
  

 

 

Tilburg University

Van overgang naar omwenteling in de Brabantse land- en tuinbouw 1950-1985

Crijns, A.H.

Publication date:
1998

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Crijns, A. H. (1998). Van overgang naar omwenteling in de Brabantse land- en tuinbouw 1950-1985:
Schaalvergroting en specialisatie. Stichting Zuidelijk Historisch Contact.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/613a3a5c-0db5-46d0-a1e0-ad8c2f26d743


~

~ fr tY

~



Van overgang naar omwenteling in de Brabantse land~ en tuinbouw

I~SoI~~s

Schaalvergroting en specialisatie



ISBN c~o ~obqrSi ~

Vormgevingl opmaak lithogra fi e~ druk en afwerking

Drukkerij H Gianotten BV~ Tilburg

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd enlof openbaar gemaakt

door middel van druk~ fotocopie~ microfilm of op welke andere wijze ook zont

der voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever~



Stellingen

Vergroting van bedrijven had gevolgen voor de mentale instelling van boeren en tuinders~
Groepsbelang werd verdrongen door eigenbelang~ Die ontwikkeling heeft de agrariër maatschappelijk

en politiek in een zwakkere positie geplaatst~

Landbouwontwikkeling en natuurbehoud zijn in wezen verschillende processent Beiden moeten ruimte
hebben om goed te kunnen functioneren en samen zorgen voor een harmonisch landschapt

Kleine stallen~ bijgebouwen en kleine percelen gaven gemengde bedrijven een schilderachtig aanzien~
Maar deze uiterlijke kenmerken lieten tevens zien~ dat het onmogelijk was om met deze bedrijfsvorm

de welvaartsontwikkeling te kunnen volgent

IV

Mechanisatie en specialisatie van bedrijven hebben gezorgd voor kortere werkdagen in de agrarische sectort
De komst van de televisie heeft dat proces nog bespoedigdt

Het naoorlogse jonge boerenvraagstuk leek aanvankelijk onoplosbaar~ Toch werd het geen
berloren generatieJt Op pluriforme wijze leverden zij waardevolle bijdragen aan de wederopbouw

en de economische ontwikkelingt

VI

Maatschappelijke waardering voor de landbouw gaat door de maag~
In tijden van voedselschaarste weet men de boer te vinden~

VII

De sleutelrol in de naoorlogse ontwikkeling van agrarisch Brabant werd vervuld door de NCB ~
Met hun door de leden aanvaard sturend optreden~ het dichte netwerk en ruime dienstverlening

brachten zij boeren en tuinders in beweging~

VIII

Maatschappelijke kritiek op de wijze van produceren in de agrarische sector en het zoeken naar verbetering is te
eenzijdig gericht op de producenten en te weinig op de rol die consumenten hierin moeten vervullen~

IX

In leefgewoonten groeiden boeren en hun gezinsleden naar de burgers toet Stedelingen gingen in de dorpen
wonen~ Ondanks toegenomen mobiliteit en vermenging van boeren en burgers is de afstand

tussen het boerenbedrijf en de stedelijk denkende burger groter gewordent



X

Door de komst van de EEG kwam Brabant anders op de Europese kaart te staan~ In plaats van grensgebied
in een klein land lag de provincie voortaan temidden van dichte bevolkingscentra met nieuwe

economische mogelijkhedent

XI

Land~ en tuinbouwvoorlichters speelden een cruciale rol in de bedrijfsontwikkelingt Zij waren
Ibruggenbouwersl tussen onderzoek en onderwijs enerzijds en toepassing ervan in de praktijk anderzijds~

XII

INiet meer~ maar beter~ faalde als signaalfunctie naar boeren en overhedent Beperking van de productie moest
worden afgedwongent Het was geen wonder~ dat de wenselijkheid van deze ingreep het eerst werd gehoord in

de provincie met de sterkste ontwikkeling van de intensieve veehouderij~

XIII

Vrouwen hebben een belangrijke rol gespeeld in het aanpassingsproces en de maatschappelijke gerichtheid van
het boerengezin op de zich wijzigende samenleving en de veranderde instelling van de gezinsleden~

XIV

De dynamische ontwikkeling van de landbouw dwong Europese~ landelijke en provinciale overheden
om regelend op te treden~ Boeren moeten de tijd krijgen om zich in te stellen op deze nieuwe beperkingen

en toepassing ervan in de praktijkt

XV

Duurzame landbouw betekent niet het bereiken van een eindfase~ maar is steeds weer een stadium in een
ontwikkelingsproces~ waarbij technische mogelijkheden~ economisch nut en maatschappelijke wenselijkheid

tegen elkaar moeten worden afgewogent

XVI

rtNa gedane arbeid is het goed rustentt~ Dat geldt niet voor de promovendus~
Naarmate het onderzoek vordertt groeit het besef dat hij nooit is uitgeleerdt
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Woord vooraf

n i ~~Ig kon ik~ komend vanuit Limburg~ nauwelijks
I beseffen~ dat mijn benoeming tot Rijkslandbouw~
consulent te Eindhoven~ een band voor het leven zou
worden met de Brabantse boeren~ Zo kort na de oor~
log was er veel werk aan de winkel en het was een uitt
daging om daaraan een bijdrage te mogen leverent
Minister Mansholt stelde ons in staat om telkenjare
nieuwe voorlichters aan te stellent We leerden de be~
ginselen van het voorlichtingsvak van de werkers van
het eerste uurt Zij waren al in de crisisjaren voor de
Tweede Wereldoorlog aangesteldt In onze taakstelling
na igso groeiden we mee met datgene wat weten~
schap en techniek ons aanboden~ en dat was niet ge~
ringt Bovendien stond de Brabantse boerenbevolking
open voor vernieuwingen en ze werden daarin krach~
tig gesteund door hun organisaties en instellingen~
Geen wonder~ dat de Landbouwvoorlichting met zo~
veel jonge medewerkers enthousiast aan de slag ging
om boeren en tuinders te laten delen in de groeiende
welvaartt Een karwei dat nooit klaar was en waaraan
velen zich tussen rgSo en r g SS met grote inzet heb~
ben gewijdt Om daaraan met anderen leiding te heb~
ben mogen geven beschouw ik als een uitverkiezing
en is oorzaak van die band voor het leven~

Evenals Jeanine Dekker~ die in i gg~S in Tilburg
promoveerde op haar proefschrift over Zuivelt
coëperaties op de zandgronden in Noord~Brabant en
Limburg rgga~zgSo~ vroeg ik mij af~ hoe boeren in
een achterstandspositie mogelijkheden konden benut~
ten om tot verbetering van hun leefsituatie te koment
Dat was voor mij de belangrijkste reden om aan dit
onderzoek te beginnen en velen hebben mij geholpen
om deze studie te voltooient ik ben dan ook aan veel
mensen en instanties dank verschuldigdt Allereerst
was dat Frans Kriellaars~ die ik als mijn leermeester
beschouw voor de wetenschappelijke benadering en
verklaring van praktische gebeurtenissent Hij ver~
stond de kunst om moeilijke zaken eenvoudig uit te
leggent Door zijn toedoen ontstonden mijn contacten
met proftdr~HtF~JtM~van den Eerenbeemt en de

Katholieke Universiteit Brabantt Vanaf het begin
toonde de NCB en met name de Algemeen Secretaris
Anton Heijmans~ belangstelling voor het geschied~
kundig werk van Frans en mij en tevens voor mijn
studie~ die daarop volgdet Opnieuw was het bestuur
van de NCB ~ onder leiding van voorzitter Antoon
Vermeer bereid om de materiële kosten van de voor~
bereiding voor haar rekening te nemen en de uitgave
van het boek mogelijk te maken~ In de afrondende
fase verleenden Gerard van Oosten~ Ton Duffhues en
Herman van Dinther hun gewaardeerde hulpt ik ben
het Bestuur van de Stichting Zuidelijk Historisch
Contact erkentelijk~ dat het boek in de reeks van
~Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van
Nederlandr is opgenomen~

Vanaf het begin maakte ik gebruik van informant
ten~ die met mij de agrarische ontwikkeling tussen
rgso en igSS intensief hadden beleefd~ Hun namen
staan vermeld in de bijlagent Voor een kritische be~
oordeling van delen van het werk maakte ik gebruik
van meelezers~ Dat waren Wim Blauwhof~ Bart
Ketelaars~ Ad Latijnhouwers~ Maarten Schretlen en
Toos Wijnands~Hendriks~ Patrick Beneken en Arthur
Pistorius waren behulpzaam bij het maken van de
Engelse vertalingt Zorica Calie wees de weg bij moei~
lijkheden met de computer~ Van Jeanine Dekker ont~
ving ik veel aanwijzingen over de opzet van mijn stu~
diet Cor Peters Rit en de NCB zorgden voor het me~
rendeel van het fotomateriaal~

Het proefschrift kwam tot stand door toedoen en de
niet aflatende hulp van prof~drtH~F~J~Mtvan den
Eerenbeemtt Hij was voor mij in de ware zin des
woords een hoogleraar~ die begeleidde en stimuleer~
det Iedere aflevering van delen van mijn werk werd
snel en punctueel grondig bekeken en van commen~
taar voorzient Wellicht in verband met mijn leeftijd
wist hij gestrengheid en moeilijke opdrachten goed te
doseren en aantrekkelijk te verpakkent Ik ben aan
hem grote dank verschuldigd~
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Die dank is evenzeer van toepassing op mijn vrouw
Maria~ Zij gaf me niet alleen al die jaren de ruimte~
maar zij voelde zich ook zeer betrokken bij de uit~
voeringt Samen ontdekten we behalve de noodzaak
ook de geneugten van de computer voor de tekstver~
werking en vanaf die tijd waren de rollen verdeeldt Ik
zorgde voor de inhoud van de teksten en Maria voor
de verwerking op de computert Tevens nam zij~ sa~
men met zoon Laurens~ de taalkundige beoordeling
voor haar rekening~ Het werd in feite een coproductie
van ons beiden~ waaraan we met veel plezier hebben
gewerktt Zonder haar niet aflatende hulp had ik dit
werk niet kunnen volbrengent

Met een gevoel van dankbaarheid draag ik dit boek
op aan mijn vrouw~ We zijn blij dat ook onze kinde~
ren en degenen met wie zij verbonden zijn~ meeleef
den met de vorderingen die gemaakt werdent Maar
voor alles zijn we dankbaar~ dat we dit boek in goede
gezondheid konden voltooient

Tilburg ~ ao augustus i~S~

Fons Crijns
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Verantwoording

De scharnierfunctie van igSo en c g SS
Van overgang naar omwentelingt Met deze vier woort
den wordt treffend weergegevenr wat tussen igSo en
igSS in agrarisch Brabant gebeurdet Sedert iqjo had~
den crisis~ oorlog en wederopbouw hun stempel ge~
drukt op de situatie in land~ en tuinbouw met velerlei
beperkingen voor boeren en tuinderst Maar vanaf
igSo kwam er verandering en dat werd ook merkbaar
in het zandgebied~ De beeldvorming van Brabant van~
uit het verleden was gericht op schrale grond~ kleine
bedrijven~ grote gezinnen en teveel arbeidskrachtent
Boeren hadden steeds met weinig genoegen moeten
nemen~ Er was geen roemrijk verleden om op te teren
en weinig reden tot behoudzucht~ Niettemin waren
boeren zeer leergierig en het nieuwe lokte hen aant Er
kwamen kansen~ vooral in de veehouderij en die wert
den met beide handen aangegrepen~

Agrarisch Brabant was uit de oorlog gekomen met
een ongekend kleine boeren~ en jonge boerenvraag~
stukt Er waren veel kleine bedrijven en jonge boeren
met weinig toekomstperspectief~ Sedert crisis en
Tweede Wereldoorlog had een opeenhoping van be~
drijven en arbeidskrachten plaatsgevonden~ Het jaar
igSo had een duidelijke scharnierfunctie naar een
nieuwe tijd~ De eerste jaren na rgIs stonden nog in
het teken van de wederopbouw~ Maar geleidelijk be~
gon het aantal beperkende bepalingen af te nemen en
er kwam meer ruimte voor bedrijfsontwikkeling~
Maar bovenal markeerde het jaar igSo de omslag van
meer cultuurgrond~ bedrijven en arbeidskrachten in
de eerste helft van de twintigste eeuw naar minder
cultuurgrond~ bedrijven en arbeidskrachten in de
tweede helft na rgSot

Evenals igSo had ook igKS een duidelijke schar~
nierfunctie~ maar nu als eindpunt van een periode~
De tijd van het onbeperkte Igroeidenken~ en daarnaar
handelen was voorgoed voorbijt In tegenstelling tot de
groeimogelijkheden van na igSo ging het nu om het
samenvallen van ongunstige factoren~ De onstuimige
bedrijfsontwikkeling zorgde voor toenemende ondert
linge concurrentiet Grond werd steeds intensiever ge~

bruiktt Noord~Brabant was te klein voor de daadkracht
van haar boeren~ De Europese markt was overvol en
kampte voortdurend met overschotten~ Mest~ en mi~
lieuproblematiek vroegen om wetgeving van de over~
heidt Maatregelen vanuit Brussel en de landelijke
overheid maakten duidelijk~ dat de grenzen aan de
groei in de melkveehouderij en de intensieve veehout
derij bereikt warent Voor veel boeren had r g SS een
ongunstig toekomstperspectief~

Temporele beschrijving
Niet alleen igSo en igBS~ maar ook tqGo en rq~S
speelden een belangrijke rol in het ontwikkelingspro~
ces van de Brabantse landt en tuinbouwt Tot igGo
hadden meerdere kleine eenheden deel uitgemaakt
van gemengde bedrijven~ Deze moesten samen zor~
gen voor voldoende inkomen en spreiding van het be~
drijfsrisico~ Er was werk voor veel handen~ maar die
werden duurder en schaarsert Arbeidsbesparing en
rationalisatie zorgden voor grotere eenhedent
Vroegere geslotenheid van de boerengemeenschap
maakte plaats voor een niet aflatende stroom van
nieuwe informatie~ Beter onderwijs en vergroting van
kennis leidden vooral bij jongeren tot groei naar on~
dernemerschapt Nieuwe bedrijfssystemen en grote
sociale en maatschappelijke veranderingen zorgden
rond rgGo voor een doorbraak naar schaalvergroting
en specialisatiet Bedrijfseenheden werden sectorent
In plaats van meer kleine eenheden ging men zich
toeleggen op één of twee sectoren~

