij on het contact van de plattelandswereld met de stad, met de buitenwereld
in het algemeen, te versterken. Van nauwelijks te overschatten betekenis is
ook, dat de band, die de plattelander door middel van krant, boek en tijdschrift
aan de buitenwereld bindt, is versterkt op een wijze, die een eeuw geleden volkomen onvoorstelbaar moest worden geacht. Slechts een uiterst dun stroompje van
drukwerk stroomde toen naar het platteland. Een enkele malen per week verschijnend krantje, dat dan vaak nog alleen door de meer ontwikkelden werd gelezen,
was voor grote delen van ons vaderland de enige, regelmatig verschijnende, lectuur, Vergelijken we daarmee de stortvloed van drukwerk, die nu óók het platteland krijgt te verwerken, dan kan men ook wat dit betreft de ontwikkeling niet
anders dan verbijsterend snel noemen. Dat al deze veranderingen, naar aard en
omvang, in haar contacten met de buitenwereld, die de plattelandsbevolking in
slechts weinige generaties moest verwerken, het plattelandsleven diepgaand
moeten hebben beroerd, spreekt zonder meer vanzelf. Het is ook niet gewaagd
de verwachting uit te spreken, dat - gezien de nog slechts betrekkelijk korte
tijd, waarin dit alles zich heeft kunnen doen gelden -, de invloed hiervan nog
geenszins is uitgewerkt en alleen reeds door het verder doorwerken van de veranderingen die reeds hebben .plaats gevonden, nog belangrijke wijzigingen in het
denken, voelen en handelen van onze plattelandsbevolking zijn te verwachten. In
vele boerengezinnen wordt thans nog de scepter gezwaaid door grootvaders, voor
wie auto*s, radio's en vakbladen ongehoorde nieuwlichterijen zijn, waarmee zij
eerst op middelbare leeftijd kennis maakten. Dat hun kleinzoons, wanneer zij
een keer de tettgels zullen overnemen, geheel anders sullen denken en doen dan
zij, ligt wel voor de hand.

Zoals reeds werd opgemerkt, zijn de wijzigingen, die zich vanaf het eind van de
Middeleeuwen tot diep in de 18de eeuw in het plattelandsleven voordeden, van
relatief geringe betekenis. Dit geldt ook ten aanzien van de technische en economische aspecten van het boerenbedrijf. Natuurlijk is in deze eeuwen niet alles
onveranderd gebleven, maar de wijzigingen, die zich voordeden traden slechts
zeer geleidelijk op en waren weinig opvallend. Tegen het eind van de 18de eeuw
echter vallen de eerste symptomen van een versnelde ontwikkeling te constateren,
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althans in sommige delen van ons land.' Nieuwe ideeën ©p landbouwNodig gebied,
die in Engeland tot ontplooiing waren/gekomen,- begonnen) in die tijd *» jsij het
aanvankelijk langzaam - in ons land door te dringen

• /Niet zelden kan nsn de

mening horen verkondigen, dat de Nederlandse landbouw gedurende het grootste
gedeelte van de 19de eeuw nog in een rustige dommel verkeerde en -eerat door de
schok van de land bouw-crisis aan het eind van die eeuw zou zijn ontwaakW Deze
voorstelling is zeker wat de landbouw in het Noorden en Westen des lands betreft
niet juist.'Gedurende de gehele 19de eeuw valt daar, in het tajzonder wat de akkerbouw betreft, een, zij het misschien niet spectaculaire, maar toch voortdurende verbetering van de landbouw te constateren.pieuwe systemen van vruchtwisse—
ling, nieuwe en verbeterde landbouwwerktuigen, betere grondbewerking^ betere
waterafvoer en zelfs reeds drainage droegen er toe bij, om de akkerbouw op de
kleigronden op een aanzienlijk hoger peil te brengen. Het bedrijf werd geïntensiveerd, de opbrengsten stegen en de werkgelegenheid nam aanzienlijk toe. /De boeren in die gebieden waren er zelf van overtuigd, dat de landbouw vooruit ging ©n
zelfs snel vooruit ging. Reeds in 1843 schrijft een Groninger, boer : "Be landbouwer toch, is de landbouwer van de vorige eeuw niet meer. Voor lichamelijke
kracht en geschiktheid tot handenarbeid, is thans huishoudelijke ©ekonomie en
beredeneerd overleg in de plaats getreden. Voor bekrompen spaarzaamheid ter vermijding van ieder geldelijk voorschot, tot verbetering en verfraaiing des akkers
en alles wat tot den landbouw behoort, voor de wering van arbeidsvolk en daaruit
voortspruitend arbeidsloon, heeft thans de plaats ingenomen eene oordeelkundige
kansrekening voor de toekomst, of er met inleg van een* gulden ook weder een
daalder aan kapitaal en rente te winnen valt"

J Duidelijk komt dit bewustzijn

van een snelle vooruitgang tot uiting in de antwoorden, die door de verschilleiv
de afdelingen van het Genootschap ter Bevordering der Nijverheid, gevestigd te
Onderdendam, de voorgangster der Groninger Maatschappij van landbouw, werden
gegeven op een vraagpunt, dat door dit Genootschap in 1857 werd gesteld en wa&rin een overzicht werd gevraagd van de veranderingen, die in de afgelopen 100
jaren in het boerenleven hadden plaats gevonden. Algemeen blijkt men er van
overtuigd te zijn, dat er grondige veranderingen in het boeren-bedrijf waren
opgetreden. "Voorzeker", zo schrijft de afdeling Appingedam,ttde.tijden van
voorheen hebben altijd lofredenaars gehad, maar toch geloof ik, dat de lofredenaar nog moet geboren worden, die de landbouwtoestand van voor honderd jaar met
regt zou kunnen prijzen en verheffen ten koste van het tegenwoordige11*. » Vteze
technische verbetering van de. landbouw op de kleigronden is tot op de huidige
dag regelmatig, voortgegaan» Wel draagt de ontwikkeling vó*ór e m ê i 1875 öeü
verschillend karakter, in zoverre, dat vöór 1Ö75 de verbeteringen^. <Ü« sra&den
ingevoerd, in tegenstelling tot die daarna in het algemeen er toè lsMdfc% dat
de hoeveelheid verk op de boerenbedrijven toenam» Boswel het M Ö # 3 3 A ^ <&&&. M&&*
©ver betrouwbare cijfers te verkrijgen* ia het wel stifcgvp .daé ide

"té^B^§0^^^

in de akkerbouw op de kleigronden in de eeuw trëJoV tÖ75 sSèear ^ a m d ë n ^ | ' ^ j ^ ; "
stegen

» H& 1&75 droegen de

v&te&xta^'il^^

in
atssds verdergaande mechanisatie, welke tot een vermindering van de arbeidsbe•faoefteleidde. Weliswaar stond daar tegenover, dat ook de intensivering van de
predufitie, die. op zichzelf de vraag naar arbeidskrachten deed toenemen, voortdüurdë, maar het eindresultaat was, dat in de klei-akkerbouwgebieden, in het
algemeen* sedert 1875 de werkgelegenheid nauwelijks meer enige uitbreiding
"heeft ondergaan en — vooral wanneer wij rekening houden met de vermindering
van de vrouwenarbeid - zelfs in vele gebieden is afgenomen»
Voor de veeteeItgebieden betekende de ontwikkeling van de fabriekmatige
verwerking van melk, die sedert het eind van de 19de eeuw in zwang kwam, een
grondige wijziging in de bedrijfsvoering en een belangrijke verschuiving van
het werk van het boerenbedrijf naar de fabriek, waardoor vooral de vraag naar
inwonend personeel aanzienlijk verminderde,, Zoals bekend is- slechts in een
klein gedeelte van het weidegebied, namelijk in het zelfkazersgebied op de
grens van Zuid-Rolland en Utrecht, het verwerken van de melk op het bedrijf in
stand gehouden,
P"

Kan men in de klei-akkerbouwgebieden in zekere zin spreken van een gelei-

delijke technisch-econoraische verandering in het boerenbedrijf sedert het eind
van de 18de eeuw tot op de dag van heden, veel schokkender en veel abrupter
waren de veranderingen, die zich voordeden op de zandgronden. Rad op de kleien de veengronden het boerenbedrijf reeds eeuwenlang het karakter van een uitsluitend of vrijwel uitsluitend zelfverzorgend bedrijf verloren en was de boer
daar reeds vroeg indirect ingeschakeld in de nationale markt en zelfs in de wereldmarkt, op de zandgronden bleef tot ver in de 19de eeuw de

zelfverzorging

het bedrijf in sterke mate beheersen, Natuurlijk was deze zelfverzorging niet
volledig. Bekend is b.v, dat men overschotten aan eieren en boter bij de winkeliers placht in te ruilen tegen koloniale producten en andere waren, die men in
kleine hoeveelheden naast de producten van het eigen bedrijf gebruikte. Dat in
de loop van de 19de eeuw wel enige wijziging optrad, in de zin, dat de productie voor de markt van grotere betekenis werd, blijkt o.a. uit de toenemende omvang van de aanvoer van rundvee, varkens, etc. op de jaarmarkten in het zandgebied; Toch vras omstreeks 1875 op het gemiddelde boerenbedrijf op de zandgronden
het bedrag aan geld dat daar omging uitermate gering en lag het. zwaartepunt nog
steeds in zeer sterke mate op de verzorging in de behoeften van eigen gezin,
Verdere ontplooiing van het bedrijf op de zandgronden werd vooral geremd door
een gebrek aan mest. Voor het verkrijgen van schapenmest was men aangewezen op
een zeer extensieve beweiding van de grote heidevlakten, die daardoor onmisbaar
waren. De omvang van de rundveestapel werd beperkt door de geringe oppervlakten
lage, vochtige gronden, die zich onder de bestaande omstandigheden voor de aanleg van grasland leenden. Bovendien was door de geringe grootte van de bedrijven
en, als gevolg daarvan, het geringe aantal stuks vee, de hoeveelheid melk, die
wised verkregen,-feitelijk onvoldoend© om ©en behoorlijk op peil staande vervaardiging- van boter mogelijk te maken, zodat de boter van de zandgronden in het algemeen slecht van kwaliteit was en daardoor uiteindelijk de rendabiliteit van de
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veehouderij gering. Hierdoor verd ook weer de ontwikkeling van ds veehouderij
en daarmee de mestproductie geremd. In deze toestand kwam een fundamentele verandering door het in zwang komen van het gebruik van kunstmest, de -opkomst van
de fabriekmatige verwerking van melk en de groeiende mogelijkheden 'voor de afzet van veredelde landbouwproducten in de ons omringende Hemden, a\s gevolg van
de daar toenemende bevolking en de aich ontwikkelende industrialisatie,/Door
het gebruik van kunstmest onderging de opbrengst van de akkerbouwgewassen in
korte tijd een zeer sterke verhoging, terwijl het tegelijkertijd mogelijk werd
om de heidegronden^ die vroeger slechts een zeer geringe bijdrage tot de totale
productie leverden, te ontginnen, omdat men enerzijds de schapenmest kon missen
en anderzijds over een meststof beschikte, om deze ontgonnen heidevelden een
behoorlijke opbrengst te doen leveren, ƒ De opkomst van^ dj_jPabjdekj^tige^^juivel-verwerking had ten gevolg, dat de melk van de kleine zandboer werd verwerkt tot
een product van goede kwaliteit, dat in voldoende hoeveelheden kon worden aangeboden om op de internationale markt een plaats te vinden. Als gevolg daarvan
kreeg de zandboer, ook de kleinste2 ds^e^de^pjrtjs^yjOOT^dje^melJc als j3e boer met
een_grote veestapel. Werd dus door deze gang van zaken het boerenbedrijf op de
zandgronden tot een leverancier van boter voor de wereldmarkt9 de toegenomen
productie van het bouwland- zo nodig aangevuld door goedkoop te importeren
graan, leverde de basis voor een.uitbreiding van_j3e_ya^kejisteelt en naderhand
ook van de kippenhouderi;j, waardoor deze gebieden eveneens grote leveranciers
werden van varkensvlees en eieren, In betrekkelijk korte tijd veranderde op
deze wijze het kleine boerenbedrijf op de zandgronden volkomen van karakter.
Van een besloten, zelfverzor^end bedrijf, werd het tot een bedrijf, volledig ingeschakeld in de geldeconomie en de wereldhandel,! "Meer en meer wendde men zich
af vsn de productie voor eigen behoeften en specialiseerde men zich op de voortbrenging van veredelde__landbouwproducten, waarvoor een steeds bredere markt zich
opende. De zandboer, voor wie eeuwenlang de handel een min of meer uitzonderlijke
aangelegenheid was, werd plotseling op grote schaal koper van kunstmest, voedermiddelen etc, en verkoper van hoogwaardige landbouwproducten. Hij heeft deze
taak maar gedeeltelijk persoonlijk op zich genomen, doch deze steeds meer overgedragen aan coöperaties, die zodoende uitgroeiden tot machtige lichamen met
een omzet van millioenen en zo langzamerhand geheel buiten het gezichtsveld van
de gewone boer zijn gekomen,JWij zijn gemakkelijk geneigd cm hetgeen