In de loop der jaren ontstond in Brabant een ontt
wikkelingsklimaat~ dat zich in hevigheid onderscheid~
de van veranderingen in andere provinciest Vooral
jongeren namen het voortouw en stimuleerden el~
kaar~ Agrarisch Brabant stond na igGo letterlijk in de
steigers~ Het meest sprekend bij deze omwenteling
was de snelle teloorgang van het gemengde bedrijfen
de spectaculaire uitbreiding van de varkenshouderijt
Maar ook andere sectoren lieten zich niet onbetuigd~
Velen maakten zich zorgen over deze stormachtige
ontwikkeling en bij de recessie in de Nederlandse eco~
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nomie van rond iq~s hoopte men op een afkoelings~
periodet Maar het omgekeerde gebeurde~ Niet alleen
de groei ging door~ maar er waren zelfs jongeren die
weer terugkeerden~ na eerder de landbouw te hebben
verlaten~ Zelfstandigheid en de mogelijkheid om op
weinig grond met intensieve veehouderij een inko~
men te verdienen~ waren een lokkend perspectieft
Beperking van de groei moest met harde hand wor~
den afgedwongent

Door de temporele beschrijving kan men de ont~
wikkeling die tussen igso en r g SS plaatsvond in alle
sectoren van de Brabantse landt en tuinbouw~ op de
voet volgent Afhankelijk van nieuwe technische vin~
dingen en toepassingsmogelijkheden in de praktijk~
waren er verschillen in het tijdstip waarop ingrijpen~
de veranderingen konden worden doorgevoerdt Maar
ook de persoonlijke instelling en omstandigheden
hadden invloed op moment en omvang van de bet
drijfsontwikkelingt Er waren voorlopers en volgers~
Maar ook bedrijfsgrootte~ opleiding~ leeftijd~ opvol~
gingssituatie en stand van de ruilverkaveling konden
van doorslaggevende betekenis zijnt Temporele ont~
wikkeling speelde ook een rol bij het aanpassingsprot
ces van de agrarische bevolking aan nieuwe omstam
digheden en de beleidsinhoud van overheden en in~
stellingen die zich bezighielden met de Brabantse
land~ en tuinbouwt

Alles veranderde tussen rgSo en r gSS
Bedrijfsontwikkeling begon langzaam~ maar voltrok
zich daarna in steeds sneller tempot Wat in korte tijd
gebeurde~ was aanvankelijk onvoorspelbaar en later
onvoorstelbaar in zijn omvang en gevolgent Het
speelde zich af binnen één generatie~ die na de oorlog
was aangetreden~ Toen in r g SS ~ door ingrijpen van de
overheid~ de stormachtige ontwikkeling ging luwen~
kon de balans worden opgemaaktt Het kleine get
mengde bedrijf~ eeuwenlang een wijze van leven voor
de meeste boeren in Brabant~ was weggevaagdt In
plaats daarvan kwamen gespecialiseerde bedrijven
met grote eenheden veet De kleine boer van weleer
was ondernemer geworden~ Van de vroegere beeldvor~
ming was niets meer overgeblevent Op akkerbouwbet
drijven vond een omgekeerde ontwikkeling plaats~
Door het vertrek van landarbeiders werd de akkerbou~
wer naast ondernemer tevens werker op zijn eigen be~
drijf Tuinbouw maakte zich~ met uitzondering van
contractteelten~ los van de landbouw en er ontstonden

grootschalige bedrijven voor groenten~ bloemen en
planten~ champignons~ fruitteelt en boomkwekerijt
Het hele proces ging gepaard met een sterke vermint
dering van het aantal arbeidskrachten en bedrijven en
een ongekende toename van de productie~

In i g HS was het aanschijn en het wezen van agra~
risch Brabant totaal veranderdt Het betrof niet alleen
de bedrijven en het landschap~ maar ook de boeren en
tuinders en hun gezinnen~ Er was een andere mentale
instelling nodig om dit ontwikkelingsproces te kun~
nen uitvoerent Kapitaalsintensieve ondernemingen
vroegen om een zakelijke instelling~ Het boerengezin
werd ook beïnvloed door politieke~ godsdienstige en
maatschappelijke veranderingen na rgGot Door meer
openheid en contacten vervaagde het onderscheid tust
sen boeren en burgers~ Vrouwen en jongeren droegen
sterk bij aan dit emancipatieprocest Boeren kregen
een andere plaats in de samenleving en op haar beurt
keek de maatschappij anders tegen boeren aant
Enerzijds was er respect voor hun daadkracht~ maar
anderzijds stelde men zich kritisch en belerend op in~
zake het gebruik van grondstoffen~ meststoffen~ be~
strijdingsmiddelen en het welzijn van dieren~
Agrariërs met grote bedrijven kregen meer status~
maar hun maatschappelijke invloed werd geringert
Door de veranderde instelling van boeren en tuinders
maakte de vroegere saamhorigheid plaats voor meer
onderlinge concurrentie en rivaliteit~

Vraagstelling
De grootste veranderingen speelden zich af in het
zandgebied~ Dat had te maken met remmingen en be~
perkingen in het verleden en vrijkomende energie na
igSo van een authentieke Brabantse bevolkingsgroep~
Kennelijk wilde de naoorlogse generatie niet langer
~historisch ingelijstr worden met kenmerkende eigen~
schappen en waarden vanuit het verleden~ zoals~

eenvoud in leef en werkwijzet De contente mens~
die met en voor het hele gezin de kost verdiende
behoeder van het landschap met daarin passend zijn
kleinschalig bedrijf
behouder van het erfgoed der vaderen met daarbij
horende tradities
deel uitmaken van de groep~ waarbij het collectief
belangrijker was dan individuele kwaliteitent

Zo was het nog in rgso~ maar in igGo was de kente~
ring al begonnent Oude waarden hoorden bij een tijd
die voorbijging en een verouderd bedrijfssysteemt
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Met de komst van nieuwe bedrijfssystemen kregen en
verschaften jongeren zich kansent Ze kwamen van ver
en ze gingen heel vert

Aanvankelijk met ongeloofen daarna met verba~
zing volgden velen de ontwikkelingsexplosie in het
zandgebiedt In iggG~ tijdens de viering van het hon~
derdjarig bestaan van de NCB sprak minister~presi~
dent WtKok van het ~~Landwirtschaftswunder~~ in
Brabantt Hij doelde daarmee op de prestaties van boet
ren in dat gebied~ Er middenin staande bleef die ont~
wikkeling ook mij bezighoudent Vooral vanaf rgGo
deden zich veranderingen voor~ die volkomen afwe~
ken van vroegere meer geleidelijke aanpassingen~ Die
totale ommekeer en breuk met het verleden was de
belangrijkste reden om aan deze studie te beginnen~
Daarbij ging het niet alleen om de vraag wat er ge~
beurde~ maar ook het hoe en waarom en de gevolgen
moesten deel uitmaken van het onderzoek~ Een diept
te~analyse was nodig om het proces te doorgronden~
Het was tevens mijn wens om bij het onderzoek een
evenredige plaats toe te kennen aan de Brabantse ak~
kerbouw en tuinbouw~ Ook daar was sprake van een
omwenteling~

Bij het onderzoek kwamen tal van vragen naar vo~
ren~ Er waren zoveel interne en externe factoren~ die
de bedrijfsontwikkeling beïnvloeddent Ze waren af
komstig van overheden en organisaties~ het ontstaan
van de Europese Economische Gemeenschap~ het ge~
meenschappelijk landbouwbeleid~ het provinciale in~
dustrialisatieheleid~ de Marshallhulp en het
Borgstellingsfonds voor de Landbouwt Verder de bete~
kenis van onderzoek~ onderwijs en voorlichting~ tech~
nologische ontwikkelingen~ streekverbeteringen en
ruilverkavelingen~ subsidieregelingen~ de ligging van
Noord~Brabant en maatschappelijke beïnvloeding~ Al
deze factoren moesten gewogen worden in hoeverre
ze van belang waren voor veranderingen in bedrijven
en gezinnent

Deze studie is een zoektocht naar bedrijfsontwik~
keling en de veranderingen die plaatsvonden op tech~
nisch en bedrijfseconomisch gebiedt Die gebeurden
van binnenuit~ door boeren~ tuinders en hun gezinsle~
dent Het onderzoek bracht mij tot de kern van de
vraagstellingi hoe was het mogelijka Door de studie
werd die vraag beantwoord~ De drang om te vernieu~
wen was groter dan alle remmingen vanuit het verle~
den~ Men verschafte zich de middelen om dat doel te
bereikent Maar tegelijk werd de agrarische bevolking

anders~ mondiger~ zakelijker en kritischert De periode
van igso tot i g SS werd gekenmerkt door een grote
mate van vrijheid bij het aanpassen van de bedrijven~
Maar er was ook een keerzijde~ Bij iedere nieuwe ontt
wikkeling werd de meetlat wat hoger gelegdt Wie niet
meekon viel aft Ook deze omwenteling kende win~
naars en verliezers~ Allen moesten zich aanpassen
aan maatschappelijke veranderingen en verschuivin~
gen in de samenlevingt Ze deelden dit proces met an~
dere groeperingen~ maar de gevolgen ervan waren
voor hen zeer ingrijpendt

Werkwijze
Het gaat om jonge geschiedschrijving~ vandaar het
wat bijzondere bronnenmateriaalt Vanaf het begin
van deze studie wilde ik eigen kennis aanvullen met
schriftelijke informatie van mensen die op een be~
langrijke plaats tussen r~So en igSS de ontwikkeling
van nabij hadden meegemaakt~ Zij waren deskundig
inzake bedrijfsontwikkeling~ akkerbouw~ veehouderij
of tuinbouw~ of op planologisch~ financieel of sociaal~
economisch gebiedt Samen vormden zij de groep van
de informantent Zij waren oor~ en ooggetuigen van de
ontwikkelingen die plaatsvondent Wat hoorden zea
Wat zagen zeP Over enige tijd zal het niet meer moge~
lijk zijn om hun getuigenis op te schrijven~ Het was
hun en mijn motivering om deze bijzondere periode
in de geschiedenis van agrarisch Brabant vast te leg~
gen~ De werkwijze verliep als volgtt Zij kregen drie~
maal stukken toegezonden over de periode rgSo~
rgGo~ rqGo~iq~S en ig~~S~igSSt Hierin beschreef ik
wat er gebeurde in de betreffende periode en welke
vragen er bij mij leefdent Ze kregen telkens twee
maanden gelegenheid om die vragenlijst te beant~
woorden en van commentaar te voorzien~ Daarbij
moesten ze niet alleen vanuit hun eigen deskundig~
heid schrijven~ maar ook hun persoonlijke beleving
van de betreffende periode weergevent Deze werkwij~
ze leverde interessant materiaal op en de beantwoor~
ding door de informanten omvat Siy pagina~s~ Ze zijn
per periode gerangschikt~ in alfabetische volgorde van
de informanten en op dezelfde wijze gerubriceerd als
de vragenlijsten~

In rg Sg ben ik begonnen met het verzamelen van
kortere en langere notities die betrekking hadden op
de bedrijfsontwikkeling in Noord~Brahantt Deze zijn
niet gepubliceerd en werden gebruikt voor inleidin~
gen~ cursussen~ informatie voor derden en medewer~
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kers van het Ministerie van Landbouwt In hoofdzaak
gaat het om stukken over op dat moment actuele the~
ma~s van de landbouwvoorlichting~ Ze zijn genum~
merd en in die volgorde opgeborgen met vermelding
van schrijver~ titel en jaartal en ondergebracht in de
~Collectie Crijnsl~ Een deel van deze notities is ge~
hruikt bij het samenstellen van dit werkt Zowel de
dossiers van de collectie~ als de vragenlijsten en de be~
antwoording ervan door de informanten worden na
beëindiging van de studie gedeponeerd in de bihliot
theek van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond
te Tilburgt

Het objectieve karakter van de antwoorden van int
formanten voldoet aan hoge wetenschappelijke maat~
stavent Allereerst kon ik de informanten selecteren
uit een grote groep van mensen~ waarmee ik tussen
igSo en igSS had samengewerkt~ Op hun vakgebied
werden zij geconfronteerd met vele gevallen onder
verschillende omstandigheden waarvoor ze in overleg
oplossingen moesten zoeken~ Dat had hun geest ge~
scherpt en daardoor geleerd om genuanceerd te dew
kent Bij het beantwoorden van vragen gingen ze al~
leen in op onderwerpen waarover ze als deskundige
of als praktijkman konden oordelen~ In een aantal ge~
vallen rapporteerden informanten over dezelfde on~
derwerpen~ waardoor de antwoorden vergeleken kon~
den wordent Toetsing was ook mogelijk met stukken
uit de Collectie Crijnsr en de literatuurlijst~
Bovendien waren er kritische meelezers~ die vragen
stelden over inhoudelijke punten~ Tenslotte heeft met
iedere informant een gesprek plaatsgevonden over
mogelijke onduidelijkheden of tegenstellingen in de
beantwoording van vragen~ Hierbij werd tevens in
voorkomende gevallen de zienswijze van de infor~
mant en mijn mening aan elkaar getoetst~

De geraadpleegde literatuur heeft voor een helang~
rijk deel te maken met in die periode uitgevoerd on~
derzoek over bedrijfsontwikkeling in NoordtBrabantt
Daarbij hebben vooral publicaties van het Landbouw~
Economisch Instituut goede diensten bewezent
Verder zijn jaarverslagen~ boeken~ tijdschriften en
kranten geraadpleegd over onderwerpen die in de
studie aan de orde kwament Tenslotte waren er nog
meedenkers en meelezers~ Zij waren bekend met de
materie en hadden tussen igSo en igSS leidinggeven~
de functies vervuld in de Brabantse landbouw~
Tijdens de samenstelling van hoofdstukken zorgden

zij voor opmerkingen en aanvullende informatiet Dat
gebeurde in het algemeen mondelingt

Indeling
De studie bestaat uit drie delen~ Begonnen wordt met
een kort inleidend deel over Wat eraan voorafging
tussen iqjo en rgSolt Dat is gebeurd om twee rede~
nent Allereerst omdat we daarmee aansluiting vinden
bij twee eerder verschenen publicaties van
prof FtKriellaars en mij over het gemengde landbouw~
bedrijf op de zandgronden in Noord~Brabant tussen
iSoo en igjo~ Verder komen door deze werkwijze
verschillen en tegenstellingen bij agrarische ontwik~
kelingen voor en na igso beter tot hun rechtt De bei~
de volgende delen gaan over de periode igSo~rgGo en
rgGotigSS~ Ieder deel bestaat uit een beschrijving van
een tijdsperiode en de situatie aan het einde ervant
Het is een telkens terugkerende afwisseling van dyna~
mische beelden over bedrijfsontwikkeling en de beïn~
vloeding ervan en statische beelden over de stand van
zaken~ Op deze wijze volgen we boeren~ tuinders en
gezinsleden op hun zoektocht naar ondernemerschap~
welvaart~ aanpassing aan nieuwe omstandigheden en
plaats in de samenlevingt

De studie eindigt met een slotbeschouwing~ waar~
in de elementen die van belang waren bij de bedrijfst
ontwikkeling~ hun plaats hebben gekregent Er wordt
ingegaan op belangrijke ontwikkelingen en de gevol~
gen hiervan voor de situatie in igSS~ In dat jaar wacht~
te boeren en tuinders opnieuw een onzekere toe~
komst en een nieuwe uitdaging~ Nu ging het om
duurzame landbouw~ rekening houdend met het mi~
lieu en aandacht voor het welzijn van dieren en kwali~
teit van het voedsel~ Om aan deze maatschappelijke
eisen te kunnen voldoen was opnieuw een omslag in
denken en handelen noodzakelijkt

Naast inhoudsopgave en samenvatting zijn als bijt
lagen in het boek opgenomen de lijst van informan~
ten en de aan hen toegezonden vragenlijsten~ gebruik~
te delen van de collectie Crijns~ bronnenpublicaties en
literatuurt Verder een overzicht van de tabellen en een
lijst van afkortingent

Doelgroepen
De studie is tevens bedoeld om zoveel mogelijk infor~
matie te geven over de gebeurtenissen tussen igso en
igSSt Daarin waren boeren en tuinders~ die zich in
igGo tot de jongeren rekenden en die als naoorlogse
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generatie met weinig moesten beginnen de belang~
rijkste doelgroept In de loop der jaren is op veel bet
drijven de volgende generatie aangetreden~ Zij moe~
ten opnieuw een krachttoer leveren om bij de tijd te
blijvent Wellicht kunnen zij moed putten uit de in~
spanningen die hun ouders geleverd hebbent Velen
voelen zich verbonden met de Brabantse landbouwt
Anderen hebben belangstelling voor geschiedkundige
ontwikkelingen in de provincie~ Voor hen allen is
deze studie~ die ze van dichtbij of van veraf~ althans
voor een deel konden volgen~ bestemd~
Wetenschappelijke onderbouwing stond voorop~ maar
evenzeer eenvoudig en duidelijk taalgebruikt
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Deel l
Wat eraan voorafging tussen iq~o en igSo

H
et was een bewogen periode van crisis~ oorlog en
moeizame wederopbouw~ Boeren en tuinders

waren sedert iqjo door een diep dal gegaant Het was
opmerkelijk met welke regelmaat op~ en neergaande
perioden in de landbouw elkaar hadden opgevolgd~
Die golfbeweging was begonnen in ISSo~ toen de
markteconomie duidelijk verbeterde~ Prijzen gingen
stijgen en dat resulteerde in uitbreiding van de pro~
ductie en meer afzet~ Die gunstige periode hield aan
tot iSSo~Toen brak de landbouwcrisis uit die duurde
tot IgootDe tijd tot Ig~o werd gekenmerkt door een
weliswaar wisselende maar verbeterde conjunctuur~
tijdelijk onderbroken door de Eerste Wereldoorlog~
Het was een periode~ waarin de landbouw veel ont~
wikkelingen en veranderingen doormaaktet Door ont~
ginningen nam de cultuurgrond in het zandgebied
toe~ Boeren van gemengde bedrijven legden zich
meer toe op veehouderijt Er kwam meer tuinbouw en
akkerbouwers intensiveerden hun bouwplant

Vanaf iq~o werden de economische omstandighe~
den opnieuw ongunstig~ Het begon in de akkerbouw~

weldra gevolgd door de veehouderij en de tuinbouwt
De toestand werd zo ernstig~ dat de overheid moest
ingrijpent Het opgebouwde crisisapparaat kwam goed
van pas tijdens de Tweede Wereldoorlogt
Voedselvoorziening werd hoofdzaak en er volgde een
sterke inkrimping van de veestapelt Ondanks alle int
spanningen kreeg de bezetter weinig invloed op boe~
ren~ hun organisaties en instellingent Crisis en
Tweede Wereldoorlog eisten hun tol~ In I g q~S kon de
moeizame wederopbouw beginnen~ maar in Igso wa~
ren de naweeën van de gebeurtenissen sedert Igjo
nog duidelijk merkbaar~
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H O O F D S T U K I

Een periode vol onzekerheden
en beperkingen

Beschrijving van de Brabantse grond~ met zijn mo~
gelijkheden en beperkingent De grote groene

ruimte~ die toen al overvol was met kleine bedrijvent
Boeren die deel uitmaakten van een gesloten gemeent
schapt De crisis~ die in tqjo toesloeg en ieder per~
spectief op een betere toekomst de grond inboorde~
Samen met de Tweede Wereldoorlog een lange periot
de vol onzekerheden en beperkingen in de bedrijfs~
voering~ Organisaties~ diensten en instellingen hiel~
pen waar ze konden~ maar ook hun mogelijkheden
waren beperkt~ Het was een periode vol rampspoed en
zonder perspectief~ Na de Tweede Wereldoorlog kon
de schade worden opgemaaktt Er kwam een nieuwe
uitdaging~ meewerken aan de economische wederop~
bouw van Nederlandt Het was geen oplossing voor de
problemen waarmee agrarisch Brabant kampte~ Dat
waren de te kleine bedrijven~ magere inkomsten en
het vraagstuk van de overtollige jonge hoerent

r ~ it De Brabantse land~ en tuinbouw
Met een oppervlakte van meer dan Soo~ooo hat elk
zijn Gelderland en Brabant de grootste provincies van
Nederland~ Het grondgebied van Brabant bestaat voor
Sooro uit zandgrond en zooro is kleigrondt In het zand~
gebied en op rivierklei kwamen overwegend kleine be~
drijven voor~ In het zeekleigebied overheerste het gro~

tere akkerbouwbedrijft Tuinbouw maakte voornamet
lijk deel uit van gemengde bedrijven~ In het arbeidst
proces waren landbouw en industrie tegenpolen~
Boeren en burgers onderscheidden zich van elkaart
De indruk bestond dat boeren een aparte beroepst
groep vormdent

i ~ itit Verschillen in grond en bedrijven
Sedert igzo was agrarisch Brabant ingedeeld in zeven
landbouwgebiedent Dat waren achtereenvolgenst de
noordwestelijke zeekleigronden~ het Land van
Heusden en Altena~ de Maaskant~ het Land van Cuijk~
de westelijke zandgronden~ de Meierij en de zuidelij~
ke en oostelijke zandgronden~ Deze indeling was wei~
nig evenwichtig~ Zo omvatten de zuidelijke en ooste~
lijke zandgronden ruim ISoro en de Maaskant slechts
~Ioo van het grondgebied van de provincie~t Voor de
beschrijving van de agrarische bedrijfsontwikkeling in
delen van Brabant is het beter om uit te gaan van bet
namingen van gebieden die toen en ook nu nog ge~
bruikt worden~

Het zandgebied omvat Oost~Brabant met het Land
van Cuijk~ de Meierij~ de Kempen en de Peel als sa~
menstellende delen~ Midden~Brabant en West~
Brabant met de Baronie van Breda en het westelijke
zandgebiedt Het kleigebied bestaat uit zeeklei in de
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Noordwesthoek en de Biesbosch~ Rivierklei komt voor
in het Land van Heusden en Altena~ de Langstraat en
de Maaskant~ met een uitloper in het Land van Cuijk~

Op de zandgronden lagen overwegend kleine get
mengde bedrijvent Bouwland stond in dienst van de
veehouderij en het werk werd in hoofdzaak verricht
door eigen gezinsledent Toch waren er grote verschil~
len tussen gebiedent In het Land van Cuijk was de be~
drijfsvoering intensief met een omvangrijke rundveet~
varkens~ en pluimveehouderij~ De Kempen en de Peel
met hun hooggelegen gronden waren minder goed
bedeeld met als gevolg een extensiever bouwplan~
minder grasland en een kleinere veestapel~ In de
Meierij en naar het westen toe waren de gronden van
betere kwaliteit~ Vooral in West~Brabant kwamen
meer grotere bedrijven voor~ Naast veehouderij wer~
den hier ook akkerbouwproducten voor de markt ge~
teeldz~

In het kleigebied verschilden bedrijven meer van
elkaar~ Op de zeekleigrond in de Noordwesthoek en
de Biesbosch overheerste het grotere akkerbouwbet
drijf Daar had men de meeste vreemde arbeidskrach~
ten en de bedrijven waren toonaangevend in het ge~
bruik van werktuigen en de verkoop van producten~
Met tarwe~ haver~ gerst~ peulvruchten~ aardappelen~
suikerbieten en verschillende handelsgewassen was
het bouwplan zeer gevariëerdt Naast akkerbouw
kwam op veel bedrijven rundvee voor~ zowel melkt
koeien als slachtveet In het Land van Heusden en
Altena was rundveehouderij hoofdzaak~ Verder wer~
den er akkerbouwproducten voor de markt geteeld~
De bedrijven waren kleiner en de kwaliteit van de ak~
kerbouw was minder dan in het zeekleigebied~ In de
Langstraat en de Maaskant kwam overwegend gras~
land voor met bouwland op hogergelegen gronden~
De bedrijven waren klein en gericht op veehouderij~
De Langstraat stond bekend om de handel in hooi~ In
de Maaskant werd veel grasland verpacht en ook var~
kenshouderij was er belangrijk~

Tuinbouw~ in de vorm van groenten en kleinfruit~
kwam vooral voor op kleine gemengde bedrijvent Het
leverde arbeid en neveninkomsten opt Bedrijven met
in hoofdzaak tuinbouw werden in West~Brabant hovet
niersbedrijven genoemd~ In en rond Bergen op Zoom
teelde men veel asperges~ De meeste tuinbouw kwam
voor in de Baronie van Breda met vooral groenten en
kleinfruit~ Andere centra waren Bergen op Zoom~ de
Langstraat~ Den Dungen~ Berlicum~ SinttMichiels~

gestel en Helenaveen~ Uden en Mierlo waren bekend
om hun kersenteeltt Het meeste fruit was afkomstig
uit boerenboomgaarden~ verspreid gelegen over de
hele provinciet Gespecialiseerde tuinbouwbedrijven
kwamen weinig voort Uitzondering hierop vormde de
boomkwekerijsector met bedrijven in otat
Oudenbosch~ Roosendaal~ Zundert en Haarenjt

i~i~zt Een bijzondere beroepsgroep
Het gezegde Boeren en burgersr suggereert een te~
genstelling tussen agrariërs en andere bevolkings~
groepen~ Maar is dat wel zo en hoe komt dat dana De
levensstijl van mensen wordt mede bepaald door hun
plaats in de samenleving en de taak die ze daar vert
richten~ De wereld van de boer wijkt afvan die van an~
dere beroepsgroepen~ Het productieproces in de land~
bouw heeft te maken met de natuur en het levent
Zeker tussen rq~o en igso voelden boeren en tuin~
ders dagelijks~ dat hun mogelijkheden beperkt warent
Teveel willen was nutteloos~ want de productie kon
slechts met mate worden beïnvloedt Kwaliteit van
grond en vee~ weersomstandigheden en andere facto~
ren bepaalden de mogelijkheden~ Er was een sterk ge~
voel voor maat en grenzen~t Het boerenleven werd
door rust en soms berusting gekenmerkt~ De contente
mens en den gerusten landman waren uitingen van
die levensstijlt

Hoe geheel anders ging het toe in de industriële
wereldt Hier waren de mogelijkheden schier onbe~
perktt Door het inschakelen van mankracht en machi~
nes kon de productie naar believen worden uitge~
breidt De markt was bepalend voor de afzet en zolang
die gunstig was~ werd de ene na de andere fabriek ge~
bouwd~ Tegen die onrust en dat geweld van industrië~
Ie bedrijvigheid en expansie kon de landbouw niet op~
Ook daar werd weliswaar per productie~eenheid ver~
diend~ maar geen boer dacht eraan~ ter vergroting van
de winst~ in plaats van enkele varkens er duizend te
gaan houden~ Bovendien ontbraken hiertoe de techni~
sche en financiële mogelijkhedent Hij kende zijn
grenzen en daarmee bleef de landbouw kleinschalig~
Door de werfkracht van de industrie groeiden de stet
den en geleidelijk verminderde de betekenis van de
landbouw voor de werkgelegenheidt Stad en platte~
land waren twee werelden met ieder een eigen levenst
stijlst

Toch waren er binnen de landbouw verschillen~
Vooral grotere gespecialiseerde bedrijven stonden wat
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dichter bij de industrie~ Zo werden grote akkerbouw~
en boomkwekerijbedrijven meer als een onderneming
geleidt Ze waren kapitaalsintensiever~ men werkte
met vreemde arbeidskrachten~ mechanisatie werd toe~
gepast en de handel in producten nam een belangrijt
ke plaats int Ook binnen de gemengde bedrijven wa~
ren er verschillen in grootte~ omvang van de veestapel
en hoeveelheid verkoopbare producten~ Maar het
overgrote deel was klein en dat bepaalde het agrarisch
gezicht van Brabantt In het gemengde bedrijf moest
een veelvoud van taken worden verrichtt die allemaal
een beperkte tijd vroegent Iedereen van jong tot oud
werkte mee en dat leidde tot grote betrokkenheid en
verbondenheid tussen gezin en bedrijf~ tussen mens
en diert Bij het eigene van gemengde bedrijven hoort
den lange werkdagen~ veel handwerk~ inzet van het
hele gezin~ een karige beloning en een sobere levens~
stijlG~

Er was nog een verschil met de industriet
Agrariërs waren geen concurrenten van elkaart Ze
hadden belang bij een gunstige prijsvorming waar al~
len van konden profiteren~ Vandaar de gebundelde
aant en verkoop en verwerking van producten en het
sterk ontwikkelde coëperatiewezent Weersomstandig~
heden~ ziekten en plagen~ afzet van producten~ in al~
les was het gemeenschappelijke belang zeer groott Ze
zaten allemaal in hetzelfde schuitjet Vandaar die ver~
bondenheid en deelname aan organisaties en instel~
lingent De wil om samen te werken kwam ook tot uit~
drukking in de burenhulp~ Boeren hadden elkaar no~
dig en ook naar buiten toe vormden ze een hecht
blok~ Afhankelijkheid van de natuurt dezelfde taakt
stelling en gemeenschappelijke belangen leidden tot
een eigen levensstijlt Dat versterkte de indruk~ dat
boeren een bijzondere beroepsgroep vormdent

ttzt De omstandigheden rond tgjo
Door ontginningen na de Eerste Wereldoorlog was in
het zandgebied van Brabant de cultuurgrond sterk
toegenomen~ Maar er kwamen ook meer bedrijven~
waardoor de gemiddelde bedrijfsgrootte maar weinig
veranderdet De veestapel was uitgebreid en de aan~
dacht voor voeding~ verzorging en kwaliteit van het
vee nam toet In de akkerbouw was het bouwplan geïn~
tensiveerd en de tuinbouw breidde regelmatig uitt
Boeren en tuinders waren in igjo omringd door een
netwerk van organisaties en instellingent Van het
drieluik onderzoek~ onderwijs en voorlichting had

vooral landbouwonderwijs invloed op de voortgaande
ontwikkelingt

Ontwikkelingen in land~ en tuinbouw
Nooit eerder werd in Brabant in tien jaar tijd zoveel
woeste grond ontgonnen dan van Igzr tot zgjot Het
waren niet alleen heidevelden maar ook laaggelegen
en slecht ontwaterde broekgronden~ Deze laatste wa~
ren zeer geschikt voor de aanleg van grasland en daar~
aan bestond grote behoefte in verband met de groei~
ende rundveestapelt In die periode nam Brabant een~
derde deel van alle ontginningen in Nederland voor
haar rekening en de woeste grond liep terug van
gstzoo hat naar ~i~joo haJt Vanwaar deze haussea De
Eerste Wereldoorlog had aangetoond hoe belangrijk
de landbouw was voor de voedselvoorziening van de
eigen bevolkingt Ontginningen werden tevens bevor~
derd door de agrarische bevolkingsdruk~ de noodzaak
van meer voederproductie voor de grotere veestapel~
het gebruik van kunstmest landbouwonderwijs~ vert
beterde ontginningsmethoden en overheidsbemoeiint
gent