wij

zelf hebben meegemaakt en zich voor onze ogen afspeelt als gev/oon en min of meer
vanzelfsprekend te beschouwen, ..'ij zijn aan de veranderingen in de landbouw op
de zandgronden ook al weer zo gewend geraakt, dat wij ons nauwelijks meer realiseren, dat zich hier in een uiterst korte tijd een enorme verandering heeft voorgedaan. De betekenis van dit alles voor het leven van de agrarische bevolking op
de zandgronden kan men nauwelijks hoog genoeg aanslaan. Ook hier valt weer op te
merken, dat het tijdsbestek, waarbinnen dit alles heeft plaats gevonden, zo kort
is, dat de samenleving in dit deel van ons land nog niet de gelegenheid heeft
gehad om zich volkomen hierbij aan te passen. Ook van de wijzigingen in het eco-
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^noaisch-teóhnisoh aspect van het 'boerönbedrijf geldt, dat, Sndlejn. aiclh ï&eria •
geen veranderingen meer zouden voordoen - ongetwijfeld aehte3? S&JM *#& ^ ^ . "
I grote veranderingen- te. verwachten «. bet nog jaren sou duren voor de samenlev$Kgi
in a l haar ©rtdertlelen weer in evenwicht zou zijn Bet cfce&e verandspda verliöodiï*»
•geteu

-

Ook ten aanzien van het soeiaal-culturele leven ten plattelande geldt, dat de
wijzigingen, die zich vanaf de Middeleeuwen tot diep in de 18de eeuw hebben
voorgedaan9 in vergelijking met de veranderingen, die daarna zijn opgetreden,
van relatief geringe betekenis zijn. Natuurlijk is in de tussengelegen periode
het geheel van opvattingen en denkbeelden, van idealen, wensen en verlangens,
van voorstellingen en overtuigingen, dat in de plattelandssamenleving heerste
en dat het doen en laten van de plattelandsbevolking bepaalde, geen onbewogen
watervlakte geweest. Men denke b.v. slechts aan de Èervorraing en de invloed, .
die deze heeft gehad op een groot deel van onze plattelandsbevolking. In bepaalde essentiële trekken echter bleef het sociaals-culturele leven in deze
periode grotendeels gelijk. Nog in de 18de eeuw en ten dele ook in de 19de eeuw,
dacht onze plattelandsbevolking wezenlijk traditionalistisch, d.w.z. men vond.
2

3jn_jnaatej^J;er_b^^

van anderen JLn, de

eerste jplaats J.n de gang van zaken in het verleden. Als Dien iets wilde gaan doen
en dit tegenover anderen" wilde verdedigen, dan was de beste verdediging de mededeling, dat hetgeen men voor had, hetzelfde was als steeds was gedaan, dat het •
was, zoals men dat van oudsher gewoon was* 3en aanprijzing van iets als "nieuw,
modern, vooruitstrevend*', dat voor velen nu de hoogste loftuiting is, zou voor
de 18de eeuwse plattelander nog volkomen onbegrijpelijk zijn geweest» De gedachte van het veranderen, verbeteren, vooruitbrengen van de samenleving als politiek en maatschappelijk ideaal leende men niet. Wanneer men. oghet platteland tegen iets in beweging of in opstand kwam, dan geschiedde dit in de regel onder
het motief, dat men een vroegere toestand wilde herstellen op. de onrechtvaardigheden, die waren ingeslopen, wilde verwij deren. Van een systematisch, op het bereiken van een aantal samenhangende doelstellingen gericht politiële leven, was
geen sprake, evenmin trouwens als in de stad.
Aan het eind van de 18de eeuw komt hierin verandering. Aanvankelijk bij
enkelen, geleidelijk echter bij meer van de boeren in het Westen en in het Noorden van het land, beginnen dan de denkbeelden van rationalisme en verlichting
door te dringen. De lectuur, waarin deze denkbeelden werden verspreid, werd on10)
der de meer ontwikkelde boeren in toenemende mate verspreid
; Geleidelijk
zien wij, in sommige delen van het land eerder en sterker, in andere delen later en in mindere mate, de breuk met de traditionalistische levensinstelling
zich ontwikkelen. Men wenst niet meer de oude, vertrouwde paden te volgen, maar
wil, geleid door de menselijke rede, nieuwe wegen zoeken, niet alleen wat de
landbouwtechniek betreft, doch ook in het religieuze leven, het economische Ie-

H.
ven,' het politieke leven en het maatschappelijk leven in het algemeen* Vrijsiiv
Kige geloofsopvattingen, in de steden, zoals bekend, reeds eerder, zij het in
andere vorm, tot ontwikkeling gekomen, krijgen in verschillende delen van het
platteland in de loop van de 19de eeuw een steeds toenemende betekenis. Voor
het eerst_ ontwikkelt zich op het platteland eén_bew^tj,_j^
enjnaatschappelijk streven in de vorm van de Hberale bewegjLng»/In sommige delen van het land» met name in Groningen, vindt men onder de boeren verschillende
1/1)
vooraanstaande figuren in het opkomende en zich uitbreidende liberalisme / .
Het is niet noodzakelijk, hier uiteen te zetten, dat deze geestelijke stromingen
tegenlrrachten en tegenstromingen opriepen', die zich - ook ten plattelande - tegen deze vloedgolf van nieuwe denkbeelden teweer stelden. Hoezeer deze tegenstromingen zich ook kantten tegen de geestelijke achtergrond van de zich sedert de
13de eeuw ontwikkelende r,-edachtenwereld, aan de andere kant droegen ze er eveneens toe bij om de traditionalistiscj^e^lovej^nppvattingjbe „doorbreken. Het zich
teweer stellen tegen de geestesstromingen, die men in het liberalisme en nader—
hat)d in bet Marxistische socialisme bestreed, betekende, dat men zich scherper
bewust diende to worden van de wezenlijke inhoud van eigen beginselen en van de
consequenties die deze meebrachten op godsdienstig, maatschappelijk en politiek
gobiec". pen diende de uit eigen overtuiging voortvloeiende opvattingen op verschillende levensgebieden, als een systematisch geheel tegenover die van een
ander te plaatsen, Het_ beimst jenjnet overtuiging uitdragen van eigen positieve
beginselen tegenover andere beginselen, is in.wesor onverenigbaar met een traditionalistische levenshouding. bewust leven uit eigen beginselen en deze bewust
stellen tegenover dic van andoren, betekent immers, dat men niet onbevmet eigen
houding en eigen gedragingen kan afmeten aan hetgeen in het verleden geweest is,
doclj deze telkens weer bewust dient te toetsen aan deze eigen beginselen, d.w.z.
dat non zich telkens weer dient af te vragen welk antwoord men, uitgaande van
de zo beginselen op de vraagstukken en de situatie van eigen tijd moet <reven. Zo
kan men dus stellen, dat de strijd van de verschillende geestesstromingen, die
het sociaal-culturele leven van Uederland in de 19de eeuw heeft gekenmerkt en
die tot in onze tijd het polit5.eke en maatschappelijke leven in belangrijke mate
beheerst, er toe heeft bijgedregen om bij alle betrokkenen van welke richting
ook, de neiging te versterken de eigen ti^d op zichzelf te beoordelen en te waarderen en veranderingen niet te veroordelen, omdat ze veranderingen zijn, doch in
tegendeel dié veranderingen te^beyorderen, waardoor^j^LE?.^^3®$.??..^?n TP/^een,
eigen beginselen te kunnen verwezenlijken. Het is bekend, dat .dese doorbreking van
de traditionalistische levensopvatting in de verschillende delen van het land in
een verschillend tempo en in verschillende mate heeft plaats gevonden. In het algemeen gesproken is ze op de zandgronden later gekomen dan in het Weste-n en in

ƒ

het Moorden van het land, maar nergens ontbreekt ze./'Dat de betekenis vanMeze
principiële verandering in het sociaal-culturele leven ten plattelande vo^-de
ontwikkeling van het plattelandsleven groot is geweest, zal nauwelijks iemand betwijfelen. Zonder deae zouden de grote sociale, economische en technische veran-
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*em onmogelijk gijn geweest. Het is nuttig Merbij de. nadruk te leggen op
, ••&& mlfötanöige betekenis van deze wijziging in de levenshouding. Ongetwijfeld
kan men taet recht betogen, dat de veranderingen van economisch—technische aard
op'deze verandering van levenshouding van invloed zijn geweest, Aan de andere kant
echter ±s elke verandering in het denken en voelen van de mensen een kracht op
,ftieh zelf, die o»a, weer mede bepalend is voor de economisch-technische ontwikkeling. Er is hier, zoals op alle terreinen van menselijk-Sociaal leven, sprake
van aen 'Wisselwerking, van een beïnvloediiig over en weer en slechts een eenzijdige beschouwingswijze kan er toe leiden, dat men aan bepaalde veranderingen
het karakter van oorzaak en aan andere slechts die van gevolg toekent.
, ,Bi£ deze summiere opmerkingen over veranderingen van sociaal-culturele
aard $age het hier blijven. Het is in dit verband natuurlijk onmogelijk oia ook
maar enigszins gedetailleerd de ontwikkeling van het platteland in dit opzicht
te schetsen. Deze opmerkingen dienen dan ook slechts om in herinnering te brengen, dat de wijzigingen in het plattelandsleven als geheel gezien onbegrijpelijk
blijven ^wanneer men niet ook dit aspect in zijn beschouwingen betrekt.

Het is in het Nederland van na de oorlog nauwelijks nodig er de aandacht op te
vestigen, dat de demografische verhoudingen binnen de bevolking van een bepaald
land véön. grote betekenis zijn voer het sociale en economische leven» Ons grote
geboorteoverschot en het daarmee verband houdende streven naar uitbreiding van
de bestaansmogelijkheden in het binnenland en naar 5©talgratie van een deel van
het overschot naar overzeese gebieden, zijn vraagstukken, die gedurende de laatste Jaren voortdurend de aandacht hebben getrokken. Wanneer men zich bezig houdt
* .met^'feet vraagstuk van de sociale verschuivingen ten plattelande, dan kan men
| nierbij .-6e bevolkingsproblemen zeker niet buiten beschowing laten,
ï

• y.'