Zo nam van igzr tot iq~o de cultuurgrond toe van
zgSt~loo ha~ tot jzrtzoo hatVooral het grasland werd
uitgebreid en er kwam meer tuinbouwt In iq~o had
Brabant rSS~Goo ha~ bouwlandl rsrtzoo hat grasland
en ritq~oo hat voor tuinbouwt Het aantal bedrijven
steeg in die periode van ~~tzoo naar js~ioot Door
minder kleine en wat meer bedrijven boven S hat ging
de gemiddelde bedrijfsgrootte iets omhoogt Maar on~
danks ontginningen en toename van grond en bedrijt
ven kon de landbouw de eigen bevolkingsaanwas niet
opvangent Integendeel~ De agrarische arbeidsreserve
diende als buffer voor toenemende werkgelegenheid
in de nijverheid~ In iqjo werkte nog z~~q oro van de
Brabantse beroepsbevolking in de landbouw tegen
landelijk zo~G Ió t Dat betekende dat grote delen van
het platteland in Noord~Brabant nog een overheer~
send sterke agrarische inslag haddenxt

Op akkerbouwbedrijven in het zeekleigebied nam
in de loop der jaren het bouwland nog wat toe ten
koste van het grasland~ De totale hoeveelheid cultuur~
grond bleef gelijkt Tussen igzi en iqjo vond een ver~
dere intensivering van het bouwplan plaatst Er wert
den minder granen en meer peulvruchten verbouwdt
De teelt van handelsgewassen~ zoals vlas~ koolzaad~
blauwmaanzaad en karwijzaad werd uitgebreidt
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Suikerbieten bleven het belangrijkste gewas en de
teelt van aardappelen nam toe~

Uitbreiding van cultuurgrond en het aantal bedrijt
ven vond plaats in het zandgebiedt Daar lag de woeste
grond die voor ontginning in aanmerking kwamt De
grootste verandering onderging Oost~Brabant en met
name de Peel en de Kempent Deze gebieden werden
beter ontsloten en door uitbreiding van het grasland
kon men meer vee houden~ In het hele zandgebied
overheerste de graanteelt met rogge als hoofdgewas~
Tussen igzi en rg~o nam het areaal haver toe ten
koste van de roggeteelt en in iqjo waren beide gewas~
sen met een oppervlakte van rond lztooo hat onget
veer gelijkwaardig vertegenwoordigd~ Er werden
zztooo ha~ aardappelen geteeld~ Ten behoeve van de
groeiende veestapel kwamen er meer voederbieten~
koolrapen en knollen~ De teelt van klaver liep achter~
uit en boekweit verdween praktischt Op de betere
zandgronden van West~Brabant verbouwde men in
navolging van het akkerbouwgebied ook suikerbieten~
peulvruchten en tarwet

In igjo vormden rundvee~ varkens en pluimvee
het hart van het gemengde bedrijfop de Brabantse
zandgrondent Veehouderij was hoofdzaak geworden
en de bedrijven waren uitgegroeid tot producenten
van melk~ vlees en eieren voor de markt~ Tussen r gzi
en igjo groeide de rundveestapel met iqoro en de
melkveestapel met zzoroEr kwamen in deze periode
jzoro meer varkens en igIoro meer kippent Aankoop
van veevoer ging op de bedrijven een belangrijke
plaats innement De grootste uitbreiding van de vee~
stapel vond plaats in de Peel en de Kempen~ zodat ook
wat het vee betreft de natuurlijke achterstand van
vroeger werd verkleind~ Naast de omvang groeide in
het hele zandgebied de aandacht voor voedingt verzort
ging en kwaliteit van de veestapel~ In tegenstelling tot
de toename van de genoemde diersoorten verminder~
de tussen rgzr en iqjo het aantal schapen met ~ Soro
en geiten met ~Soorot Voor de schapen waren er min~
der heidevelden en ook de mest was niet meer nodig~
Hogere lonen en verbeterde melkdistributie maakten
in veel arbeidersgezinnen de geit overbodig~

De teelt van groenten~ aardbeien en kleinfruit~ zo~
als bessen en frambozen~ werd in Brabant regelmatig
uitgebreid~ Na de Eerste Wereldoorlog verliep die ont~
wikkeling wat trager door de zwakke financiële en
economische positie van Duitsland~ Maar vanaf igzl
werden de omstandigheden weer gunstigt Prijzen gint

gen stijgen~ de export nam toe en de draad van uitt
breiding van de productie werd weer opgenomen~ Er
werd ook gewerkt aan intensivering en vervroeging
van teelten met platglas en in kassen~ Maar hier was
het Westland koploper en de rol van Brabant bleef be~
scheident Verdeeld over de provincie kwamen hier en
daar glascultures voor~ Er vond enige toename van
fruitteelt plaats~ maar de totale omvang bleef gering~
Voor de boomkwekerij waren de omstandigheden
minder gunstigt De afzet stagneerde en de oppervlak~
te van deze teelten bleef tot rq~o teruglopen~~

itz z Organisaties~ diensten en instellingen
Het was er allemaal in rgjo~ maar vijftig jaar eerder
bestond er praktisch nog niets~ Het begon in rSSr met
de oprichting van de Noordbrabantse Maatschappij
van Landbouwt In iSgo kwam Petrus van Hoek van~
uit Groningen naar Brabantt Hij was de eerste
Rijkslandbouwleraar en zou grondlegger en vadert
worden van landbouwonderwijs~ ~onderzoek en ~voor~
lichtingt In rS ~ ~ volgde de eerste coëperatieve boter~
fabriek en in iSgG werd de Noordbrabantse
Christelijke Boerenbond jNCBj opgerichtro~ De lang~
durige landbouwcrisis had boeren en tuinders ervan
overtuigd~ dat ze het samen moesten doen~ Veel ini~
tiatieven leidden tot het ontstaan van bonden~ dien~
sten en coëperatieve instellingent De grote doorbraak
en massale deelname vond plaats na de eeuwwisse~
ling~ In rgjo waren boeren en tuinders omringd door
een keur van organisaties en instellingen~ die bepa~
lend zou worden voor het gezicht van de landbouw in
de twintigste eeuwt

De Maatschappij van Landbouw had in igjo~ ver~
deeld over li afdelingen~ riq~S ledent De organisatie
had een algemeen karakter en werkte vooral in het
kleigebiedt De NCB omvatte in iqjo in de beide bis~
dommen ~s~Hertogenbosch en Breda z~ q afdelingen
met ruim ~r~ooo ledent Het was een emancipatiebe~
weging van de kleine boer en~ door de aard van
dienstverlening en eigen groepsverband voor boerin~
nen en jonge boeren~ een echte gezinsorganisatiet De
Christelijke Boeren~ en Tuindersbond ~CBTBj werd in
r g rS opgericht~ Het aantal leden in Brabant bedroeg
ongeveer zoo~ verspreid wonend over het kleigebiedt
Er waren ook drie landarbeiders~organisaties in
Brabant werkzaamt De algemene bond had in het
kleigebied drie afdelingen met rrs leden en de christe~
lijke bond had daar acht afdelingen en z~s ledent De
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katholieke bond werkte in de hele provincie met Il
afdelingen en zSGj ledent In het zandgebied was van
oudsher de grens tussen landarbeider en kleine boer
vaag en landarbeiders met wat grond konden lid wort
den van de NCB ~ ~ ~

Er ontstonden grote co~peratieve instellingenl zot
als de Cobperatieve Centrale Boerenleenbank jCCBj
te Eindhovent Door groeiende marktgerichtheid van
de bedrijven ging geld een grotere rol spelent In iqjo
waren in Brabant r gg plaatselijke banken met ruim
zGtooo ledent Daarnaast lagen in het kleigebied nog
rG lokale Raiffeisenbankent Er was meer kunstmest
en veevoer nodig en daarvoor zorgde de Co~peratieve
Handels Vereniging jCHVj van de NCB ~ Deze werkte
ook in de beide bisdommen en groeide uit tot zq~ le~
den~afdelingen en zoz pakhuizent De Co~peratieve
Roermondse Eiermijn JCREJ kende tussen igzo en
igjo ongeveer een vertienvoudiging van de omzett In
die periode werd op de kleine gemengde bedrijven
van Oostt en Midden~Brabant de pluimveehouderij
een belangrijke pijlert Ook de cobperatieve boter~en
zuivelfabrieken met stoomkracht hadden een vaste
plaats gekregen binnen de Brabantse landbouwt In
iqjo waren er iii cobperatieve zuivelbedrijven en
daarnaast nog iG particuliere ondernemingent Er wa~
ren nog meer co~peratieve en particuliere initiatieven
op het gebied van de suikerindustrie~ slachterijen~
conservenfabriekent tuinbouwveilingen en het verze~
keringswezen~z~

Het drieluik onderwijs~ onderzoek en voorlichting
had invloed op de kennis van boeren en tuinders~ de
ontwikkeling van land~ en tuinbouw en de toepassing
van wetenschappelijke resultaten in de praktijk~ Voor
het landbouwonderwijs werden leerkrachten opgeleidt
In rg~o was er in ieder dorp wel een land~ enlof tuin~
bouwonderwijzer werkzaamt Zij waren van betekenis
voor de vorming van jonge boerent de ontwikkeling
van de bedrijven~ plaatselijke organisaties en de sa~
menleving in de dorpen~ De Brabantse boerenbevol~
king was zeer leergierig~ In iqjo werden izr algeme~
ne landbouwcursussen en Il algemene tuinbouwcur~
sussen gegeven voor ruim z~oo leerlingen~ Verder
waren er veel cursussen voor volwassenen en speciale
cursussen met meer dan zSoo deelnemerst
Dagonderwijs werd verzorgd op zes lagere landbouwt
scholenl die So~ leerlingen hadden en drie landbouw~
winterscholen met iGo leerlingen~ Jonge boerinnen
konden landbouwhuishoudonderwijs volgen op de

school in Lieropt Voor de voorlichting beschikte
Brabant in iqjo over twee landbouwconsulenten~ een
tuinbouw~~ een veeteelt~ en een zuivelconsulentt Hun
taakstelling was adviseren~ lesgeven~ opleiden van
landt en tuinbouwonderwijzers~ toezicht op het land~
bouwonderwijsl het houden van inleidingen~ het
schrijven van artikelen en zorg voor de proefvelden~j~

i ~j~ Crisisjaren
In rgzg daalden de graanprijzent Dat vormde het be~
gin van een ernstige crisist In igji werd ook de vee~
houderij meegesleurd en een jaar later de tuinbouwt
Er volgden donkere jaren en het voortbestaan van veel
bedrijven kwam in gevaart De overheid moest met
een reeks van maatregelen ingrijpen om prijzen en
productiekosten weer wat dichter bij elkaar te bren~
gen~ Dit bood weinig soelaas voor kleine bedrijven~
Daarvoor waren extra steunmaatregelen nodigt De cri~
sis trof alle economische activiteiten~ Dat betekende
grote werkloosheid en werkverschaffing moest ver~
lichting brengent In dat kader werden ontginningen
uitgevoerd~ waardoor het landbouwareaal verder toe~
nam~

itj ~ i ~ Ernst van de toestand
Het begon met verlaging van de graanprij zen in igz g~
En het ging snelt In twee jaar tijd kwam er een halve~
ring~ vergeleken met de gemiddelde prijzen geduren~
de het tijdvak zgzjtrgzg~ In dat spoor volgden andere
akkerbouwproducten~ zoals aardappelen en suikerbie~
ten~ zodat in die sector de situatie al spoedig zorgwek~
kend werdt Het jaar iq~o was voor de veehouderij nog
redelijk gunstigt Weliswaar daalden ook daar de prij~
zen maar minder hard dan in de akkerbouwt En voort
al boeren met varkens en kippen die graan moesten
bijkopen waren voordelig uitt Maar in i g jr stortten de
prijzen van veehouderij producten verder in en vanaf
toen werd het ook kommer en kwel voor deze boerent
In iqjz volgde de tuinbouwt Het was een algemene
malaise en voor de ouderen herleefde de crisis van
iSHo~ Alleen waren de gevolgen nu nog ernstiger door
de grotere marktgerichtheid van de bedrijvent Het
evenwicht tussen opbrengsten en kosten was totaal
zoek~ Een groot deel van de uitgaven had een star ka~
rakter zoals arbeidslonen~ dienstenl pacht~ rente en af
lossingt Deze konden niet in hetzelfde tempo en in
voldoende mate omlaag worden gebracht~ Geen won~
der dat winsten omsloegen in forse verliezent De
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meest donkere periode lag tussen r g jz en r q jGt
Daarna ging het iets beter maar de crisis was bepaald
niet overt Vanaf rq~G gingen de meeste prijzen gelei~
delijk wat stijgen naar een niveau van GSoro van voor
de crisis~a~

Daling van de graanprijzen had tot gevolg dat ook
akkerbouwers aanvankelijk hun veestapel gingen uit~
breident Maar al spoedig was dat een doodlopende
weg en vervolgens ging men de bedrijfsvoering exten~
siveren~ Dat betekende meer graan~ minder suikerbie~
ten en vlas en meer mechanisatiet Overtollige arbeidst
krachten kregen ontslag en de positie van de landar~
beiders werd zeer moeilijk~ De toch al lage lonen
zakten nog meer en werkloosheid nam snel toet

Op de gezinsbedrijven in het zandgebied was uit~
stoot van betaalde arbeid niet mogelijkt Er waren vaak
meer dan voldoende gezinsarbeidskrachten en bespa~
ring op uitgaven voor loon was uitgeslotent Men zocht
compensatie voor de lagere prijzen in verdere uitbrei~
ding van de veestapel~ Eigen verbouwd graan werd
aan het vee gevoerdt Tot igj ~I nam in Brabant de veet
stapel nog toe~ Maar het hielp allemaal niet veel en de
uitgaven voor gezin en bedrijfwerden tot het uiterste
beperktt Op kapitaal werd ingeteerd en de schulden
gingen stijgen~ Tekort aan geld leidde tot aankoop van
minder kunstmest en zaaizaadt Onderhoud van ge~
bouwen stelde men uitt Bijzonder moeilijk was de po~
sitie van de kleine gemengde bedrijvent Het teveel
aan arbeidskrachten~ waarvoor onvoldoende product
tief werk was~ werd daar het sterkste gevoeldt Door de
ongunstige economische conjunctuur stagneerde ook
de werkgelegenheid in de industriet Voor kleine boet
ren en hun volwassen kinderen was deze welkome
aanvulling van het geringe inkomen goeddeels wegge~
vallent Onvoldoende afvloeiing in de crisistijd ver~
sterkte in het zandgebied het overschot aan arbeids~
krachten en daarmee werd het jonge boerenvraagstuk
duidelijker zichtbaar~

De export van groenten en fruit ging in rg~a fors
achteruit en daalde nog meer in de volgende jaren~
Ook tuinders probeerden om hun bedrijven te intent
siveren~ o~at in de Baronie van Breda met de teelt van
frambozen~ Tot iq~~ nam de oppervlakte kleinfruit
duidelijk toet Het overgrote deel van de productiekost
ten bestond uit arbeid~ en die was ruimschoots aan~
wezig op de kleine bedrijven~ Bovendien konden
schoolgaande kinderen een handje helpen tijdens de
~frambozenvakantie~~ Zo probeerde men het gezins~

inkomen nog wat op peil te houden~ Ook hard fruit
deelde in de malaise~ maar de prijsvorming was toch
wat beter dan van andere tuinbouwproductent Al voor
de crisis had de boomkwekerij een moeilijke tijdt In
de jaren dertig werd dat nog erger en de export van
boomkwekerijproducten liep sterk teruglst

Maatregelen van de overheid
Het was een onwerkelijke wereld~ De cent was een be~
langrijk betaalmiddel en bij de slager kon je voor één
gulden veel kilo~s spek kopen~ Boeren en tuinders
moesten rekenen in centen en dubbeltjes~ maar dat
was te weinig om te overlevent Door de catastrofale
daling van de prijzen dreigde de boerenstand ten ont
der te gaant Zowel voor de agrariërs zelf als voor het
gehele economische leven was dat voor de overheid
onaanvaardbaart Eenderde deel van de bevolking was
voor haar levensonderhoud direct of indirect afhanke~
lijk van land~ en tuinbouwt Er moest worden ingegre~
pent Eerst incidenteel~ zoals met de Tarwewet van
i g ~r en later systematisch en structureel met de
Landbouwcrisiswet van i q jj ~ Het was een samenhan~
gend stelsel van prijst~ teelt~ en productieregelingen~
voorschriften bij in~ en uitvoer en heffingen op prot
ducten~ Voor de uitvoering was een uitgebreid contro~
le~apparaat nodig~ In een later stadium kwamen er
nog speciale maatregelen voor kleine boeren en indi~
rect profiteerden agrariërs van de werkverschaffing~

De akkerbouw werd geholpen door een heffing
aan de grens op de invoer van goedkoop buitenlands
graan~ Dat geld werd gebruikt om de binnenlandse
graanprijs voor de boeren zodanig te verhogen~ dat
hun productiekosten werden goedgemaaktt De teelt
van consumptieaardappelen werd gesteund door
minder goede partijen uit de markt te halen en te be~
stemmen voor veevoert Voor suikerbieten gold een
teeltregeling~ De staat garandeerde een bedrag voor
een vastgestelde hoeveelheid aan de suikerfabriekent
Hiermee kon aan de telers jaarlijks een beperkt areaal
worden doorgegeven tegen een kostendekkende prijs~

De maatregelen voor granen en aardappelen wa~
ren gunstig voor akkerbouwers maar rampzalig voor
veehouderst Hun positie werd ernstig verzwakt~ voor~
al kleine boeren die voor hun veestapel veel aardappe~
len en rogge moesten bijkopen~ Daarom kregen de
veehouders toeslagen bij de aankoop van deze produc~
tent Ter voorkoming van misbruik moesten deze par~
tijen herkenbaar zijn en daarom werden ze gedenatu~
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reerdt Rogge kleurde men rood en aardappelen wert
den geprikt zodat ze ongeschikt waren voor menselij~
ke consumptiet De veehouderij was voor Brabant van
levensbelangt De overheid kwam met een reeks van
maatregelen om prijzen en productiekosten dichter
bij elkaar te brengen~ In de rundveehouderij werd het
aantal kalveren per bedrijf beperkt en de overheid
nam tijdelijk vee uit de markt~ Met heffingen werd de
prijs van boter en margarine op de binnenlandse
markt verhoogdt De heffing op margarine gebruikte
men om de prijs van exportboter voor de boeren beter
lonend te maken~ In de varkenshouderij kwamen er
fokzeugenttoewijzingen en vermindering van het aan~
tal biggen per bedrijf~ Een teeltregeling in de pluim~
veehouderij verkreeg men door beperking van het
aantal broedmachines en de inleg van eieren~ Met de
moed der wanhoop en tegen de verdrukking in bleven
de Brabantse boeren doorgaan met produceren~ Maar
door de maatregelen van de overheid ging ook in
Brabant vanaf r q~s de veestapel achteruitt In de jaren
daarna zette dat proces door en het leidde in i g j g te~
vens tot meer bouwland en minder graslandt

In de tuinbouwsector kwamen er regelingen ter
beperking van de groenteteeltt Alle producten moes~
ten worden geveild~ alleen goede kwaliteit mocht wor~
den aangevoerd en er kwamen minimum~ of ophoud~
prijzen~ Haalde men die niet op de klok~ dan volgde
doordraait Er kwam een heffing op de invoer van
groenten en fruit en daarmee financierde de overheid
de steun aan de tuinbouwt Men exporteerde weinig
fruit en de invoer was beperktt De boomkwekerij
steunde men met kredietverlening~ stabilisatie van de
teelt en het opkopen van onverkoopbare voorraden~

Landbouworganisaties schakelde men zoveel mo~
gelijk in bij het ontwerpen en uitvoeren van crisis~
maatregelent Dat was een moeilijke taak waarvoor de
leden niet altijd begrip konden opbrengent Er moes~
ten adviezen worden gegeven en beslissingen geno~
men ten gunste van alle boeren en tuinderst Dat
spoorde niet altijd met de belangen van het individu~
Ook de consument moest~ wegens heffingen en toet
slagen~ meer betalen voor zijn voedsel~ De regering
vond dit verantwoord omdat de prijzen na rqzg zo
waren gedaaldt Iedereen ondervond de crisis aan den
lijve maar door de maatregelen kwam er een betere
inkomensverhouding tussen boeren en consumenten
tot standt

De inspanningen van de overheid ter beperking van
de productie waren fnuikend voor de kleine bedrijvent
Het was gewenst om deze in stand te houdent
Daarom werd in iq j~ een onderzoek ingesteld en dat
leidde in rq ~ G tot oprichting van een afzonderlijke
Dienst voor Kleine Boerenbedrijven ~DKBj~ Tot de ta~
ken behoorden extra hulp aan kleine boeren met voor~
lichting en steunmaatregelen~ Zo kregen bedrijven tot
vijf hat in r q j G en iq j~ een geldelijke uitkering~ In de
jaren daarna verving men die door giften in natura~
zoals kunstmest~ veevoer~ zaaizaad en pootgoed~ De
voorlichting werd uitgebreid en er kwamen voorbeeldt
bedrijvent Met een reeks van maatregelen steunde de
overheid de kleine boeren~cl~

De wereldwijde crisis van de jaren dertig trof alle
economische activiteitent De werkloosheid nam snel
toe en er werd gezocht naar objecten van werkvert
schaffingt Deze moesten zich lenen voor uitvoering
met ongeschoolde werkkrachten~ arbeidsintensief zijn
en de uitvoering ervan moest nut afwerpen voor de
samenlevingt Aan deze drie uitgangspunten voldeden
vooral het in handwerk uitvoeren van cultuurtechnit
sche werken en met name ook ontginningent Vooral
in de zandgebieden was door de bevolkingsdruk de
behoefte aan meer cultuurgrond duidelijk aanwezigt
Ontginnen zou leiden tot blijvende werkverruiming
in de landbouw~ Een bezwaar zou kunnen zijn~ dat er
in de crisisjaren geen behoefte bestond aan uitbreit
ding van de landbouwproductie~ Maar de overheid
was van mening~ dat ontginnen van woeste grond op
lange termijn moest worden bekeken en dat het ver~
schaffen van werk de eerste prioriteit had~Jt Door de
slechte economische omstandigheden hadden boeren
geen geld en animo voor de uitvoering van ontginnin~
gen~ Toch bleven deze werkzaamheden tijdens de cri~
sisjaren met hulp van de overheid doorgaan~ Zo lever~
de werkverschaffing een bijdrage aan uitbreiding van
het landbouwareaal~ Tussen igjo en r g jg nam in
Noord~Brabant de cultuurgrond toe van jzrtzoo hat
tot jjotooo ha~Is~ Daarmee was tweederde deel van
het grondgebied van de provincie in agrarisch ge~
bruik~

itq ~ De Tweede Wereldoorlog
Boeren en tuinders kregen een nieuwe opdrachtt zor~
gen voor de voedselvoorziening~ Rigoreuze ingrepen
waren noodzakelijk om Nederland op korte termijn
zelfvoorzienend te makent Dat betekende meer prot
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ducten voor menselijk gebruik en sterke inkrimping
van de veestapelt Dat had grote gevolgen voor de
Brabantse landbouwt De beperkingen waren zeer in~
grijpend~ maar de verhouding tussen prijzen en kos~
ten verbeterde~ Vanaf iglo wilde de bezetter grip heb~
ben op de boeren~ hun organisaties en instellingen~
Maar al hun pogingen faalden door grote eensgezindt
heid van de Brabantse boeren en hun leiderst

i ~ gtit De voedselvoorziening
Tijdens de oorlog werd de greep van de overheid op
de landbouwproductie nog veel sterker dan in de crit
sisjarent Toen ging het om het instandhouden van de
Nederlandse land~ en tuinbouw door beperking van
de agrarische productie en prijst en steunmaatrege~
lent Met het uitbreken van de oorlog viel de aanvoer
van voedingsmiddelen en grondstoffen met één klap
weg~ Nu was het zaak~ om de agrarische productie in
korte tijd zo hoog mogelijk op te voeren om te kunt
rien voorzien in de binnenlandse behoeftent Door de
oorlogsdreiging voor Iqq~o was de voorbereiding hier~
van al eerder begonnent Zo werd de distributie van
suiker al in oktober I g jg ingevoerd~ Niet omdat er te~
korten waren~ maar men wilde ervaring opdoen~
Productie en verdeling van levensmiddelen moesten
onttrokken worden aan het vrije spel van economi~
sche krachten~ Daarvoor was een sterk en strak geor~
ganiseerd overheidsapparaat nodig onder leiding van
één persoont De bestaande landbouwcrisisorganisatie
kwam goed van pas en daaruit werd het voedselvoor~
zieningsapparaat opgebouwd~

Toen Duitsland in mei Iqjo Nederland binnen~
vielt was ons land niet onvoorbereidt De sterke man
was en werd StLtLouwest In augustus iglo werd hij
benoemd tot DirecteurtGeneraal voor de
Voedselvoorzieningt In zijn werk kon hij steunen op
provinciale voedselcommissarissen en plaatselijke but
reauhouders die de contacten met boerent tuinders~
verwerkers en handelaren onderhieldent Hij was wel~
iswaar ondergeschikt aan de Duitse autoriteitent maar
in feite vormde Louwes met zijn geduchte apparaat
een rstaat in de staaC~ waarin alles intern geregeld
werd~ Zowel de voedselvoorziening als de uitvoering
ervan~ de opsporing van overtredingen en de berech~
ting~ De Duitse bezetter decreteerde dat de voeding
van de Wehrmacht in ons land op de eerste plaats
moest komen~ dan die van de Nederlandse bevolking
en het resterende deel moest naar Duitsland worden

getransporteerdt De Jmilder houding om de voeding
van ons volk boven export te plaatsen was ingegeven
door eigenbelang om zodoende orde en rust beter te
kunnen handhavent

Na het uitbreken van de oorlog waren rigoreuze
ingrepen noodzakelijk om Nederland op korte termijn
zelfvoorzienend te makent Er was meer behoefte aan
producten voor direct menselijk gebruik zoals granen
en aardappelent Daarentegen moest er minder vee~
voer worden verbouwd~ dat werd omgezet in dierlijke
producten als melk~ vlees en eieren~ Dat betekende
een sterke inkrimping van de varkens~ en pluimvee~
stapel~ beperking van het rundvee~ scheuren van grast
landl meer bouwland en wijzigingen in het bouwplant
Er werd gewerkt met teeltverboden en verplicht voor~
schrijven van teelten~ met scheurpremies en scheun
plicht van grasland en voor de veestapel kwamen er
maximale aantallen per bedrijf~ een lage voedertoewijt
zing en verplichte leveringent Uiteraard hadden deze
ingrepen ook grote gevolgen voor de Brabantse landt
bouwt Gemengde bedrijven werden weer teruggewor~
pen naar de vorige eeuw met bouwland als hoofdzaak
en veehouderij als neventakt In vergelijking met I g jg
was in I qj j van het rundvee nog GSorot van melkvee
~Soo~ van varkens j~oro en van pluimvee Ilo~o over~ De
paardenstapel bleef redelijk op peilt In diezelfde pet
riode werden op het bouwland meer tarwe~ rogge~
koolzaad en aardappelen verbouwd~ Gerst~ suikerbie~
ten en peulvruchten konden zich handhaven maar de
teelt van haver en vlas werd minder~ Door gebrek aan
kunstinest~ stalmest en veevoer daalden vanaf I gl ~ de
opbrengsten op het land en van het vee~

De binnenlandse vraag naar groenten steeg aan~
zienlijkt Tot Igl ~ werd het areaal met jooro uitgebreid~
Ook tuinders hadden met tekorten aan productiemid~
delen te kampen~ maar de prijzen van groenten waren
gunstigt Vooral de minder arbeid en mest vragende
grovere teelten waren in trekt Door verbetering van de
fruitprijzen was er veel vraag naar vruchtbomen en
dat was goed voor de boomkwekers en fruittelers~~~

De uitstekende organisatie van de voedselvoorziet
ning heeft ervoor gezorgd~ dat van mei Iqjo tot sept
tember I S~~M de voeding van het Nederlandse volk re~
delijk op peil bleef Dankzij de voorbereiding~ voor~
raadvorming~ voldoende medewerking van boeren en
tuinders~ de strakke distributie tegen redelijke prijzen
en meevallende export naar Duitsland~ Niet de Duitse
bezetter maar de Nederlandse overheid behield met
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haar voedselvoorzieningsapparaat greep op productie
en verdeling van het schaarse voedselt Dat was voor
ons volk van groot belangt Langs velerlei wegen was
het beleid er tevens op gericht om ook verzetslieden
en onderduikers aan voedsel te helpenZOt