•:#'''

Zoels in zovele andere opzichten is ook in demografisch opzicht de jong-

, ste geschiedenis van ons platteland een zeer bewogene en een zeer gevarieerde
'geweest, •'Tot in de 1Sde eeuw heerst ook wat dit betreft in het algemeen rust,
1

?oor zover wij dit kunnen nagaan i*aren geboorte en sterfte ongeveer met elkaar

•Sin evenwicht, zodat er van een groeiende spanning tussen bevolking en bestaansi !brennen,' dat wil dus feitelijk zeggen tussen bevolking en beschikbare grond,
'•/nauwelijks sprake was. Er was een zeker evenwicht gegroeid en in het algemeen
bleef dit gehandhaafd. Deze handhaving van het evenwicht voltrok zich min of
meer autooatisch. Evenals op het platteland in West-Europa in het algemeen, had
zich in ïlederland, wat betreft huwelijk en voortplanting onder de plattelandsbevolking, een stelsel ontwikkeld wat men zou kunnen aanduiden met t "geen plaats,
4*eén vrouw". Slechts zij, die een boerderij konden verwerven, wat dus doorgaans'betekende een boerderij van hun vader korden erven, trouwden en kregen
nageslacht. Zij, die deze kans niet kregen, dus in het algemeen de jongere broers
e-n ssusters, bleven ongetrouwd bij vader en moeder en naderhand bij de getrouwde
. brotsr insronen en namen dus aan de voortplanting geen deel. Daar, waar de loonar-
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beid in de landbouw een belangrijke' rol speelde, gold vermoedelijk voor de landarbeiders groep ongeveer hetzelfde. Waarschijnlijk waren in de 18de eeuw de betrekkelijk weinige uitwonende landarbeiders , die er toen waren, vrijwel allen
vaste landarbeiders, Men trouwde alleen,-als men wist, dat men een positie als
vaste landarbeider kon krijgen. Kreeg men deze niet, dan trouwde iaën niet en
I bleef als ongetrouwde meid of knecht op de boerderij werken. Hoewel er dus, naar
wij moeten aannemen, van een bewuste beperking van het kinder-aantal in het huwelijk geen sprake vras, vond er dus indirect een aanpassing van het nageslacht
aan de aanwezige bestaansmogelijkheden plaats. Op_.de jsan_dgrpnd.en .heeft_ zich jdit
stelsel grotendeels tot ver in do 19de eeuw gehandhaafd. Op de kleigrqndep_werd
het in principe doorbroken door het zich sedert het beginjvan de 19de eeuw steeds
sterker ontwikkelende systeen van het gebruik van losse arbeidskrachten. De uitwonende losse arbeidskracht had niet de zekerheid, dat hij in de toekomst wel
werk zou vinden, maar evenmin de Eekerheid, dat hij dit niet sou vinden. 7oor
hem werkte dus het systeem "geen plaats, geen vrouw" niet. Hij kon hopen een
plaats te vinden en in vertrouwen daarop een huwelijk aangaan. Het werd in de
19de eeuw dan ook steeds meer algeneen, dat de landarbeiders vrijwel zonder uitzondering en zelfs betrekkelijk jong, trouwen. Aanvankelijk gaf dit geen aanleiding tot moeilijkheden, '.'el was'gedurende het eer3te driekwart van de 19de eeuw
in het •••iosten on in het Hoorden van het land het geboortecijfer hoog en zelfs
buitengevroon hoo:^, veel hoger dan op de zandgronden, maar, o.a. als gevolg van
12)
de geografische omstandigheden

, waren ook de sterftecijfers er buitensporig

hoog, eveneens veel hoger dan op de zandgronden. Toch was ondanks dit laatste
ook het geboorteoverschot duidelijk hoger dan op de zandgronden, doch door de
reeds vermelde modernisering van de landbouw op de alluviale grojndejoJBaaLdaar
in de loop van de 19de eeuw de werkgelegenheid aanzienlijk toe, zodat het ge'. /boorteoverschot zonder^ al jbeveel moeite in bet agrarisch Jbedlrij f kon worden op]genomen, In, het laatste kwart van de 19de eeuw trad echter een" grote verandering
in de bestaande situatie op0 In de eerste plaats daalde sedert ongeveer 1870 in
het Westen en het Koorden van het land het sterftecijfer op een ongekend snelle
wijze. In enige tientallen jaren werd -het tot de helft gereduceerd en kwam beneden dat op de zandgronden te liggen. Het geboorteoverschot nam als gevolg daarvan zeer snel toe. Ongeveer tegelijkertijd ontwikkelde zich aan het eind van de
vorige eeuw de grote landbouwcrisis, waardoor de werkgelegenlieid ten platteland©
sterk terugliep. Weliswaar ebde de landbouwcrisis geleidelijk weer af, maar ondertussen was de steeds toenemende mechanisatie van de landbouw begonnen, zodat,
zoals reeds werd opgemerkt, op de kleigronden, behalve daar waar zich de tuinbouw
ontwikkelde, sedert 1875 de werkgelegenheid in de landbouw nauwelijks meer 1 B •
toegenomen. Voor het plotseling zo grote geboorteoverschot was dus op het platteland geen emplooi meer. Ten dele heeft men voor dit probleem een oplossing gesocht door migratie naar de zich ontwikkelende steden en door landverhuizing'
naar Amerika, Daarnaast echter heeft de situatie aan het-eind van de vorige eeuw
er zeker toe bijgedragen om bij de plattelandsbevolking van het Westen en het
Noorden van het land de kunstmatige beperking van het kinderaantal in het huwe-

17»
lijk ingang te doen vinden. Deze beperking van het kinderaantal is, met enige
©sderkreking na de beide wereldoorlogen, steeds verder voortgeschreden en thans
zi;Jn er reeds delen van het platteland, waar het geboortecijfer zo 'zeer is gedaald, dat men zich moet afvragen, of - rekening houdende met de nog steeds voortgaande afvloeiing - er in de toekomst wel voldoende arbeidskrachten aanwezig zullen zijn.
Zoals gezegd, handhaafde zich op de zandgronden het oude stelsel veel langer«
Een belangrijke verandering trad echter ook'hier aan het eind van de 19de eeuw op.
Door de modernisering van de landbouw, met name door het in zwang komen van het
gebruik van kunstmest, werd in korte tijd het aantal bestaansmogelijkheden op de
zandgronden aanzienlijk uitgebreid. Grote oppervlakten woeste gronden konden worden ontgonnen en waren in staat, evenals oude gronden, door het gebruik van kunstmest aanzienlijk hogere opbrengsten te leveren dan vroeger konden worden verkregen.
Eet aantal landbouwbedrijven kon aanzienlijk worden uitgebreid en dit betekende,
dat meer boerenzoons konden trouwen en anderen vroeger konden trouwen dan voorheen
het geval was. Daar op de zandgronden beperking van het kinderaantal in het huwelijk in veel geringere mate was doorgedrongen, leidden deze meerdere en vroegere
huwelijken tot een toenemend geboortecijfer. Zo zien we dus, volkomen in tegenStelling tot de ontwikkeling op de kleigronden, op de zandgronden omstreeks de
eeuwwisseling het geboortecijfer zelfs stijgen. De mogelijkheid tot uitbreiding
van het aantal bedrijven was echter tijdelijk en beperkt. Zo langzamerhand zijn
de woeste gronden vrijwel alle in cultuur gebracht en stuit verdere splitsing van
de bedrijven op moeilijkheden. Wanneer het ging zoals het vroeger ging, zou deze
moeilijkheid zich automatisch oplossen, doordat in de nu aanwezige en in de komende generaties het aantal huwelijken weer zou afnemen, de huwelijksleeftijd weer
zou «tijgen en zodoende het geboortecijfer weer zou dalen. Het is echter moeilijk
cm -opnieuw deze weg in te slaan. Niet alleen is het op zichzelf al moeilijk om de
beperking van. de huwelijksmogelijkheden, die de vorige boerengeneratie op de zandgronden tijdelijk van zich af heeft voelen vallen, weer te aanvaarden, doch dit
wordt nog'veel zwaarder, doordat de jonge boer ziet, dat in de samenleving om hem
heen deze beperking niet meer in acht wordt genomen. Hier demonstreren zich weer
de gevolgen van de gewijzigde aantalsverhoudingen tussen plattelands- en stadsbevolking, beter gezegd - in dit verband - die tussen de agrarische en niet-agrarische bevolking, waarover hiervoor werd gesproken. De industrie-arbeider staat tegenover huwelijk en voortplanting op dezelfde wijze als zojuist t.a.y. de losse
arbeider werd opgemerlrE. Moor hem is~êr geen duidelijke reden van economische aard
om zich van het huwelijk te onthouden of om later te trouwen. Een relatief vroeg
huwölijk is voor hem normaal en hij beschouwt dit als zijn menselijk recht. Overal,
in onze geïndustrialiseerde maatschappij, ziet de boerenzoon dus, dat men het als
juist en vanzelfsprekend beschouwt te trouwen en dat men hiermee niet wacht tot
men 30 jaar of ouder is geworden. Het is een welhaast onmogelijke eis om van hem
te wrlangen, dat hij het oude stelsel als norm zal blijven aanvaarden en een leven zal leiden, waardoor hem de natuurlijke bestemming van de mens ontgaat, ter-
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i wijl iedereen rondom hem deze kan volgen. Dit is een van de tragische aspecten
I van hetgeen wij op het ogenblik gewend zijn aan te duiden als "het kleine-boeren
probleem".

'

Wanneer we eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis van ons land kunnen spreken van de landarbeiders als n©atschappelijke groep van betekenis op het platteland, weten we niet. Wel zijn er duidelijke aanwijsingen, dat reeds in de Middeleeuwen in het Koorden en in het Westen van Nederland landarbeiders aanwezig waren.
Het ligt ook wel voor de hand, dat men deze daar moest vinden. Hoewel men zich
van de grootte van de bedrijven in die gebieden zeker geen overdreven voorstelling moet maken en ze gemiddeld vermoedelijk zelfs aanzienlijk kleiner waren dan
vandaag het geval is, waren er aan de andere kant zeker vele, die te groot waren
om door het gezin van de boer alleen te worden bewerkt. Horigheid en lijfeigenschap waren in deze delen van ons land reeds betrekkelijk vroeg in de Middeleeuwen
geheel of vrijwel geheel verdwenen, zodat men voor aanvullende arbeid was aangeI wezen op vreemden, die men in geld of natura voor de door hen verrichte arbeid
> moest betalen.
Wanneer men het begrip "landarbeider" in de ruime zin neemt, dient men echter in r3it verband onmiddellijk onderscheid te maken naar twee categorieën, n.1.
/ die van de inwonende arbeidskracht, dus de knecht of de meid, die in de huishouding van de boer is opgenomen, en de uitwonende arbeidskracht, de landarbeider in
engere zin, die - hoezeer hij vroeger dikwijls ook materieel en geestelijk aan
huishouding en gezin van de boer was gebonden - toch ten opzichte van dit boerengezin een zekere zelfstandigheid bezat en in de regel een eigen gezinsleven leidde. Wanneer we aan de betaalde landarbeid in de Middeleeuwen en lang daarna denken, moeten we ons daarbij wel in de eerste plaats de figuur van de inwonende arbeidskracht voor ogen stellen. Al is het vrijwel zeker, dat ook reeds in de Middeleeuwen dè uitwonende landarbeider voorkwam