I qtzt De houding van boeren en hun instellingen
Tijdens de oorlog kregen boeren te maken met veel
maatregelen inzake het gebruik van de grond~ om~
vang en samenstelling van de veestapel~ bestemming
van producten~ tijd van dorsen en leveren en het get
bruik van grondstoffen en hulpmiddelen~ Er werden
vorderingen opgelegd voor de levering van vee~ melk~
eieren en bouwlandproductent Talloze voorschriften
moesten worden nageleefd en uitgevoerde controles
waren streng~ veelvuldig en nogal eens hinderlijkt
Voor de boeren waren er echter drie grote verschillen
met de voorgaande crisisjarent Het boerenvak was
meer in aanzien gekomen~ Consumenten wisten weer
waar het voedsel vandaan kwamt En de prijzen van
producten waren heel wat gunstiger dan toent

De overheid was ervan overtuigd~ dat de voedselt
voorziening in oorlogstijd zonder medewerking van
de boeren niet kon slagen~ Daarom stelde men goed
lonende richtprijzen vast~ Bovendien werden te leve~
ren hoeveelheden zodanig opgelegd~ dat er behalve
voor eigen behoeften nog wat overbleef voor de vrije
verkoopt Consumenten wisten de weg naar de boerdet
rij te vindent In het algemeen konden zij tegen redet
lijke prijzen in dit grijze circuit wat extrars bijkopent
Woeker kwam voor~ maar de zwarte handel speelde
zich hoofdzakelijk in de steden af De rentabiliteit en
speciaal de liquiditeit van bedrijven was goed te noe~
ment Boeren beschikten over veel geld~ maar dat had
te maken met desinvestering~ Het kwam vrij door vert
koop van vee~ minder aankoop van mest~ veevoer en
werktuigen en uitstel van onderhoud aan gebouwent
Schulden die tijdens de crisis waren ontstaan~ werden
afgelost en tegoeden bij banken liepen opt Na de oor~
log bleek~ dat een flink deel van die overschotten
schijnwinst was~ Het moest opnieuw worden geïnves~
teerd in de aankoop van vee~ kunstmest~ veevoer~
werktuigen en het uitvoeren van achterstallig ondert
houdzf~

Met hulp van de bezetter werd in juli Igjo door de
Nationaal Socialistische Beweging ~NSB~ het
Boerenfront opgericht met als doel één organisatie op
algemene grondslag te vormen die op Duitse leest

was geschoeid~ In november Iqjo werd de naam get
wijzigd in Nederlandsch Agrarisch Frontt Het over~
grote deel van de boeren wilde er niets mee te maken
hebben en ook de landbouworganisaties weigerden ie~
dere medewerking~ In het katholieke zuiden was het
verzet extra hevigt Al vanaf I S~ jG verboden de bis~
schoppen het lidmaatschap van de NSBt In een hert
derlijk schrijven van januari I q q~i ging dat ook gelden
voor mantelorganisaties zoals het Agrarisch Frontt De
bezetter reageerde met strafmaatregelen maar het
hielp allemaal niets~ De greep op organisaties en in~
stellingen door de NSB mislukte totaal~

Danig geschrokken van zoveel onmacht gingen de
Duitsers zelf aan het werk~ In oktober Igl i richtten
zij de Landstand opt Over het werven van leden hoef
den zij zich geen zorgen te makent Alle boeren en
tuinders werden automatisch en verplicht lidt Met
deze ~grundliche~ oplossing moest het toch wel luk~
ken~ Maar ook de Landstand faalde om vele redenen~
Allereerst kon de bezetter aan de nieuwe organisatie
geen uitvoerende macht toekennen~ Alles draaide om
de voedselvoorziening en de leiding daarvan berustte
bij de Directeur~Generaalt De Duitsers durfden het
niet aan~ om deze belangrijke taak toe te vertrouwen
aan de Landstand~ De macht moest komen uit het ver~
nietigen van de vrije organisaties en het inpalmen van
hun instellingen~ Landbouworganisaties werden on~
der curatele gesteld of verplicht aangesloten bij de
Landstandt Maar de nood maakte vindingrijk en met
alle mogelijke middelen werd getracht om de bedoet
lingen van de bezetter te dwarsbomen~ Door lijdelijk
verzet en ondergrondse arbeid~ het uittreden van le~
den~ het aftreden van bestuursleden~ het bedanken
voor functies en het verbreken van banden tussen or~
ganisaties en hun instellingen~

Ook de boeren moesten niets van de Landstand
hebben~ Het was en bleef voor hen een foute organi~
satie~ die hen door de bezetter was opgelegd~ Daar
hielden ze niet van en de Landstand werd simpelweg
genegeerd en doodgezwegent Sommige boeren spra~
ken van ~Landstank~t Er waren ook geen leiders van
formaat en vroegere bestuurders aanvaardden geen
functies~ Van boerenleiders werd gezegd~ t~Veel ge~
schreeuw en weinig wol~rt Daar keken de boeren doort
heen~ De bisschoppen konden het opgelegde lidmaat~
schap niet verbieden~ maar op iedere actieve deelna~
me rustte een taboet Dus geen vergaderingen
bezoeken of functies aannemen en een verbod om het
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weekblad te lezent In het lijdelijk verzet waren de boe~
ren solidair en de bezetter kon weinig uitrichtent Zo
bleef de Landstand een papieren tijger zonder macht
en een lege huls zonder boeren en instellingenZZt

r ~ S ~ Wederopbouw
De bevrijding ging op verschillende plaatsen gepaard
met hevige strijd en verliezen aan mensenlevens~
schade aan boerderijen en verdere uitdunning van de
veestapel~ Het toekomstperspectief van de Brabantse
landbouw was in I gI S uitermate somber~ Herstel van
de oorlogsschade verliep traagt De veestapel moest opt
nieuw worden opgebouwdt Ondanks intensivering en
rationalisatie waren er te veel kleine bedrijven~
Tijdens crisis en oorlog had een opeenhoping van ar~
beidskrachten in de landbouw plaatsgevondent Het
overgrote deel had geen toekomst in de agrarische
sector~ Twee uitwegen tekenden zich aft een ander be~
roep kiezen of emigrerent

i ~ S ~ i ~ Oorlogsschade
In het najaar van cc~qq werd het overgrote deel van
Noord~Brabant bevrijd ~ Dat ging op veel plaatsen ge~
paard met hevige strijd ~ waarbij ook onder de bevol~
king veel slachtoffers vielen en grote materiële schade
werd aangericht ~ Alleen de Biesbosch en delen van
het Land van Heusden en Altena bleven in handen
van de bezettert Vooral in WesttBrabant werden veel
polders onder water gezet~ Het grootste deel van de
geïnundeerde gronden viel weer droog voor het einde
van I g q~~l~ maar in het nog bezette gebied gebeurde
dat pas in de loop van Iq q~S ~ Er was grote schade ont~
staan aan agrarische gebouwen ~ Zo waren er a~oo
boerderijen verwoest ~ I~oo zwaar en iatooo licht be~
schadigdt De verliezen aan inventaris en voorraden
was op deze bedrijven het grootst ~ Verschillende
plaatsen ~ verspreid over de provincie ~ werden extra
zwaar getroffen en de veestapel nog verder uitgedund ~
Door oorlogsgeweld ~ vordering en roof gingen S ~ ooo
paarden ~ z g~ ooo runderen ~ ~tooo schapen en jztooo
varkens verlorent In enkele gemeenten verdween ao~
jooro van de veestapel en individuele bedrijven waren
er nog veel erger aan toezit

Uiteraard bestond na de bevrijding de wens om de
schade zo snel mogelijk te herstellen ~ Niet alleen om
betrokkenen te helpen ~ maar het was ook een landsbe~
lang ~ De agrarische productie moest op korte termijn
zo groot mogelijk worden voor de voedselvoorziening

van de eigen bevolking en het weer op gang brengen
van de exportt Maar in het algemeen verliep de afwikt
keling van vergoedingen voor en herstel van oorlogst
schade traag~ Daar waren veel oorzaken voor~ zoals
het jarenlang ontbreken van een wettelijke regeling~
tekorten aan grondstoffen en materialen en beperkte
mogelijkheden voor aanvulling van de veestapel en in~
voer van landbouwwerktuigen~ In igSo was een be~
langrijk deel van de oorlogsschadetvergoedingen nog
niet afgewikkeldZ~t Dat betekende dat veel getroffen
boeren nog jarenlang hun bedrijf niet op normale wij~
ze konden uitoefenent Voor hen had de oorlog een
lange nasleep~

Ook het herstel van de bodemvruchtbaarheid~ uit~
geput tijdens de oorlog~ nam jaren in beslag~ evenals
de opbouw van de veestapelt Direct na de bevrijding
moest de hoogste prioriteit worden toegekend aan de
voedselvoorziening~ met name voor de bevolking in
de gebieden die de hongerwinter hadden meege~
maakt~ De uitvoering hiervan werd in handen gelegd
van de eerste naoorlogse Minister van Landbouw~
Visserij en Voedselvoorziening~ StL~Mansholt~ een
jonge boer uit de onder water gezette Wieringermeer~
Hij ging voortvarend te werk~ maar Nederland was
een berooid land en de schaarse deviezen werden ge~
bruikt voor het aankopen van voedselt Pas in een later
stadium kon de minister zich ook gaan bezighouden
met de invoer van benodigdheden voor de landbouw~
zoals veevoer en meststoffen~ Hierdoor liep verbete~
ring van de bodemvruchtbaarheid en aanwas van de
veestapel vertraging opzst

i s z De eerste naoorlogse jaren in Brabant
Gedwongen door de omstandigheden en door de over~
heid was al in de crisisjaren en meer nog tijdens de
Tweede Wereldoorlog het bouwland uitgebreid ten
koste van het graslandt Nu de veestapel weer moest
worden opgebouwd~ was er behoefte aan meer gras~
landt Bovendien waren er in de oorlog percelen gras~
land gescheurd die minder geschikt waren voor bouw~
land~ Die werden het eerst opnieuw in grasland ge~
legdt De inkrimping van het bouwland had tot gevolg~
dat het areaal van bijna alle akkerbouwgewassen tot
iqso terugliep~ Dat gebeurde met tarwe~ rogge~ haver~
peulvruchten en aardappelen~ Alleen de teelt van
gerst~ vlas en suikerbieten nam toe als gevolg van goet
de prijzen voor deze productent Er kwam tevens een
opleving van de koolzaadteelt omdat de overheid een
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hoge richtprijs voor dit gewas vaststelde~ Wijzigingen
in het bouwplan werden in deze jaren bepaald door de
prijsvorming en maatregelen van de overheidt

Het herstel van de omvang van de veestapel vert
liep aanvankelijk betrekkelijk langzaam en kende
soms een grillig verloopt Dat was afhankelijk van ver~
schillende omstandigheden~ zoals het weer~ dat voor
overvloed van of schaarste aan voer van eigen bedrijf
zorgdet Verder de prijs van aangekocht voeder en de
mogelijkheid om het aan te kopen~ En de verhouding
in prijs tussen veevoer en eindproducten~ waarbij ex~
portmogelijkheden van belang waren~ Ook het toewijt
zingsbeleid van de overheid speelde een rolt Maar de
uitbreiding ging door en vanaf I gI S in een wat ver~
sneld tempo~ Een uitzondering op deze regel vormde
de paardenstapel~ die na r qj~ begon af te nemen~t

De rentabiliteit was verschillend voor groepen van
bedrijven~ Zo boekten akkerbouwers goede resultaten~
Mede als gevolg van hogere lonen nam op akker~
bouwbedrijven de mechanisatie toe~ Dat werkte vooral
arbeidsbesparend in drukke perioden en de vraag
naar vaste arbeidskrachten nam af~ Op gemengde be~
drijven in het zandgebied waren de resultaten minder
gunstig door lagere opbrengsten en de nog beperkte
veestapelt Vooral kleine bedrijven hadden het moei~
lijk ~ Langs vele wegen werd getracht om hun positie
te verbeteren~ otat door ruimere veevoer~ en kuiken~
toewijzingen en speciale toeslagent Met meer voor~
lichting en een uitgebreid premiepakket in DKB~ver~
band stimuleerde de overheid de eigen voederproduct
tiel het beter gebruikmaken van bouwland en
grasland~ bewaren van mest~ aandacht voor beter zaait
zaad en pootgoed~ kwaliteit van het vee~ melkcontrole
en co~peratief gebruik van werktuigent Hierdoor
werd de bedrijfsvoering intensiever en rationeler en
de ruime arbeidsbezetting beter gebruiktt De tuin~
bouw kende goede jaren~ dankzij hoge prijzen voor
groenten en fruit~ Het areaal werd verder uitgebreid~
Kwaliteit en opbrengsten van hard fruit gingen voor~
uit door betere verzorging en vernieuwing van boom~
gaardent Ook de boomkwekerij deed het tot IgSo
goedt Na de oorlog was er veel vraag naar boomkwe~
kerijproducten~

Van groot belang voor boeren en tuinders was de
herrijzenis van de landbouworganisatiest Kort na de
oorlog gingen ze weer aan het werk~ maar het rechtst
herstel en vooral de financiele afwikkeling had nog
heel wat voeten in de aarde~ maar de agrariërs kregen

hun vertrouwde instellingen terugt Met vernieuwde
moed en energie gingen ze aan de slag om hun leden
te helpen bij de wederopbouw~ Samenwerking tussen
landbouworganisaties en landarbeidersbonden kwam
tot stand in de Stichting voor de Landbouw~

De problemen waarvoor de Brabantse landbouw in
i g~I s stond waren niet gering~ Naast herstel van oort
logsschade en wederopbouw van de bedrijven kampte
de agrarische sector met enkele structurele proble~
men~ Die waren zo ernstig~ dat het toekomstperspec~
tief van de Brabantse landbouw er maar somber uit~
zag~ Daar was allereerst het grote aantal kleine bedrijt
ven~ Ondanks intensivering en rationalisatie waren er
teveel~ Maar nog ernstiger was het vraagstuk van de
jonge boerent De bevolkingsdruk was altijd al groot
geweestt maar ontginningen hadden in het verleden
wat verlichting gebracht~ Ook de industrialisatie had
tot Iqjo overtollige arbeidskrachten uit de landbouw
en vooral van kleine bedrijven opgenoment Maar na
het uitbreken van de crisis was dat sterk verminderd~
En tijdens de oorlog bleven boerenzoons werkzaam in
het eigen bedrijf Zo vond in vijftien jaar tijd een op~
eenhoping plaats van arbeidskrachten in de land~
bouw~ waarvan velen geen toekomstperspectief had~
den~ Hun blijvende aanwezigheid zou alleen maar lei~
den tot verpaupering van de boerenstandt Er waren
maar twee uitwegen~ een ander beroep kiezen of emi~
greren~ De standsorganisaties en met name de NCB
onderkenden het probleem~ Ze kregen daarbij hulp
en steun van het naoorlogse provinciale industrialisa~
tiebeleid~ Dat werd vooral na IgSo de beste bondge~
noot voor het oplossen van dit moeilijke vraagstukz~t
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H O O F D S T U K I I