, voor zo ver wij dit kunnen na-

gaan, is hij ook in het Westen en in het Koorden van het land, zeker tot ver in
> de 1&de eeuw, eerder uitzondering dan regel geweest. Het steeds sterker naar voren treden van de uitwonende landarbeider is een modern verschijnsel. V/ie ons
platteland uit eigen ervaring kent, weet, dat de vervanging van de inwonende meid
en de inwonende knecht door de uitwonende landarbeider zich voor een groot gedeeld e zelfs heeft afgespeeld in de laatste tientallen jaren. Zelfs in de klei-akkerbouw gebieden, waar reeds in de 19de eeuw het aantal uitwonende arbeidskrachten
zeer sterk was toegenomen, was het in het begin van deze eeuw nog normaal, dat op
de grote bedrijven 5 of meer inwonende meiden en knechten vooricwamen. Toen men in
de dertiger jaren de boerderijen in de Wieringermeer bouwde, heeft men, in dit
vrijwel zuivere akkerbouwgebied, nog rekening gehouden met een inwonende knecht.
In de weidegebieden en op de gemengde bedrijven op de zandgronden, waar vreemde
hulp noodzakelijk was, is dit geleidelijk verdwijnen van inwonend personeel van
nog recentere datum. Pas na de tweede wereldoorlog is het ook hier voorgoed dui-
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delijk geworden., dat het inwonend personeel een verdwijnend verschijnsel is,
In de 19de eeuw bestond op de grotere bedrijven in het Westen en in het
Noorden van het land het inwonend personeel voor het grootste gedeelte uit zoorrs
en dochters van uitwonende landarbeiders. Op de zandgronden waren het voor een
groot gedeelte zoons en dochters van kleine boeren, waarvoor op het eigen bedrijf
geen emplooi was* Het lijkt wel waarschijnlijk, dat in de 18de eeuw en daarvoor
ook in het Westen en in het Hoorden van het land hoerenkinderen, voor wie thuis
geen plaats was, veelvuldig op andere bedrijven als meid of knecht gingen werken»
Zoals reeds eerder werd opgemerkt, is het waarschijnlijk, dat tot omstreeks
1Ö00 de weinige uitwonende landarbeiders vrijviel zonder uitzondering vaste landarbeiders waren, die in de regel jaar in jaar' uit op hetzelfde bedrijf werkzaam waren. "De in het bedrijf noodige arbeid geschiedde in de vorige eeuw bijna uitsluitend door inwonende xrerkboden en vaste arbeiders tegen vaste dagloonen", zo schrijft
de afdeling Beerta van het Genootschap ter Bevordering der Nijverheid in 1S57 in
antwoord op het reeds meergenoemde vraagpunt van dit Genootschap betreffende de
15)
ontwikkeling van de landbouw in de daaraan voorafgaande 100 jaren

, Dit ant-

woord spreekt te duidelijker, omdat het werd gegeven door een afdeling, liggende
in het gebied, dat zich later9 misschien meer dan één ander landbouwgebied in
Nederland, zou kenmerken door het werken van landarbeiders in los dienstverband.
Vraagt men hoe in het algemeen de verhoudingen tussen boer en arbeidskrachten waren, dan kan men die in één woord samenvattend aanduiden a3£"patriarchciaj^\ Deze
patriarchale verhouding kan men zich, als men zich er voor hoedbaan deze woorden
idyllische voorstellingen te verbinden, van de kant van de boer gekenmerkt denken
door "gezag en verantwoordelijkheid", aan de kant van de arbeider door "trouw en
afhankelijkheid"« Hen moet zich niet voorstellen, althans niet wat de grote bedrijven op de kleigronden betreft, dat boer en arbeider zich als elkaers gelijken
voelden. De boer was de baas en hij wist dat en de arbeider wist het ook. De arbeiders waren de ondergeschikten, waarvoor de boer zich ech_ter_jiedelijk verantwoordelijkjvoelde, zowel in geestelijk als in materieel opzicht. Hij voelde zich
verplicht te zorgen voor een naar de verhouding van die dagen redelijke materieel©
toestand van de inwonende, zowel als van de uitwonende arbeidskrachten en in het
bijzonder wet het jonge inwonende personeel betrof, voelden boer en boerin zich
verantwoordelijk voor een juiste levenswandel van deze jonge mensen. Voor de arbeiders vormde de boer hun steun en toeverlaat en het boerenbedrijf, waarop zij
werkten,vormde het middelpunt van hun leven en hun gedachten. Het boerengezin
vormde .samen met al het personeel een klein gesloten gemeenschap je, dat zich naar
binnen en naar buiten als zodanig demonstreerde. Voor de arbeiders was de boer
hun boer en het bedrijf hun bedrijf. De hechtheid van deze gemeenschap werd versterkt door het samen leven en samen werken. De figuren van een zich slechts met
de leiding van het bedrijf bezig houdende boer ©n van de boerin, die zich geheel
uit het bedrijf op haar huishouding heeft teruggetrokken, die wij in de 19de en
20ste eeuw in het Noorden en in het Westen van het land steeds meer ontmoeten,
bestonden in de 13de eeuw nog niet. Ook op de grootste bedrijven werkte de boer

2G,
met arbeider en knechts gelijk op en was het werk van de boerin ia feite niet ai>»
ders dan dat van meid en arbeidersvrouw. Boer, boerin, meide» en knechts leefden
in hetzelfde vertrek en deelden dezelfde maaltijd, waaraan ook de uitwonende arbeider deelnam.
Van het bestaan van een klassen-maatschappij op het platteland kon men in
die tijd eigenlijk nog_niet spreken. Wanneer wij ons bij .het gebruik van het
woord "klasse" los maken van alle gevoelens, waarmee dit woord in de loop van •
een lange en bewogen politieke loopbaan is. belast, kunnen wij met Van Heek
vaststellen, dat een samenleving een klassen-structuur heeft, indien zij voornamelijk Jbestaat uit groepen, die bij een stelsel van overwegend individuele eigendom, sociaal ongelijkwaardig zijn, omdat zij op de arbeidsmarkt, waar zij tegengestelde belangen hebben, posities van verschillende sterkte innemen. Anders gezegd, een maatschappij heeft een klassen-structuur, wanneer de maatschappelijke
positie van de arbeider uitsluitend of vrijwel uitsluitend afhankelijk is van het
vrije spel van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het is duidelijk, dat volgens
deze omschrijving in een maatschappij, waar de verhouding tussen ondernemer en
arbeider wordt beheerst door het patriarchale stelsel, niet kan worden gesproken
van een werkelijke klassen-structuur. Bij de klassen-maatschappij in zijn zuivere
vorm past niet het gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid van de ondernemer,
in ons geval dus de boer, voor het lot van de arbeider. In de klassen-maatschappij
is de arbeidskracht tot een zakelijke productiefactor geworden, die de ondernemer
tegen de laagst mogelijke prijs op de arbeidsmarktjbrachttejverwerven. Misschien
dat deze ondernemer als particulier persoon wordt bewogen door het lot van zijn
medemens, de arbeider, in zijn kwaliteit als ondernemer kent hij de arbeider
slechts als aanbieder van de productiefactor arbeid op de arbeidsmarkt. Zeker, ook
^ij.^jkjpa^^^^le„stelsel_was, zoals gezegd, sprake vanjeen maatschappelijke
ongelijkheid, maar het was een andere_ongelijkheidj3an die in de zuiyere klassenmaatschappij. Er was in het patriarchale systeem geen sprake van een zakelijke
verhouding tussen werkgever en werknemer, die door beider positie op de arbeidsmarkt werd beheerst, maar van een persoonlijke verhouding tussen boer en arbeider.
die.,Kej;d,Jtebéera^

over weder^i^s^_rjajBhtj>n._jen_plich-

teja,_die door beiden als een juiste .en. vanzelf sprekende jjorj^.warden aanvaard.
Veeleer kan men bij het heersen van het patriarchale stelsel spreken van een standen-maatschappij_in de sociologische zin, d »w.g. een maatschappij, waarin zich een
verjisale--fiPeBnsjbapeling van sociaal ongelijkwaardige groepen voordoet, die zich
onderling -onderscheiden door verschillende mate van sociaal prestige, een ver.
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en een ongelijke verdeling van rechten en plichten en

die, in tegenstelling tot de situatie in de klaBsen-maatschappi.1. door de verschillende sociale lagen, welke vallen te onderscheiden, dus ook door de lagere,
in hej^^gesgeji^^crdt^ aawB^gEcLt..
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Zou men het proces, dat zich in de 19de eeuw voordoet t.a.v. de positie van
de landarbeider in enkele woorden willen karakteriseren, dan zouden we dit kunneji
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aaadaiden ais een geleidelijke verandering van de positie van de laxidaybelctes!ggroep vaa die v3a een gtsmd in die van een klasse» met alle gevolgen v&n • è&esa»
Miet ©vereCL is deze verandering' in dezelfde tijd en in dezelfde mate opgetredigga,
[Op. de aandjr&nden heefttoetpatriarchale systeem zich zeker tot het. eind der 19ê&
eeuw gehandhaafd en zelfs nu. zijn daar de laatste resten ïiog" niet v^rdws&em* Ook
in het Westen en in het Hoorden van het land verliep het proces geenszins overal.
op dezelfde wijze en in de dramatische vorm, die het b.v. in Koord-Oost Grewdögen
heeft aangenomen.
Vraagt men zich af, waarin deze verandering haar oorsprong vond, dan is
het antwoord hierop niet eenvoudig te geven* Vrijwel alle verschijnselen, die
hiervoor werden besproken als elementen van de maatschappelijke veranderingen ten
plattelande, hebben hierop in meer of mindere mate hun invloed uitgeoefend» '
In de eerste plaats valt hier te wijzen op de gevolgen van de economische
en technische veranderingen in de landbouw, zoals die hiervoor werden aangeduid.
De modernisering en intensivering van de landbouw, die, zoals gezegd, in h©t bijzonder in de akkerbouwgebieden in het 1'Joorden en in het Westen van het land zich
in de 19de eeuw voordeed, werkte reeds om verschillende redenen een verandering
in de verhouding tassen boer en arbeider in de hand. In de eerste plaats jgidde
de sterke uitbreiding van het aantal arbeidskrachten op .zichzelf „,,!&l.jfeoAJandere
verhoudingen. Een intieme persoonlijke verhouding, zoals die in de 1Öde eeuw bestond, wordt vanzelfsprekend moeilijker te handhaven wanneer het aantal personen,
dat op een bedrijf werkzaam is, zich aanzienlijk uitbreidt. Bovendien werd hierdoor in het bijsonder het aantal uitwonende arbeidskrachten, 'die uit de aard der
zaak in een minder nauwe betrekking tot de boer stonden, dan de inwonende arbeidskrachten, vergroot. De ontwikkeling van de landbouw in de akkerbouwgebieden in de
19de eeuw werkte verder een minder gunstige verdeling van de werkgelegenheid over
zomer en winter in de hand. De uitbreiding van de werkgelegenheid had vooral betrekking op de grondbewerking en de verzorging van de gewassen, in het algemeen op
de buiten-werk2aamheden. De winter-werkzaamheden binnenshuis namen weinig toe en
hadden zelfs de neiging om af te nemen, doordat in verschillende delen van ons
lland reeds vroeg in de 19de eeuw het tijdrovende vlegeldorsen door andere methoden
van dorsen werd vervangen. Het ligt voor de hand, dat hierdoor de neiging om vaste
arbjaidskrajch^

hand werd gewerkt,

|Dat het gevoel van verbondenheid tussen boer en landarbeider en daarmee het gevoel
van verantwoordelijkheid voor het lot van de arbeider van de zijde van de boer
hierdoor werden verzwakt, behoeft wel geen betoog.
Ook de toenemende aj^ankeJüLjkheid van het landbouwbedrijf van de markt
speelde een rol. De welvaart van de boer werd hierdoor in sterke mate afhankelijk
van de steeds wisselende marktprijzen en in tijden van laagconjunctuur werd voor
hem de verleiding groot

cm door ontslag van personeel de uitgaven ts verlagen ter

compensatie van de geringe inkomsten, waardoor natuurlijk ook weer aan de hechtheid
tussen boer en arbeider afbreuk werd gedaan. So leidde de sterke daling van de
graanprijzen, die omstreeks 131S optrad, in verschillende delen van het land tot
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ontslag op grote schaal van landarbeiders en daardoor tot grote' ellende in de betreffende gebieden.. ( ZO^^V^^CWW*>\.VJ«^S. A M A .-WA clu.^ jxk.^>«» _A^O,tA j
Toch zou deze steeds toenemende neiging om de arbeiders op korte termijn
aan te nemen en hun te ontslaan, zodra de werkgelegenheid enige inkrimping onderging, zich nooit in die mate hebben ontwikkeld, wanneer zich niet belangrijke veranderingen in de sociaal-culturele sfeer haddgn.voorgedaan en'met naroejiormen ten
aanzien van hetgeen een boer tegenover eer. arbeider behoorde te doen en niet te
doen, zich niet hadden gewijzigd. Hiervoor werd reeds opgemerkt, dat niè^ÈTcsh worden ontkend, dat de wijzigingen in het economisch technisch bestel invloed hebben
op de opvattingen, denkbeelden en gevoelens van de mens, doch dat aan de andere
kant wijzigingen in de sociaal-culturele verhoudingen, met name veranderingen in
het normenstelsel, dat binnen een bepaalde sociale groep heersende is, ook een
zelfstandige betekenis hebben als factor, leidende tot veranderingen in andere sectoren van het maatschappelijke leven. Zo kan men zeker betogen, dat de uit econopmisch~technische

wijzigingen voortvloeiende neiging van de boer om steeds meer te

streven naar een tijdelijke band met de op zijn bedrijf werkzame arbeidskrachten,
er toe heeft bijgedragen om zijn opvattingen omtrent hetgeen juist en niet juist
/ was in sijn verhouding tot de arbeider te veranderen. Maar aan de andere kant kan
niet worden ontkend, dat het zich sinds de 18de eeuw ontwikkelende gedachtensysteem
omtrent de inrichting van de samenleving, dat we kortheidshalve als het. liberalisme
kunnen aanduiden, maar waarvan de invloed zich geenszins beperkt tot diegenen,, die
zich politiek tot de Liberalen rekenden, er in belangrijke mate toe heeft bijgedragen om de ontwikkeling van dit nieuwe stelsel van arbeidsverhoudingen te bevorderen
en dat het daardoor de economisch-technische veranderingen in de hand heeft gewerkt»
Eet gaf een ethische grondslag aan het welbegrepen eigenbelang als maatstaf voor de
bjpj3rileling_va^_Je_-juisgieid van het handelen injscjonximjy^
hiermee een verdediging voor eenjzj3djanig,,.ge.b^^

en
CLsjnet de

vjrjonders.teJJ!eJbelangen van hetjbedrijf directJLa_oyerjggn^temming was. Bovendien
stimuleerde het de ondernemer, in dit geval dus de boer, tot denken en rekenen om
na te gaan of een verdergaande besparing op arbeidskrachten, dan hij min of meer
onbewust al geneigd was door te voeren, voor het bedrijf nog niet voordeliger zou
zijn. De reeds geciteerde opmerking van J.F.Zijlker

' wijst er op, hoe sterk b.v.

vele Groninger boeren in het midden van de vorige eeuw reeds waren doordrongen van
de noodzaak, na te gaan, of het aanwenden van een bepaalde hoeveelheid arbeid al
dan niet voor het bedrijf voordelig is. Onze auteur wijst in het bijzonder op de
wenselijkheid om te onderzoeken, of het gebruik van meer arbeid misschien ook voordeel kan opleveren, maar het behoeft nauwelijks betoog» dat besparing van arbeidskrachten op een ander moment hiervan de vanzelfsprekende pendant vormde.
Ket ligt voor de liand, dat het toenemend contact met de buitenwereld, anders
gezegd, het afnemend isolement van het platteland, de ontwikkeling van deze gedachtenwereld heeft bevorderd. Het liberalisme, in de ruime zin des woords, is geen
geestelijk product van het platteland, maar van de stad. Het is geen toeval, dat de
nieuwe denkbeelden in het Westen en in het.Noorden van het land, waar, zoals gezegd,

<
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reedg_van oudsher als gevolg van de minder sterke overheersing van cte srelfvarssorging, de contacten met de buitenwereld veelvuldiger waren en waar ook in de 19de
eeuw de relaties met de stad snel groeiden, het eerst tot ontwikkeling kwamen. Ook
i» ander opzicht...werkte het ..toenemende contact jset de. stad een sterkere scjtisidiaig
tussen bsei^njïnj&ndarb^

slechts bepaalde denkbeelden ep

sociaal-economisch gebied drongen van de stad tot het platteland door, maar in het
algemeen bevorderde dit contact öejjroeijTa^Jïestede^^
land0 Het was vooral echter de boerenbevoj!kjjxgjlj3^
cultuur „onderging? aan de arbeiders ging ze nog grotendeels voorbij» Het gevolg
hiervan was, dat geleidelijk de levensstijlen van boer en landarbeider zich meer en
meer differentieerden én hierdoor de relatie tussen de beide groepen wéér verzwakte.
Nog in de 15de_eeuw \43.s de levensstijl van, boer en landarbeider vrijwel dezelfde,
f Men had hetzelfde cultuurpeil, dezelfde interessen, dezelfde opvattingen en denki beelden, deselfde vormen van ontspanning en vermaak, deselfde omgangsvormen enz»
Ook al was er, zeker in de streken waar de bedrijven relatief groot waren, een bepaald standsverschil tussen boer en landarbeider, men ging zonder bezwaar en zonder
dat zich hierbij enige wrijving voordeed in het dagelijks leven met elkaar om. Zoals gezegd, men at van één tafel en ook in andere opzichten was er een eng persoonlijk en menselijk contact, tDit nu veranderde in de loop van de 19de eeuw in verschillende delen des lands zeer duidelijk. Doordat de eigen levensstijl zich onder
invloed van het overnemen van allerlei stedelijke cultuurelementen sterk wijzigde,
voelden de boeren zich langzamerhand in het gezelschap van de landarbeider en van
het inwonend personeel minder goed thuis. De neiging ontstond zich buiten het werk
zoveel mogelijk van dit gezelschap te ontdoen. Hoewel ook weer wat dit betreft tues*.
sen diverse delen van het land grote verschillen bestaan, zien wij in verschillende
gebieden, met name in de kleigebieden van Groningen, zich geleidelijk een volledige
scheiding in het dagelijks leven tussen boer en landarbeider ontwikkelen. Op de
Groning3e__boerderi.ien ontwikkelt zich een ruimtelijke schejjjjig tussen het boerengezin en tussen inwonend personeel, in die zin, dat he_t .bpjer^n^ezin^zich terugtrekt
in het voorste gedeelte van de boerderij, de eigenlijke woning, terwijl^de meiden
en knechten worden verwezen naar de keuken, de stal en 'andere ruimten achter in het
huis. Het spreekt vanzelf, dat hierdoor van een zeker toezicht van boer en boerin
op het doen en laten van hun inwonend personeel buiten de werktijden feitelijk geen
sprake meer was. Dit leidde er weer toe, dat deze, meestal jonge, mengen_een vrij
ongebonden en_weinig verheffend leven leidden, xjat dan weer een verdere verwijdepring tengevolge had. "Dit alles", zo schrijft de afdeling Beerta van het Genootschap
ter bevordering van de Nijverheid, gevestigd te Onderdendam in 1S57, daarbij doelende op de verandering in de geestelijke en materiële behoeften, "nam bij den boer een
sneller 'voortgang, dan bij de werkboden. Kierdoor wordt het verschil van beschaving
en ontwikkeling tusschen de huisgenooten natuurlijk grooter, hetwelk als vanzelf
verschil van denkbeelden en genietingen teweeg brengt, Hierdoor wordt het onderlinge
verkeer gevolgelijk minder nauw en meer afgezonderd, waartoe bij het toenemend ver19)
mogen des landmans, zijn ruimere woning te geschikter gelegenheid biedt"
. I n ee*
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rapport over de toestand va» de dienstbaren in 1851, door een Commissie uit hetzelfOQ)

de Genootschap uitgebracht

, stellen de schrijvers zich de vraag : "Kan een be-••*"

—

~

~

~

gchaafd en zedelijk landbouwer zulke dienstboden als leden in zijn gezin opnemen?"
en ze beantwoorden de vraag ontkennend. Hogmaals, niet overal was het als in Groningen, maar juist, omdat zich hier het beeld verscherpt vertoont, komt de algemene
tendentie er duidelijk naar voren.
Tenslotte moet ook nog op de betekenis van de demografische ontwikkeling
in dit verband worden gewezen. Zoals gezegd, leidde de toenemende ontwikkeling van
het systeem van losse uitwonende arbeidskrachten er toe, dat het oude stelsel "Geen
plaats, geen vrouw" werd doorbroken, dat de jonge landarbeiders trouwden en kinderen kregen, ook al bestond voor hen geen zekerheid, dat er in de toekomst werk was
te vinden. Opgemerkt werd, dat de toenemende bevolkingsgroei, die hieruit voortvloeide, vóór 1875 niet tot catastrophes leidde, omdat door de intensivering en de
modernisering van de landbouw, in het bijzonder in de akkerbouwgebieden, de werkgelegenheid voortdurend toenam. Dit neemt echter niet weg, dat-dpor haar voortdurende
groei de landarbeidersgroep een minder gunstige positie op de arbeidsmarkt innam.
Bet is een bekend verschijnsel en we hebben dit o.a. na de laatste wereldoorlog
ten platteland© nog weer kannen constateren, dat bij een schaarste a^n,arJ3eidgkrachtenjniet jalleen de lonen een, neiging_(tpjngn^m_J;e stijgen, docl^ dat. .de. werkgevers
dan ook zullen strevenj^arjar^^

op langere termijn. Omgekeerd

maakte de voortdurende groei van de landarbeidersbevolking in de 19de eeuw het voor
de boeren gemakkelijker om het systeem van losse arbeidskrachten steeds verder uit
te breiden. Sr bestond dus tussen het systeem van losse_ arbeidskrachten en demografische ontwikkeling een wisselwerking, die de positie^an__Je^j£ndarbeider verzwakte,
temeer, omdat tot ongeveer 1875 in ons land van een ontwikkeling van de moderne
industrie nog weinig sprake was en er dus voor de landarbeiders weinig mogelijkheden waren «a, door naar de s^tede^^e^toekken, aan een eventuele ongunstige situatie
op dè arbeidsmarkt ten plattelande te ontkomen.
Zo is er dus een reeks van omstandigheden geweest, die er toe heeft bijgedragen om de verhouding tussen boer en landarbeider, zoals die1 in de 18de eeuw was,
geleidelijk, doch grondig te wijzigen. Het gevolg van deze ontwikkeling voor de
landarbeider was droevig. Wanneer men de verschillende geschriften leest, die ons
een beeld g^ren van de toestand, waarin deze groep van onze bevolking in de vorige
eeuw verkeerde, dan vraagt men zich soms af, hoe zoiets nog zo kort geleden in ons
land kon bestaan. Ik noemde reeds het rapport van het Genootschap ter Bevordering
van de Nijverheid, gevestigd te Onderdendam, over de positie van de landarbeiders
21)
in de provincie Groningen
. Dit rapport windt er geen doekjes om en het is uiterst
leerzame lectuur voor degenen, die zich een beeld willen vormen van het leven op het
platteland in de vorige eeuw. Vooral diegenen, die de neiging vertonen om het leven
ten plattelande, in bet bijzonder het plattelandsleven, zoals dit vroeger was, te
idealiseren, kan bet helpen om hun voorstellingen meer met de werkelijkheid in overeenstemming te brengen.. Ik kan mij voorstellen, dat sommigen zich na lezing van dit
rapport souden afvragen, of bet hier geschilderde beeld niet al te somber is. Onge-
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twijfeld hebben de schrijvers behoord tot de sociaal bewogenen, die het hun plicht
achtten te pogen de toestand van do landarbeiders te verbeteren en hun bedoeling
was zeker ook door hun geschrift boeren en notabelen op het Groninger platteland
duidelijk te maken, dat zij zich voor de verbetering van het lot van de landarbeiders dienden in te spannen. Het rapport is daarom hier en daar fel en zelfs hartstochtelijk van toon en de verwijten, die men tot de boeren richt zijn vaak niet
mals. Dat echter de schildering van de feitelijke toestand met de waarheid overeenkomt, blijkt wanneer men andere gegevens over de toestand van de landarbeiders, die
in de verschillende jaarverslagen van de Groninger Maatschappij van Landbouw en
haar voorgangsters en in andere geschriften voorkomen, legt naast de beschrijving,
die men vindt in dit rapport van 1851. Misschien zal men opmerken, dat Groningen
Nederland niet is en dat elders de toestand misschien gunstiger was dan in deze provincie. Zoals gezegd, is vermoedelijk de Jkej&ngJbgJIJLjjig Jiussen boer en landarbeider
nergens duidelijker tot uiting gekomen <3^J.nj3eze ^S^SS! 6 »