De situatie in IgSo

K
enmerkend voor de Brabantse landbouw was de
grote verscheidenheid van bedrijvent Dat was

enerzijds een gevolg van natuurlijke omstandigheden
en anderzijds speelde menselijk handelen een grote
rol~ Juist de tegenstelling tussen groot en klein~ rijk
en arm en alle tussenvormen maakte agrarisch
Brabant zo kleurrijkt Toch was de beeldvorming van
de provincie voortdurend gericht op het zandgebied
en de kleine bedrijven aldaar~ Na de oorlog waren
boeren en tuinders met vernieuwde moed en beperkte
middelen aan het werk gegaant De resultaten hiervan
waren in IgSo duidelijk merkbaart Er kwam meer
ruimte voor eigen initiatief en daarmee kwam de bet
drijfsontwikkeling op gang~ In navolging van landart
beiders gingen zonen van kleine boeren werk zoeken
in de industriet Alles en iedereen kwam in beweging~
Dat bestempelde Igso tot een bijzonder jaart Een omt
mekeer in denken en handelen~ die grote gevolgen
zou hebben~

zti ~ Verscheidenheid in de Brabantse land~ en
tuinbouw

Het jaar IgSot Waarover gaat het~ Over de landbouw
in Deurne of in Steenbergena In Lith of in ReuseP
Plaatsen~ respectievelijk gelegen in de Peel~
Noordwesthoek~ Maaskant en Kempent Van oost naar

west~ van noord naar zuid~ maar allemaal delen van
Brabant~ Met grote verschillen in grondsoort~ hoogte~
ligging~ bedrijfstypen~ bedrijfsgrootte en instelling
van de bevolkingt Er is geen sprake van een eenvor~
mig agrarisch Brabant~ In het zeekleigebied over~
weegt de akkerbouw~ op zand~ en rivierkleigronden de
veehouderijt Er zijn streken waar de tuinbouw belang~
rijk is~ In het zandgebied zijn de verschillen in na~
tuurlijke omstandigheden het grootst~ Jonge cultuur~
grond in het oosten en zuiden van de provincie en ou~
dere gebieden bij beken~ rivieren en plaatsen die beter
ontsloten warent Ontginningsgrond~ waar het gele
zand nog jaarlijks wordt bovengeploegd~ en oud
bouwland met een dik humeus pakket van eeuwen
potstalmestt Hooggelegen schrale gronden en lemige
zandgronden met een goede waterhuishoudingl~

Maar ook met die indeling zijn we er nog niett
Verschillen tussen bedrijven treft men in iedere ge~
meente aant Land~ en tuinbouw zijn het product van
menselijk handelent Ook onder dezelfde omstandigt
heden zorgen boeren en tuinders zelf voor het nodige
onderscheidt Zo ontstonden er grote en kleine bedrij~
ven en verschillende bedrijfsvormen~ Goed verzorgde
boerderijen met een erf waar alles zijn plaats had~
maar ook bedrijven met hokken en hokjes en een
rommelig erf Boeren met trots~ maar ook tobbers die
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met moeite het hoofd boven water konden houden~
Voorlopers die het nieuwe in hun bedrijf toepasten~
en achterblijvers die krampachtig het oude en beken~
de vasthieldent Zo was er ook onderscheid in de stand
van de gewassen~ de verzorging van het grasland en
de kwaliteit en conditie van het veet

Juist die tegenstelling tussen groot en klein~ rijk
en arm~ boerderijen die welvaart uitstraalden en nedet
rige stulpjes en alle tussenvormen maakte Brabant in
igSo zo kleurrijkt Maar groot~ rijk en welvaart waren
geen garantie~ dat daar de ontwikkelingen na igSo het
eerst zouden plaatsvinden~ Integendeel~ de toekomst
zou anders leren~ Het is een van de opmerkelijke fei~
ten in dit boek~

a ~ z ~ Beeldvorming van de agrarische sector
Ondanks de grote verscheidenheid was in igSo de
beeldvorming van agrarisch Brabant voortdurend ge~

richt op schrale grond~ kleine bedrijven~ grote gezin~
nen en teveel arbeidskrachten in landt en tuinbouwt
Het was een provincie waar het kleine boerent en jont
ge boerenvraagstuk schrijnend naar voren kwam~ De
oorzaak hiervan was de sterk dominerende rol van het
zandgebied~ waar alle gezinsleden in het eigen bedrijf
werkten~ De toestand werd nog verergerd door de aft
keer van industriearbeid in veel boerengezinnen~ In
het rivierkleigebied waren de omstandigheden verget
lijkbaar met die in de zandstrekent Dat betekende dat
op bijna qooro van het grondgebied van Brabant de
problematiek van het te kleine bedrijf overheersteZt

Drente~ Overijssel~ Gelderland~ Noord~Brabant en
Limburg vormen samen de zandprovincies van
Nederlandt Met uitzondering van de Veenkoloniën in
Drente neemt van noord naar zuid het grasland af en
het bouwland toet In Overijssel was in igSo de ver~
houding grasland~bouwland ~S~aS ~ in Gelderland
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GSt~S ~ in Brabant So~So en in Limburg ~o~Go~ Dit
hangt samen met de hoogteligging en de geaardheid
van de zandgronden~ Van noord naar zuid neemt de
natuurlijke geschiktheid voor de aanleg van grasland
af~ Bij het volgen van de bedrijfsontwikkeling vergelijt
ken we Brabant met Gelderland~ Het zijn provincies
van dezelfde omvang met veel zandgrond~ een bet
perkte hoeveelheid kleigrond en veel kleine bedrijvent

Met minder grasland en rundvee moesten de ge~
mengde bedrijven in Brabant en Limburg het meer
hebben van de varkensten pluimveehouderij~
Ondanks alle inspanningen was in Gelderland in
Igso de varkensstapel nog S~oro en de pluimveestapel
IaSoro groter dan in Brabant~ Er was dus nog duidelijk
sprake van een achterstandspositiej~ Tussen Igoo en
Igso vonden vooral in de Kempen en de Peel veel ont~
ginningen plaatst Er vestigden zich ook boeren uit an~
dere provincies~ met name uit Gelderland en
Limburg~ Het was een landbouwgebied in opkomst
met een sterke pioniersgeestt

De zeekleigrond van WesttBrabant maakt deel uit
van het zuidwestelijk zeekleigebied samen met
Zeeland en de ZuidtHollandse eilandent Deze grond~
soort is uitermate geschikt voor akkerbouw~ De rivien
klei sluit aan bij die van het Land van Maas en Waal
en de Bommelerwaard in Gelderland~ Het gebied be~
staat voor een belangrijk deel uit zware komkleigrond~
waarop grasland voorkomtt

a ~ j ~ Bijzonderheden van de bedrijven
Niet de veranderingen in het bouwplan~ maar de zich
wijzigende arbeidsverhoudingen speelden in IgSo
een hoofdrol op de akkerbouwbedrijven~ Het aantal
vaste arbeidskrachten per bedrijf liep achteruit~ Daar
waren verschillende redenen voor~ zoals de voortgaan~
de mechanisatie en stijgende lonent Akkerbouwers
gingen rekenen en ze konden met minder mensen
het werk verrichtent Vooral bij arbeidspieken zoals
wieden~ opeenzetten en hakken van bieten en tijdens
het oogsten was veel mankracht nodigt Daarin voon
zag het Bureau Oogstvoorzieningt Landarbeiders gin~
gen hier liever werken~ Bij akkoordwerk kregen ze ho~
gere lonen en in de winter~ als de oogst voorbij was~
kwamen ze bij de Dienst Uitvoering Werken jDUWjt
Er werden dan boerenwerken uitgevoerd zoals draine~
ren~ egaliseren en het graven of opmaken van slotent
Anderen verlieten de landbouw en trokken naar de in~
dustrie of de Rotterdamse haven~ waar de lonen hoger
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waren~~ De groep van landarbeiders heeft na de oor~
log in een vroeg stadium de toon gezet voor het ver~
trek van arbeidskrachten uit de landbouw~
Akkerbouwers namen het voortouw bij de mechanisa~
tie van de bedrijven~
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Boeren in het zandgebied zochten hun heil in ver~
groting van de productiet Intensivering en rationalisat
tie waren begrippen die in igSo gemeengoed werdent
Van jaar tot jaar groeide de veestapelt In vergelijking
met de aantallen in r g j g waren er in i g So al ~oro meer
runderen~ iooro meer koeien en jj oro meer varkens s~
Alleen de pluimveestapel was nog ~ooro kleiner~ maar
die was in de oorlog ook praktisch verdwenen en werd
nu weer geleidelijk opgebouwdt Het aantal paarden in
de provincie liep terugt Koeien werden met de hand
gemolken ~ In igSo waren er nog maar ~or melkma~
chinest Achterstand had Brabant op het gebied van t w
berculose~bestrijding onder het rundvee ~ In igSo J ~Sr
werden op j ~ ~ ooo bedrijven j r g tooo runderen onder~
zocht ~ waarvan er S j~ooo of a G oro positief reageerden ~
Van alle bedrijven waren er slechts iitooo of jroro tbct
vrij tegenover ~zoro in heel Nederland ~~

Op de lichtere zandgronden waren de sporen van
uitputting van de grond tijdens de oorlogsjaren nog
duidelijk te zient Ondanks toename van het gebruik
van kunstmest vertoonden de gewassen gebrekziek~
ten ~ Vooral tekorten aan kalk ~ magnesium en koper
kwamen veelvuldig voor ~ Door de matige groei kregen
wilde haver en kweek de kans om zich te verbreiden ~
Hardnekkige onkruiden als herik ~ kamille ~ klaproos ~
korenbloem en goudsbloem zorgden voor een veel~
kleurig palett Er kwam meer aandacht voor het gras~
land~ Aanleg van schrikdraadinstallaties maakte rant~
soenbeweiding mogelijkt Naast het ruiteren van hooi
werd ook gras ingekuildt Dat laatste gebeurde in klei~
ne ronde silorst Er werd ingekuild met zuur of inelast
se maar vaak ook zonder enige toevoegingt De kans
op boterzuurbacteriën was dan levensgroot en de reuk
van stinkend kuilvoer was tot in de verre omtrek
merkbaart

Met de nutsvoorzieningen op de landbouwbedrij~
ven was het in igSo nog maar matig gesteldt Van alle
bedrijven was ~óoro aangesloten op het electriciteits~
net ~ zc~or op de waterleiding en qoro had telefoont Er
waren grote regionale verschillen ~ Verreweg het gun~
stigst was de situatie in het Land van Heusden en
Altena met respectievelijk qI en ~aoro aansluitingen
op electriciteit en waterleiding ~ In het zeekleigebied
had G aoro van de bedrijven waterleiding en zroro had
telefoont Gebieden met weinig waterleiding waren de
Maaskant met r G oro~ het Land van Cuijk met qoro en
het zandgebied in het zuiden en oosten van de provin~
cie met r q or ~ Verschillende gemeenten kwamen niet

hoger dan r of aoro waterleidingaansluitingen op land~
bouwbedrijvenl~

ztq~ Op de drempel van een nieuwe tijd
Op verschillende punten vond in en rond igSo een
omslag plaats naar een andere tijdt Een lange periode
van overheidsbemoeiing tijdens crisis~ oorlog en we~
deropbouw werd afgeslotent Er was nog wel schaarste~
maar de beperkingen in de uitoefening van het bedrijf
werden van jaar tot jaar mindert Boeren en tuinders
kregen het gevoel dat hen meer vrijheid van handelen
werd gegeven en dat er meer ruimte kwam voor eigen
initiatieft Daarmee begon de bedrijfsontwikkeling op
gang te koment Rationalisatie~ intensivering en toe~
passing van mechanisatie vormden een uitdaging om
deel te hebben aan de groeiende welvaartt