D

^ ^ ^ ^ ^

echter

allerminst, dat elders de toestand van de landarbeider gunstig, of zelfs maar aanzienlijk gunstiger dan in Gronirgen geweest zou zijn. Wie b.v. het rapport doorleest,
dat door Mr J.H. Beucker Andreae op het 5de Landhui3houdkundig Congres te Leiden in
22)
1850 werd ingediend over de toestand van de landarbeiders in Friesland
, krijgt
van deze provincie een weinig aantrekkelijker beeld, dan het rapport van 1851 geeft
van Groningen. Wat Bouman meedeelt over de toestand van de landarbeiders in Zeeland
in zijn geschiedenis van de Zeeuwse landbouw en de Zeeuwse Lendbotwmaatschappij

,

laat duidelijk zien, dat ook daar de toestand van de landarbeiders slecht was.
Een duidelijke demonstratie van de positie van de landarbeiders in de 19de
eeuw geeft de ontwikkeling van de landarbeidersionen. Nauwkeurige gegevens hierover
bezitten we natuurlijk niet, maar wat ter beschikking is wijst er op, dat gedurende
een groot gedeelte .van de 19de eeuw de landarbeidersionen eerder zijn gedaald dan
ges-tegen» Zo wijzen b.v. de gegevens er op, dat in 1868 in Groningen de landarbeidersionen lager, waren dan 50 jaar daarvoor

v. De tijd laat niet toe, cm het hier-

voor meegedeelde met uitvoerige citaten van tijdgenoten te illustreren en te onderstrepen. Men zegt echter nauwelijks te veel, wanneer 'men het landarbeidersleven in
de vorige eeuw karakteriseert als een leven van geestelijke en materiële ellende.
Armoede., honger, jammerlijke huisvesting, zwaar en hard werken, geen geld, geen tijd
voor enige ontspanning of geestelijke ontwikkeling, maatschappelijk lager aangeslagen dan enige andere groep in onze samenleving, zo was de positie van de landarbeider tot voor enkele tientallen jaren.
Vraagt men zloh af hoe de landarbeider op dit alles heeft gereageerd, dan
moet men tot de conclusie komen, dat hij tot aan het eind van de 19de eeuw dit alles
gelaten over zich heeft laten komen. Van enig verzet of opstandigheid is geen sprake.
Men hoort d e t van stakingen, niet vaa ongeregeldheden,, oproer of dergelijke wanhoope^.
uitingaiïo gpof. Kruijt d^}

heeft enige jaren geleden bij bespreking van het verschijn*.

sel H S B sociale klassen een nuttig onderscheid gemaakt In toestandsklassen en menialjteilaa&aggeau Onder een jfogfftandaklasse kunnen we verstaan een matschappelijke
geoep,. die, wat haar sociaal^coaomiscb.© positie betreft, duidelijk het karakter ver-
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toont van een klasse, als hiervoor werd omschreven, maar die zich gslf van deze toe»
stand niet bewust is en tegen de positie, waarin zij geraakt is dan ook niet in verast komt. Van een bewuste klasse-tegenstelling, laat staan van een klassenstrijd, is
in deze onstandigheden dan ook geen sprake. Bij de aantaliteitsklaase-n is, het bewustzijn van eigen positie wel aanwezig en kan men een streven constateren de eigen, als
onrechtvaardig en onjuist beoordeelde positie, te verbeteren. In verschillende delen
van ons land is in de loop van de 19de eeuw, zoals reeds eerder werd opgemerkt, de
landarbeidersgroep JPj3§_J3PM^s.J-g.P-.g§.g.J;^§^SMgj^a8ge geraakt, naar een mentaliteitsklasse is zij zeker gedurende het grootste ^gedeelte van de 19de eeuw niest jeweest,
Hen kan het ook anders uitdrukken door te zeggen, dat weliswaar in de loop van de 19de
eeuw de grondslagen van de patriarchale standenmaatschappij, die in de 13de eeuw op
hfet platteland nog bestond, zijn weggevallen, doch dat er bij de betrokken bevolkingsgroepen, set name bij de landarbeiders, de bij deze standennaatschappij behorende ge—
dechtenwereld nog lang is blijven voortleven. Be landarbeider bleef zijn positie als
Vanzelfsprekend aanvaarden en de gedachte dat het ook anders Icon, kwan bij hea niet
op. De boer bleef het van zijn kant als vanzelfsprekend beschouwen, dat de landarbeider hen trouw en 2onder tegenstand diende en hij was zich er niet van bewust, dat
• door het wegvallen van het gevoel van verantwoordelijkheid voor de arbeider van zijn
kant, -het morele recht om deze trouw van de arbeider te eisen, was vervallen. Men kan
dan ook in de 19de eeuwse geschriften nog voortdurend opmerkingen lezen over de dank•baapheid, die de arbeider aan de werkgever verplicht is voor het feit, dat deze hem
Werk en brood verschaft. Dat dit recht op dankbaarheid moeilijk valt te combineren
laet het overlaten van de arbeider aan de grillen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, realiseerde men zich nog niet.
Over de wijze, waarop de landarbeider sedert het eind van de vorige eeuw'
uit het slop gekeken is, waarin hij door de ontwikkeling van de maatschappelijke ver\ houdingen in de 19de eeuw was geraakt, kan ik kort zijn. De eerste beweging van betekenis ,onder dé landarbeiders ontstond door de prediking van het socialisme door
Doraela-ïïieuwenhuis.Ik gebruik net opzet het woord "prediking", omdat door de persoon
van DoBÏÜIa llieuvenhuis en door de wijze, waarop hij zijn idealen voordroeg, vele arbeiders en ook vele landarbeiders het socialisme inzogen als een heilsleer. Eet is de
. asavrerking van het optreden van Domela liieuwenhuis, die verantwoordelijk is voor het
coimnunisiae onder de landarbeiders in Koord-Oost Groningen, al is aan de andere kant
het feit, dat de landarbeider sociaal verder was afgezakt dan ergens anders in het
land, weer Bede verantwoordelijk voor hét succes, dat het optreden van de socialistische profeet hier had. Heeft deze radicale socialistische propaganda, zeker in het
• Hoorden van het land, er sterk toe bijgedragen.

bij de landarbeiders het idee te

' doen -ontwaken, dart het lot, dat hun in de 19d© eeuw Was 'oesehoren, niet vanaelfapr*kend en owermijdelijk was, om een lotsverbatering tot stand te brengen, was echter
laet wérk van anderen nodig. Tientallen jaren lang van ijverige organisatie sn voort»
durende ae'iie van landarbeidersbonden van verschillende richtingz^nodig geweest tsa
d© landarbeider OE&oog %B brengen uit de sfeer van materiele ellende en doffe berusting, waarin hij in de 19<3e eeuw leefde* In welk oplicht de verschillende landarbeid
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öesrsbonden ook snoekten verschillen, zij hebben er alle Baar gestreefd o» de landarhei*.
der te bevrijden van de afhankelijkheid van een, zonder enige beperking:» door de wet
van vraag en aanbod beheerste arbeidsmarkt, die in de 19de eouw zo zeer te zijnen
ongunst© had gewerkt. De organisatie van de landarbeiders in vakverenigi'ngen betekesde, dat hun positie op de arbeidsmarkt 2eer werd versterkt. Het collectieve arbeidscontract, dat het gevolg was van het georganiseerde optreden van de landarbeiders,
leidde er toe, dat niet meer bewust of onbewust de nood van de individuele arbeider
kon worden uitgebuit om zijn loon zo laag mogelijk te houden.jfVan grote betekenis
ooit, .-was de geleidelijke ontwikkeling en verbetering van het systeem van werklojrenzorg. Hierdoor werd als het ware een "vloer" in de arbeidsmarkt gelegd» De neiging
van de landarbeider om in tijden van werkloosheid ieder .loon, dat hem werd geboden,
te accepteren, verdween hierdoor.
Het is nuttig om ons nog eens duidelijk voor te stellen hoe groot de verbetering van de positie van de landarbeider wel is geweest. Bc geef daarom nog enkele
cijfers over het loon van de landarbeider in de laatste tientallen jaren, waarbij ik
gemakshalve, om de moeilijkheden, verband houdende met de waardeverandering van het '
geld, te vermijden, het loon uitdruk in kilogrammen tarwe. In 1905. was het jaarloon
van een landarbeider in de Noordelijke bouwstreek in Groningen gelijk aan de waarde
van ongeveer ^^PÜt^JSFV 0 • ^ R ^ e V&?&>cle vóór de tweede wereldoorlog was dit gestegen tot de waarde van ongeveer 3200 kg tarwe, thans is de beloning van de landarbei—~der ongeveer gelijk te stellen aan 12000 kg tarwe. Van 1905 tot heden is de opbrengst
per ba in ons land aanzienlijk gestegen, maar lang niet in die mate, als het landarbeidersloon» Dit betekent, dat in deze periode niet alleen het inkomen van de landarbeider op zich zelf is verhoogd, maar dat de positie van de landarbeider, ten opzichte van anderen, die een inkomen uit het agrarische product trekken, is verbeterd,
ïlisschien zal men zich afvragen of deze stijging van de lonen van de landarbeiders,
behalve door stijging van de opbrengst, niet in sterke mate is gecompenseerd door een
toenemende rationalisatie en mechanisatie van de landbouw, met als gevolg een vermindering van de arbeidsbehoefte, zodat uiteindelijk misschien toch het percentage van
de opbrengst, dat naar de landarbeiders gaat, niet veel hoger zou zijn dan een 50 jaar
,-eleden. Ongetwijfeld is sedert het begin var. deze eeuw de arbeidsproductiviteit in de
landbouw aanzienlijk gestegen. Hier staat echter tegenover, dat de arbeidstijd van de
landarbeider aanzienlijk is verkort en vermoedelijk weegt dit, samen roet de vermeerdering van arbeid, die - op zichzelf gezien - met de productieverhoging gepaard ging,
vel

ongeveer op tegen de rationalisatie en mechanisatie. Zoals reeds werd opgemerkt,

is het aantal in de landbouw werkzamer in de klei-akkerbouw gebieden, waar wij de
landarbeiders in de eerste plaats vinden, sedert het begin van dese eeuw feitelijk
niet meer gestegen, maar ze is, althans wat de mannen betreft, ook niet belangrijk
gedaald, terwijl thans de werkloosheid waarschijnlijk ook niet groter is dan toen.
"echanisatie en rationalisatie zijn dus uiteindelijk wel in de eer^te^pj^ata^joan de
landarbeider ten goede gekomen en niet...&an_Jboeren en grondeigenaars. Ik wil hier.verder niet ingaan op de vraag in hoeverre het de grondeigenaar dan wel de boer is geweest, die zijn percentage in de totale opbrengst van het agrarische product heeft
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Biet*, isutefi» Voor zover da boer tegelijkertijd eigenaar is, wat nog altijd voor
één .groot peroentage van de boeren het geval is, maakt dit trouwens geen verschil*
Dat è& landarbeider in de plattelandsmmenleving als geheel thans een veel betere
positie inneemt dan een halve eeuw gebeden, is aan geen twijfel onderhevige Zijn
loon is aanzienlijk verbeterd en de overige arbeidsvoorwaarden, waaronder hij
werkt, evenzeer. Hij heeft een sociale zekerheid verkregen, die voor zijn grootouders nog volkomen onvoorstelbaar was,
Mfeg men hieruit concluderen, dat er feitelijk geen landarbeidersprobleem
meer bestaat? Heeiat men de huidige materiele positie van de landarbeider als uitgangspunt voor ai^n beoordeling, dan KOU men kunnen concluderen, dat Beker nog
niet aan alle wensen is voldaan, docb dat van een probleem in de zin van een noodtoestand, die dringend verandering eist, feitelijk niet Heer kan worden gesproten,
Tech -voelen degenen, die sich met de positie van de landarbeiders be2ig houden er,
ook de. landarbeider zelf, zijn positie niet als probleemloos, VJat de materiele
positie betreft, bestaat in de landarbeiderswereld nog een gevoel van onzekerheid,
In de eerste plaats leeft bij de landarbeiders;, evenals trouwens bij alle arbeiders, de vrees voor een terugslag in het economische leven, waarbij in het bijzonder de•crisisperiode van de dertiger jaren hun als een spookbeeld voor ogen
staat. Daarnaast koestert de landarbeider echter nog een bijzondere vrees, namelijk, dat de gelijkstelling in loon met andere arbeidersgroeper, die hij na de oorlog heeft verkregen, niet bewaard zal blijven en dat hij daarom in een bepaald
ogenblik weer beneden het thans bereikte niveau zal zakken, Deze vrees is zeker
niet engegrond. Steeds en overal op de wereld is de landarbeider altijd de "underdog" geweest, de slechtst betaalde, minst geachte arbeider. In het algeneen
is oók op het o^eKblik_nog---in de Westerse wereld de landarbeider de slechtst betaalde onder de arbeiders, Nederland verkeert, zoals uit een kortgeleden verschenen'Duitse publicatie blijkt

, in dit opzicht thans in een uitzonderingsposi-

tie. Kan deze uitzonderingspositie gehandhaafd blijven? liet antwoord, dat men
op deze vraag moet geven is van vele factoren afhankelijk, Zeker is wel, dat zonder een voortdurende aandacht van de overheid voor het welzijn van de agrarische
bevolking in het algemeen en dat van de landarbeiders in het bijzonder, telkens
het gevaar zal bestaan, dat de landarbeider weer zal afglijden. Meer dan enige
andere arbeidersgroep hebben de landarbeiders te vrezen van een evenfexeeljierstel
van de vrije loonvorming. Zeker is echter ook, dat de landarbeiders een' relatieve
daling ten opzichte van andere arbeidersgroepen, als een bittere onrechtvaardigheid zouden voelen

en dat een dergelijke teruggang in het door de landarbeider

verrichte werk of in zijn levensomstandigheden geen rechtvaardiging kan vinden.
Naast deze vrees voor zijn materiële positie, plaagt de landarbeider nog
sijn positie als mens in het bedrijf en in de dorpsgemeenschap. Misschien zullen
velen, die het platteland niet uit eigen ervaring kennen, de overtuiging hebben,
3at bisnen een kleine eenheid als een boerenbedrijf de verhouding van de arbeider
tot de ondernemer veel gemoedelijker en veel plezieriger is dan in een groot bedrijf in de industrie en dat daardoor de positie van de landarbeider veel winder
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aanleiding zal geven tot ontevredenheid en onlustgevoelens dan die van de arbeid
der in het grote bedrijf. Dit is in zijn algemeenheid onjuist. In het kleine bedrijf, waar er dia-eet, persoonlijk contact is tussen werkgever en arbeider, is
in principe inderdaad de mogelijkheid gegeven tot een veel menselijker en aantrekkelijker verhouding -bussen de arbeider en de leider van het bedrijf dan in
het moderne grote bedrijf. Dit gaat echter alleen maar op, •wanneer de arbeider
en de ondernemer, i.c. dus de boer, ten opzichte van elkaar een zodanige houding
en positie vreten te vinden, dat deze door beiden als juist en correct wordt aanvaard. Dat wil dus zeggen, da;b gij beiden in feite een zelfde opvatting van de
onderlinge verhouding moeten hebben. Dit nu isjgaak niet, het geyal^/Vele hoeren
hebhen de snelle evolutie in de materiele en sociale positie van de landarbeiders
innerlijk niet kunnen bijhouden. Vaak staan zij geestelijk nog met het ene been
in de 19de eeuw. Zij beschouwen zichzelf nog als heer en meester, niet alleen op
jihun bedrijf, maar ook in de dorpsgemeenschap. Het verhoogde gevoel van zelfbewustzijn, dat de landarbeider heeft verworven, prikkelt hem en wordt als aanmatiging
ondervonden. De landarbeider aan de andere kant voelt zich te weinig gerespecteerd,
te veel cis willoos werktuig behandeld en ziet zijn menselijke waardigheid onvoldoende geëerbiedigd. Hij vindt het vernederend om in het bedrijf en daarbuiten
,veelal als tweederangsmens te worden behandeld. Juist omdat dit alles zich afspeelt in het kleine milieu van het boerenbedrijf en de dorpsgemeenschap, \ferkt
dit alles extra prikkelend. In het grote bedrijf, waar bedrijfsleiding en arbeiders ver van elkaar af staan, is het veel gemakkelijker de onderlinge verhouding
zuiver zakelijk te zien, terwijl men in de stad buiten de werkuren met elkaar
niet in aanraking komt en zich dus ook niet aan elkaar stoot. Op het platteland
echter, waar men elkaar over en veer kent en van jongsaf voortdurend met elkaar
in aanraking is geweest, krijgen de verhoudingen, zovrel in als buiten het bedrijf,
Steeds een persoonlijk karakter en worden daarom veel moeilijker te verdragen.
Wanneer persoonlijke verhoudingen goed zijn, zijn ze voor de mens een weldaad en
oneindig meer waardevol dan zakelijke betrekkingen. Zijn ze echter sleeht, of
zelfs maar minder goed, dan verweNkken ze veel diepere ergernis en sterkere onlustgevoelens dan zakelijke verhoudingen ooit kunnen doen. Voor tal van landarbeiders is dan ook de verhouding tot de boeren het probleem, dat hen voortdurend bezig houdt en hun vreugde in het werk aantast. Dit is één der belangrijkste redenen,
waarom de landarbeiders nog steeds hun eigen positie niet hoog aanslaan en, waar
mogelijk, voor hun kinderen een ander bestaan zoeken. ïfen kan slechts hopen, dat
wat dit betreft de tijd het juiste remedie zal geven, dat'geleidelijk de onderlinge verhoudingen tussen boer en arbeider zich zullen aanpassen aan de gewijzigde
omstandigheden en een nieuwe basis zal worden gevonden vobr samenwerking 2onder
tegenstelling of wrok. Een intensieve voorlichting, waardoor men over en weer el~
kaars houding en eikaars problemen leert kennen, kan misschien tot de oplossing
27)
bijdragen
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j Van de ongeveer 200.000 boerenbedrijven in Tfederland zijn er 60.000 kleine? dan
\(h ha) en 120.000 kleiner dannO ha/ Het overgrote gedeelte van de bedrijven bestaat dus uit kleine en zeer kleine bedrijven. Nu reeds x*eer enige tientallen
jaren lang komen uit de wereld van de boeren op deze kleine bedrijven symptomen
van ontevredenheid en we zijn er dan zo langzamerhand ook aan gewend geraakt om
t© spreken van het "kleine-boerenjprobleem". Hoewel er van een massaal optreden
van de kleine boeren als groep tot nu toe in Nederland geen sprake is geweest,
zijn er toch telkens weer acties van kleine boeren ontketend, die een teken
zijn van een duidelijk gevoel van onbehagen bij deze groep van onze bevolking.
Wat is de achtergrond van deze ontevredenheid? Wat is eigenlijk het kleineboeren probleem? Vraagt men de kleine boeren zelf, dan zullen zij er op wijzen,
dat. hun economische positie onbevredigend is, dat zij de overtuiging hebben, dat
bun inkomen ongunstig afsteekt bij dat van degenen, waarmee ze zich vergelijken.
Moet men hieruit concluderen, dat in de loop van de laatste halve eeuw de economische toestand van de kleine boeren ongunstiger geworden is? Omstreeks de eeuwwisseling was er immers van een kleine-boeren probleem geen sprake. Integendeel,
het bestaan als kleine boer bleek toen voor velen, vooral voor landarbeiders,
een grote aantrekkingskracht'te hebben. Vooral in'de periode van 1890 tot 1910
is in Kederland het aantal kleine boeren zeer sterk toegenomen. De kleine bedrijven rezen als paddestoelen uit de grond.

Zelf een klein bedrijf te bemaoh-

tigen was een ideaal, waarvoor talloze landarbeiders hun leven lang werkten en
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zwoegden.
Meet men de aantrekkelijkheid van het kleine-boeren-bestaan af aan de
neiging van de landarbeiders om zich geleidelijk te ontwikkelen tot kleine grondgebruikers en daardoor op den duur "tot onafhankelijke kleine boer, dan lijdt het
i niet de minste twijfel, dat_deze, agntr^dcej^kjieid grotendeels is verdwenen. In
n91^'waren er ongeveer 86,000 landarbeiders, die een grondgebruik van enige betekenis hadden. Daarvan waren er ongeveer 24.00C, die meer dan 1 ha grond gebruikten en die dus reeds'een zekere graad van zelfstandigheid hadden bereikt,
In n0^'* waren het er in totaal slechts ongeveer 22.500, d.w.z, ongeveer een kwart
van het aantal van 1910, Het aantal landarbeiders-grondgebruikers met meer dan
1 ha grond was gedaald tot minder dan 5.000. Van een actief streven om het tot
'kleine boer te brengen is dus thans nog slechts bij weinig landarbeiders sprake.
Desondanks valt niet te betwijfelen, dat - tijdelijke schommelingen als gevolg
van wisselingen in de conjunctuur buiten beschouwing gelaten, de welvaartstoestand van de kleine boer sedert het begin van deze eeuw belangrijk is gestegen.
Juist op de zandgronden, waar het overgrote gedeelte van de kleine boerenbedrijven voorkomt, zijn de opbrengsten van de landbouwgewassen als gevolg van het gebruik van kunstmest en tal van andere verbeteringen, die in de landbouwtechniek
hebben plaats gevonden, enorm vooruit gegaan. Ook de kwaliteit van de veestapel,
in de meeste gevallen de bron, waaruit- de kleine boer het overgrote deel van
zijn directe geld-inkomen betrekt, is sindsdien zeer sterk verbeterd. Natuurlijk
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• ja&j» ook de uitgaven groter- geworden. Om deze hoge opbrengst te verkrijgen moet
è& kleine boer aanzienlijke bedragen besteden aan kunstmest, veevoeder, bestrijdingsaiddelen enz. Dit neemt echter niet weg, dat grof geschat en uitgaande van
een constant prijsniveau voor agrarische producten en van de producten, die de
fkleine

boer voor bedrijf en gezin nodig heeft, thans zijn reële inkomen zeker

anderhalf maal 20 hoog is als in 1900. In feite lig-b het, gezien de gunstige prijsverhoudingen na de oorlog, thans zelfs nog iets hoger. De moeilijkheid ligt ook
niet, zoals men misschien zou veronderstellen, in het achter raken van het kleine
bedrijf bij het grote boerenbedrijf als gevolg van de mindere mogelijkheden voor
mechanisatie en rationalisatie, die het kleine bedrijf biedt, Dat het effect van
arbeidsparende machines en arbeid sparende werkmethoden op de grote bedrijven inderdaad aanzienlijk sterker is geweest dan op de kleine bedrijven, valt niet te
ontkennen. Zoals echter reeds werd opgemerkt, is het effect hiervan op het grote
bedrijf grotendeels gecompenseerd door de verkorting van de werktijd van de landarbeiders. De kleine boer, die zijn eigen arbeider is, bepaalt zijn eigen werkI tijd en lang werken is voor hem nog steeds vanzelfsprekend en ontmoet blijkbaar
j weinig bezwaar* Hoewel hij misschien meer vrije tijd zal nemen dan 50 jaar geleden, lijkt het niet waarschijnlijk, dat de arbeidstijden van de kleine boer thans
veel korter zijn dan in 1900. Dat de verhouding tussen het inkomen van de grote
boer en de kleine boer zich in de laatste 50 jaar ten ongunste van de kleine boer
heeft gewijzigd, is dus weinig waarschijnlijk, 'lezien de relatief sterke stijging
van de landarbeidersionen, die de grote boeren moeten betalen, geldt vermoedelijk
zelfs eerder het omgekeerde. Het zou onjuist zijn om te concluderen, dat het
kleine bedrijf in moeilijkheden is geraakt als gevolg van onvoldoende concurrentiemogelijkheden met het grotere bedrijf, althans als gevolg van een afnemende
concurrentiemogalijkheid, welke in de laatste 50 jaar zou zijn opgetreden. Indien
men zich echter de cijfers herinnert, die hiervoor werden gegeven omtrent de ontwikkeling van het inkomen van de landarbeider en men vergelijkt deze met de globale schatting, die xrerd gegeven aangaande de toeneming van het inkomen van de
kleine boer, dan zal men reeds tot de slotsom zijn gekomen, dat hier wel sprake
is van een aanzienlijke verschuiving, Globaal gesproken is in de laatste 50 jaar
het inkomen van de landarbeider twee maal zo sterk toegenomen, als dat van de
-
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°E2§iïEë-den. Op grond van de gegevens betreffende de uitkomsten van de agrarische
bedrijven van verschillend type mag men aannemen, dat gedurende de laatste jaren
het ^efeto^Jntoom5n_p_er__ha, d.w.z. de som van de beloning voor het werk van het gezin op het bedrijf, de interest van het geïnvesteerde kapitaal en de netto winst,
op bedrijven van ongeveer 5 ha, 6 a 700 gulden per ha heeft bedragen. Dat betekent,
dat een landarbeider, zonder de hulp van zijn gezin, ongeveer evenveel verdient
&ia de gemiddelde bosrA' dikwijls met belangrijke hulp van zijn gezin, op een bedrijf van 4 a 5 t&9 ondanks de reeds. gememoreerde relatief gunstige toestand in
de jaren na de oorlog, Men kan hieruit afleiden, dat waarschijnlijk ongeveer (SS?
van d© Nederlandse boeren niet of nauwelijks het inkomen van een landarbeider kun-
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* nen halen en beveadien nog een aanzienlijk percentage hier slechts- vadndg: .
bovenuit komt. Hier ligt de kern, althans één Tan de kernen, van het kleine-' boeren vraagstuk, fan een groep van mensen, die zich vrij en onafhankelijk voel*.
den in vergelijking met de aan de grillen van de arbeidsmarkt overgeleverde landarbeiders en die in een materiële positie verkeerde,, die ver was 'te prefereren
boven die van de arbeidersgroep, zijn de kleine boeren thans geworden tot de
zorgenkinderen van het platteland, die voor een groot gedeelte in inkomen en
zeker in bestaanszekerheid belangrijk bij de landarbeiders ten achter staan.
Niet alleen de landarbeiders, ook de arbeiders in andere beroepen ten plattelan-.
de zijn de kleine boer voorbijgeschoten, Aan alle kanten ziet hij zich omringd
door mensen, die in welvaart sterker zijn gestegen dan hij.
Men mene niet, dat het probleem minder ernstig is, doordat hier slechts
sprake is van een relatieve daling ten opzichte van de arbeidersgroep. Het zon
een E&skennen van de maatschappelijke werkelijkheid zijn, wanneer men voorbij
zou zien, dat de aanvaardbaarheid van eigen positie in onze samenleving in sterke mate afhankelijk is van de positie die door anderen, waarmee we ons vergelijken, wordt ingenomen. Dat tal van kleine boerengezinnen in welstand bij de landarbeiders ten achter blijven, is uit oogpunt van algemene sociale rechtvaardigheid ook zeker niet te verdedigen. De kleine boeren werken hard en moeten over
een even grote of grotere valekennis beschikken dan de landarbeiders, terwijl ze
als hoofd van een onderneming een grotere verantwoordelijkheid dragen.
Het probleem, dat door deze verschuiving tussen de kleine-boeren groep
en de landarbeidersgroep werd teweeg gebracht, wordt nog verscherpt door factoren van demografisch-sociologische aard. Over het algemeen is het geboortecijfer inde_jroepvari de kleine boeren nog relatief hoog en er bestaat bij hen
nog steeds een sterke neiging om zoveel mogelijk zoons, nadat zij de lagere school
hebben afgelopen, in het bedrijf op te nemen. Nog steeds is de gedachte, dat het
voor een bperenzoon normaal is om ook boer te worden, in sterke mate heersend,
terwijl bovendien de jongens voor de vader een gemakkelijke en goedkope hulp
vormen. Groeien de jongens op, dan ontstaan echter de problemen, In de eerste
plaats wordt dan, gezien de grootte van het bedrijf, de arbeidsbezetting te hoog.
Ook al werkt men dan misschien veel, de doelmatigheid van het werk wordt gering,
het inkomen, dat per arbeidskracht uiteindelijk wordt verworven, is zeer laag.
Het gevoel, dat het werk van de kleine boer onvoldoende wordt belo.ond, wordt hierdoor verscherpt, In de tweede plaats is als gevolg van deze omstandigheid het
aantal candidaten voor een boerenbedrijf veel groter dan met het beschikbare aantal overeenkomt. De neiging om,, zij het noodgedwongen, met een bedrijf, dat eigenlijk te klein is, genoegen te nemen wordt daardoor versterkt en zo blijft het
kleine«boeren probleem permanent,
28)
Tal van onderzoekingen

gedurende de laatste jaren hebben laten zien,

dat de arbeidsproductiviteit op de kleine boerenbedrijven laag ligt, veel lager
dan op de grote bedrijven. De hoeveelheid product, die op het grote bedrijf met
behulp van de arbeid van een landarbeider wordt voortgebracht is- aanzienlijk gro-
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..ter'da» &etgs.en de kleine boer en 2ijn medewerkers per manjaar op het klein© bedï'i^.iroorfe'brengen» Toen 50 jaar geleden de landarbeider nog slechts een relatief
. gering percentage toeviel van bet product, dat set zijn arbeid werd voortgebracht,
kqt» ©sd&nks dit geringere effect van zijn -arbeid de beloning van de kleine boer
hoger jsijn dan die van de- landarbeider. Nu de landarbeider een groter deel van
het product ontvangt, treedt het uit deze lage arbeidsproductiviteit op het kleine bedrijf voortvloeiende probleem naar voren. Hieruit volgt, dat er ook slechts
é^fo. afdoende oplossing is voor het kleine-boeren vraagstuk, n.1. verhoging van de
. arbgjdgproduotiviteit. Een algemene verhoging van de prijs voor de agrarische proöacten zou bet inkomen van de grote boeren onrdelijk verhogen, de consumenten
zwaar belasten.en onze concurrentiemogelijkheden op de internationale markt, waarvan, de Nederlandse landbouw Z Q zéér afhankelijk is, vernietigen. Speciale toeslagen voor de producten, voortgebracht door de kleine boeren, zouden het karakter
dragen van een sociale steun en zouden daarmee de kleine boeren stempelen tot
maatschappelijk onvolwaardig© a.

i/-

Voor het verhogen van de arbeidsproductiviteit staan verschillende wegen
open, die alle gevolgd zullen moeten worden, wil men het gewenste resultaat bereiken* In de eerste plaats zullen de kleine boerenbedrijven van de overtollige arbe-ió!sfceaehten moeten worden ontlast. Men zal de boeren er van moeten overtuigen,
dat vaja een uitbreiding van het aantal boerenbedrijven in Nederland feitelijk geen
sprak© $eer kan zijn en dat dus niet meer dan 'één van hun zoons weer boer kon worden, zodat <3e anderen tijdig, d.w.z. onmiddellijk nadat zij de lagere school hebben verlaten, een be3taan in een andere richting zullen moeten zoeken. Meer en
ïnë.ér dringt dit reeds tot de boeren door en men mag aannemen, dat een voortgezette en' intensieve voorlichting in deze richting de nodige resultaten zal opleveren.
.In de 'tweede plaats zal moeten worden getracht de kleine boerenbedrijven zoveel
mogelijk te intensiveren, dat wil dus zeggen, dat er naar zal moeten worden gestreefd om door de verhoging van de opbrengst van de diverse gewassen per ha,
door het kiezea van gewassen, die per ha meer werk en ook meer geld opleveren en
doo3?-faet vergroten en verbeteren van de veebezetting, de totale hoeveelheid werk
en'bet inkomen, dat een bedrijf kan opleveren, te vergroten. Aan deze intensivering wordt 'thans, o.a. door de Landbouwvoorlichtingsdienst hard gewerkt. Ze heeft
echlier naar grenzen, die behalve door de physielce mogelijkheden van productie van
gr,Gad en veestapel worden bepaald door de afzetmogelijkheden, die voor de verSchillende producten van de Nederlandse bodem bestaan.
¥il men tot oplossing van het kleine-boeren vraagstuk komen, wil men, om
dit' als maatstaf te gebruiken, bereiken, dat de kleine boer en zijn medewerkende
gezinsleden voor hun arbeid tenminste een landarbeidersloon zullen ontvangen en
dat. daarnaast een redelijke winst en een redelijke rente van het geïnvesteerde
"kapitaal worden verkregen, dan zal een vergroting van een zeer belangrijk percen.••*bgae V & B eaaa kleine boerenbedrijven niet uit kunnen blijven. Gaat men er van uit,
.$at h&t bedrijf groot ganoeg moet zijn cia in ieder'geval de boer zelf een behoor-
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lijke arbeidsproductiviteit en daardoor een behoorlijke beloning voor zijïi werk
te verzekeren, dan ligt de minimum bedrijfsgrootte voor een gemengd bedrijf9 zo~
als wij dit reeds op de zandgronden kennen, vermoedelijk ongeveer bij(7 haj Gaat
men er van uit, dat behalve de vader ook de opgroeiende zoon, die hem op den duur
zal opvolgen, op het bedrijf een plaats en werk gal moeten kunnen vinden, dan
ligt het miniiaura bij/£l2 hsOHet vraagstuk van de vergroting va» de kleine boerenbedrijven, de z.g. sanering, wordt sedert enige tijd levendig besproken in de
kringen van degenen, die zich met landbouwvraagstukken bezig houden. Kortgeleden
is door de Ministers van Financien, Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en
Verkeer en Waterstaat een C-cmissie in het leven geroepen, die de regering advies zal moeten geven over de vraag betreffende de bestemming van de domeingron*»
den, waaronder in de eerste plaats de Zuiderzeegrbndenj zij zal vooral onder het
oog moeten zien, in hoeverre deze domeingronden souden kunnen worden gebruikt om
de te, kleine bedrijven te saneren. Deze Commissie moet met haar werk nog aanvangen en welke de uitkomsten van haar onderzoek zullen zijn, staat nu nög niet
vasto Zeker is wel, dat, naast de sanering, ook nog talrijke andere belangen bij
de domeingronden, met name de Zuiderzeegronden, zijn betrokken, zodat een oplossing langs deze weg zeker niet zo eenvoudig zal zijn. Wat echter ook de conclusies van deze coranissie zullen zijn, voor mij persoonlijk staat het vast, dat
voor het vraagstuk van öe te kleine bedrijven in de landbouw een oplossing zal
moeten ;</orden gevonden en dat langs de ene of langs de andere weg een vergroting
van deae bedrijven 2al moeten worden bereikt» Het zou te ver voeren om eventuele
andere maatregelen, die tot dit doel zouden kunnen leiden te bespreken en bovendien lijkt het beter om eerst de resultaten van de zo juist genoemde saneringscommissie af te wachten, die zeker alle aspecten van dit vraagstuk onder ogen
zal zien.
Tot zover deze uiteenzetting. Het was slechts mogelijk een klein gedeelte van de
problemen van het platteland te bespreken en deze nog slechts summier, doch misschien heeft het voorgaande er enigszins toe mogen bijdragen om het beeld van de
maatschappelijke verhoudingen in het landelijke gedeelte van Nederland te verscherpen.
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