De beperkingenl die in igSo een rol gingen spelen
waren van een heel andere orde~ In de eerste helft van
de eeuw was de cultuurgrond nog voortdurend toege~
nomen~ In igSo werden er nog ontginningen uitge~
voerd~ maar het einde kwam in zicht~ Weldra zou er
voor de werkgelegenheid en de snel groeiende bevol~
king van Brabant meer ruimte nodig zijnt De behoef
te aan landbouwgrond voor industrieterreinen~ we~
gen~ woningen~ scholen en andere voorzieningen zou
over enkele jaren de grondaanwinst door ontginnin~
gen gaan overtreffen~ Ook met het aantal bedrijven
van boeren en tuinders was de absolute top bereiktt
Sedert igoo was er nog een toename geweestt Maar
tegen de achtergrond van teveel kleine bedrijven kon
het alleen maar minder wordent Dat was ook van toet
passing op de omvang van de agrarische beroepsbe~
volkingt Bij de volkstelling van rgj~ werkten nog
~~~ooo mannelijke arbeidskrachten in de landbouw
of ruim twee per bedrijft Rationalisatie en mechanisa~
tie moest gaan leiden tot vertrek van arbeidskrachten
uit de landbouw~ Met deze ontwikkelingen vormde
igSo het omslagpunt betreffende de hoeveelheid cult
tuurgrond~ aantal bedrijven en arbeidskrachtenl~

Intussen begon in streekcentra~ dicht bij de boe~
ren~ de industrialisatie op gang te komen~ Ontsluiting
en contacten zorgden voor meer openheidt De lonen
die daar verdiend werden konden op kleine bedrijven
nooit bereikt wordent Daaruit bleek ook de kwetsbaar~
heid van het gemengde bedrijf in het algemeent
Teveel tijd ging verloren met weinig productieve ar~
beid~ En bedrijven tot zes hat konden het met intensit
vering alleen niet redden~ Het waren dan ook de zo~
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nen van deze kleine boeren die~ in navolging van de
landarbeiders~ werk gingen zoeken in de industrie~
Zij waren het ook die in veel boerengezinnen het
denkproces op gang brachten over de keuze voor ar~
beid buiten het eigen bedrijft

Ook de ommekeer in denken en handelen van
mensen bestempelde Igso tot een bijzonder jaar~ Aan
de ene kant zorgen over de toekomst en aan de andere
kant uitdaging om het bedrijf te verbeteren~ Maar bot
vendien kwamen er mogelijkheden buiten de land~
bouw~ Te lang had alles stilgelegent Landarbeiders~
boeren~ tuinders en jongeren zochten naar een nieu~
we toekomst~~ Het is meer dan de moeite waard om
met hen mee te trekken op de weg die na een overt
gangsperiode zou leiden tot onvermoede en ongeken~
de ontwikkelingent
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Deel II

Overgangstijd tussen i g so en igGo

H
et werd nog geen bewogen~ maar wel een nood~
zakelijke periodet Veel uit het verleden moest

worden losgelaten of afgeschudt De instelling van
mensen moest veranderen om nieuwe ontwikkelint
gen mogelijk te makent Dat denkproces kostte tijd ~
Men proefde van de herwonnen vrijheid~ maar niet ie~
dereen wist er evengoed raad meet Daarom verliepen
veranderingen in bedrijven nog geleidelijkt Maar ook
wat er van buiten op de agrarische bevolking afkwam~
had grote invloed~ De beslotenheid van vroeger was er
niet meert Wat maatschappelijk gebeurde~ moesten ze
kunnen volgen~ Jongeren speelden hierin een belang~
rijke rolt Van grote betekenis was dat het beleid van
de overheden zo spoorde met datgene wat boeren en
hun gezinnen wildent Dat was ntlt deelhebben aan de
algemene welvaartsontwikkeling~ Landbouworganit
saties ondersteunden dat streven en onderzoek~ on~
derwijs en voorlichting hielpen hierbij~ Deze geza~
menlijke gerichtheid op een betere toekomst bracht
versnelling in het ontwikkelingsproces~ In igGo stond

de agrarische bevolking klaar voor de grote sprong
voorwaartst

Ook voor de voorlichting was het een overgangs~
tijdt Tussen rgSo en rgGo volgde niet alleen verUre~
ding van de taakstelling~ maar ook vernieuwing van
de aanpakt Experimenten en nieuwe ontwikkelingen
pasten bij de jonge dienstt Belangrijk in dat verband
was het voorbeelddorp Kerkhoven~ De gezamenlijke
aanpak van problemen en de inspraak van boeren en
boerinnen was in r q Sj helemaal nieuwt Met groot en~
thousiasme ging men aan de slag en de deelnemers
beïnvloedden elkaar bij het doorvoeren van vernieut
wingen~ Streekverbeteringen waren een logisch get
volg op de gunstige resultaten van het voorbeelddorp~
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H OOFDSTUK I I I

Veranderingen in de agrarische sector

H et hoofdstuk begint met algemene gegevens over
ontwikkelingen in het grondgebruik ~ de veehou~

derij en de arbeidskrachten tussen igso en rgGo~
Vooral de groei van de veestapel en de teruggang van
mannelijke arbeidskrachten is opmerkelijk~
Vervolgens worden de belangrijkste ontwikkelingen
in gemengde bedrijven~ akkerbouw~ en tuinbouwbe~
drijven beschrevent Bij de gemengde bedrijven waren
dat het vertrek van agrarische jongeren~ toename van
de productie per man~ intensivering en rationalisatie
van de bedrijven~ In de akkerbouw het vertrek van
landarbeiders en de sterke motorisatie en mechanisa~
tiet In de tuinbouw ging het om veel sectoren~ De vol~
legrondstuinbouw bleef deel uitmaken van gemengde
bedrijven~ Grote veranderingen tekenden zich af in de
fruitteelt~ en de champignonteelt was een nieuwe be~
drijfstak in opkomst~

~tr~ Algemene gegevens
De hoeveelheid cultuurgrond veranderde tussen igso
en rqGo maar weinig~ Toch stond agrarisch Brabant
ook hier op een keerpunt~ Aanvankelijk kwam er nog
grond bij door ontginningen~ maar weldra moest cult
tuurgrond worden afgestaan voor andere maatschap~
pelijke doeleindent Spectaculair voor die tijd was de
groei van de intensieve veehouderij en de toename

van het Brabantse aandeel van varkens en pluimveet
Een keerpunt was tevens de sterke teruggang van art
beidskrachten ten opzichte van de toename in de eert
ste helft van de twintigste eeuw tot rc~q~

j ~ i ~ it Grondgebruik~ veehouderij en arbeidskrachten
Regelmatig uitgevoerde tellingen in de landbouw ge~
ven een eerste indruk van veranderingen die hebben
plaatsgevondent

Tabel I~ Agrarisch grondgebruik in Brabant in Ipso en IgGo en aandeel van
Brabant in oro van Nederland~

IgSo Aandeel I g Go Aandeel
Oppervlt culttgr~ in ha~ jzS~zlz I IJ~ jjl~jqS Iqz
Hiervan ~ bouwland IGo ~ SSS I M IGz a~I IH~

grasland ISS ~ qq g II ~ ó IS J~ o~G II ~ S
tuingrond Iz ~ IZó Iz ~ ó IG ~ IÓI Izq

Brow CBS~meitelling

Zowel in rgSo als in rq~So blijft de oppervlakte cult
tuurgrond in Brabant schommelen rond ~jo~ooo hec~
tare en bedraagt daarmee eenzevende deel van het
agrarisch grondgebied van Nederland~ Aanvankelijk
kwam er door ontginningen meer cultuurgrond bij
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dan er verloren ging voor niet~agrarische doeleindent
In igSo was dat respectievelijk rjoG en Saj hectaret
Maar in igGo waren de rollen omgekeerd en bedroe~
gen de cijfers rGz en ioqq hectare~ Brabant heeft rela~
tief meer bouwland en minder grasland dan het get
middelde van Nederlandt Gezien de vele lichte en
hoge zandgronden is dat niet verwonderlijkt Ook bij
bouwland en grasland zijn er weinig verschillen in
oppervlakte tussen igSo en rgGo~ De toename van de
oppervlakte tuingrond hield gelijke tred met de lande~
lijke ontwikkeling~

Tabel zt Veehouderij in Brabant in ipso en igGo en aandeel van Brabant in o
van Nederland~

rqso Aandeel t g Go Aandeel
Totaal aant ~ melkkoeien r~g ~ ózS ir ~ó W tl~ os tij

rundvee jjjtqqo iz ~j qHj ~ rqi rjtS
varkens z~z ~róG rq ~G GG~ ~yso zz ~G
hoenders tS~G g ~ tjg ~gjó zr ~ S
paarden ~qoó cq ~ó jo ~ zGS rG ~ i
schapen ~~qS r~q II ~ oSG z~~

Bron~ CBS~meitelling

Tabel jz Mannelijke agrarische beroepsbevolking in Brabant in igqy en igGoi

rgq~ rcdGo
Totaal ~~jtooo Sotooo
Hierv an~ arbeiders t~~ooo S~ooo

meewerk ~ zoons zj ~ ooo II ~ ooo

bedrijfshoofden j~tooo jttooo

Brom CBS~volkstellingen

De stijging van het aantal melkkoeien tussen igSo en
rgGo was nog bescheiden jzie tabel ajt Veel sterker
was de uitbreiding van jongvee~ slachtkalveren en
ander rundveet Daarmee groeide de betekenis van de
rundveehouderij in Brabantt Bepaald spectaculair
voor die tijd was de toename van de varkens~ en
pluimveestapel~ Daarmee zijn deze beide bedrijfstak~
ken in tien jaar een belangrijke inkomstenbron get
worden voor de gemengde bedrijvent Bovendien was
het aandeel van Brabant in de intensieve veehouderij
sterk gestegent De teruggang van het aantal paarden
verliep trager dan in de rest van Nederland~ Dat hing
ongetwijfeld samen met de vele kleine bedrijven~ die

het paard als trekdier niet konden missent De scha~
penstapel in Brabant was en bleef beperkt van om~
vangt

Een teruggang met gemiddeld aooo arbeidskrachten
per jaar vanaf rc~g~ was een geheel nieuwe ontwikke~
ling jzie tabel jjt Het proces begon langzaam en ver~
snelde na igsot De voortrekkersrol van landarbeiders
die het eerst de landbouw verlieten~ werd geleidelijk
overgenomen door de meewerkende zoonsa~ Na igss
begon ook de beëindiging van kleine bedrijvent In
iqGo waren de gelederen van arbeiders en meewer~
kende zoons fors uitgedund~

Het vertrek van zoveel arbeidskrachten uit de
landbouw en tegelijkertijd intensivering van de proa
ductie waren de kernpunten van de bedrijfsontwikke~
ling tussen igSo en tqGo~ Boeren en tuinders zoch~
ten naar een nieuw evenwicht tussen arbeid en pro~
ductiet

j tat Gemengde bedrijven
De belangrijkste veranderingen deden zich voor in de
productieomvang per bedrijf en per arbeidskracht en
de grotere gerichtheid op de veehouderij~ Boeren hadt
den geen keuze~ Meer produceren met minder men~
sen maakte een redelijk arbeidsinkomen mogelijk~
Bedrijven begonnen uit elkaar te groeient In het
bouwplan kwam nog weinig verandering~ Er moest
meer voer worden aangekocht voor de groeiende vee~
stapelt De mechanisatie kwam op gang~ Dat was te~
vens het begin van zich wijzigende arbeidsverhoudint
gen voor de boer~ de boerin en gezinsledent
Nieuwbouw van boerderijen bleef nog beperkt tot oort
logsherstelt Rundveestallen werden verbouwd en er
kwamen meer en grotere stallen voor varkens en
pluimveet

jtztit Ontwikkelingen en gebeu rtenissen tussen i g So en
igGo

Behalve het vertrek van arbeidskrachten uit de land~
bouw waren er meer redenen om na igSo de product
tie per man en per bedrijf te gaan vergrotent Ze waren
zowel van economische als van technische aard~
Tussen igSo en rgGo stegen de marktprijzen van
landbouw~ en veeteeltproducten slechts weinigt
Stellen we rgSo op roo~ dan bedroeg het gemiddelde
prijspeil tien jaar later irot Maar in diezelfde periode
stegen de kosten in de landbouw naar is~ ~
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Arbeidskosten namen zelfs toe tot i g G en de andere
kostenfactoren bedroegen gemiddeld rzo~ Dat betet
kende dat er in igGo per man en per bedrijf veel
meer moest worden geproduceerd dan in igSo om
een redelijk arbeidsinkomen te halent Door verminde~
ring van arbeidskrachten ging vooral de productie per
man spectaculair omhoogt Gemiddeld bedroeg die
stijging Goorost Daarbij moeten we bedenken dat er
veel kleine bedrijven waren waar weinig veranderdet
Maar op bedrijven die met de tijd meegingen~ werd de
productie per man in tien jaar tijd verdubbeldt

Dat alles was mogelijk door de vooruitgang van de
techniekt Meer produceren met minder arbeidskrach~
ten kon plaatsvinden door het toepassen van mecha~
nisatiet Weer uitgaande van coo in igSo~ bedroeg in
igGo het aantal trekkers in Nederland ~~o~ melkma~
chines ioro~ zaaimachines r~o~ kunstmeststrooiers
zSo~ stalmeststrooiers lio~ maaidorsers zSo~ aard~
appelrooiers rgo en bietenrooiers Sjo~~ Vooral de
toename van het aantal melkmachines was opmerke~
lijk ~ Zo~n vaart liep het in het Brabantse zandgebied
niet~ Maar er gebeurde iets anderst Van oudsher hadt
den gemengde bedrijven een zeer gevariëerde opzet
van kleine eenhedent Daarmee wilde men bereiken
om prijsschommelingen en technische risico~s zoveel
mogelijk op te vangen~ Maar dit bedrijfstype belem~
merde het streven van de boeren naar intensivering
en rationalisatiet Vooral na r g SS kwamen er steeds
meer eenmansbedrijven en daardoor ontstond een get
leidelijke ontwikkeling naar grotere eenhedent Daar
konden nieuwe technische mogelijkheden worden
toegepast~ Dat gebeurde vooral in de intensieve vee~
houderij met de pluimveehouderij als koploper~ ge~
volgd door de varkenshouderij~

Hoe de omvang van gemengde bedrijven en de
productie per arbeidskracht zich ontwikkelde~ tonen
de gegevens van geselecteerde LEI~bedrijven tussen ~
en IS hectare aant Bedrijfsgrootte~ bedrijfsomvang en
beheer lagen boven het gemiddeldet In deze beschout
wing worden bedrijven van r g Sr en i g Gi met elkaar
vergeleken~ In de loop der jaren nam het grasland wat
toe ten koste van het bouwlandt De veestapel werd
flink uitgebreidt Zo ging in tien jaar tijd de melkvee~
stapel van gemiddeld G ~ ~ naar io stuks~ fokzeugen
van z naar q~ slachtvarkens van S naar zo en leghent
nen van ruim roo naar zio stuks~ In i g sr bedroegen
de totale opbrengsten f iS~ooo~~ en tien jaar later
f jz~om~~ Over diezelfde periode liep het aantal vol~

waardige arbeidskrachten terug van gemiddeld i~S
naar r ~ j ~ Dat betekende dat de productie per arbeidst
kracht steeg van f iotooo~~ naar f zstom~~ De pro~
ductieomvang per man ging in toenemende mate de
mogelijkheid bepalen of een redelijk arbeidsinkomen
uit het bedrijf kon worden verkregen~ Bovendien
moest de stijging van het loonpeil buiten de landbouw
worden gevolgd~ dat in tien jaar tijd van f jGoo~~ naar
f~ooo~~ was gegaant Door minder goede jaren had
de landbouw rond iqGo daar de grootste moeite meet

Er waren in igSo gemengde bedrijven in alle soor~
ten en maten~ Maar ze hadden ook veel gemeenschap~
pelijks~ en dat was vooral de kleinschaligheid van de
bedrijfsonderdelent Maar door de veranderingen die
tussen igSo en iqGo plaatsvonden~ begonnen de be~
drijven uit elkaar te groeien~ Zo ontstonden er onder
de boeren voorlopers~ volgers en achterblijvers~ In ie~
der dorp was deze driedeling rond igGo zichtbaart
Voorlopers konden zich spiegelen aan de resultaten
van voorbeeld~ en LEltbedrijven~ Sommigen waren al
aanmerkelijk verdert Vooral gebieden in het zuiden
en oosten van de provincie~ die later tot ontwikkeling
waren gekoment hadden de meeste voorlopers en pio~
niers~~

Geldbezit was eerder een rem dan een stimulans
om vooruit te komen~ Niet de rijke en gezeten boeren~
maar ondernemende boeren kregen binnen de nog
hechte agrarische gemeenschap meer aanzient

In het bouwplan van gemengde bedrijven kwam tus~
sen igSo en igGo weinig verandering~ Rogge en ha~
ver waren in rgso bij de granen de belangrijkste get
wassen en aardappelen en voederbieten bij de hakt
vruchtent Zo kort na de oorlog stond alles in het teken
van de voederwinning op eigen bedrijft Voeraard~
appelen voor varkens werden gestoomd en in lang~
werpige silors geconserveerdt Er waren pogingen om
de teelt van korrelmaïs van de grond te krijgen voor
de groeiende pluimveestapel~ Men bouwde maïsren~
nen voor het drogen van de kolven en er kwamen
maïsplukkers uit Amerika om de boeren de beste wij~
ze van oogsten te lerent

Tot igGo kon de roggeteelt zich met ruim q~otooo
ha~ moeiteloos handhaven~ Het was een gemakkelijk
en dankbaar gewas~ dat jaarlijks voer en stro oplever~
det En na de oogst werden stoppelknollen gezaaid~ die
het herfstmenu van de rundveestapel vormden~ Haver
moest vooral na r gSS terrein prijsgeven omdat ook in
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het zandgebied de paardenstapel terugliept Maar in~
middels had zich de mengteelt van haver en gerst
aangediend~ Na een wat aarzelend begin rond igso
bedroeg de oppervlakte in igGo ruim aotooo hat
Evenals rogge en haver werd het als veevoer gebruikt~
Intussen was de teelt van korrelmaïs weer goeddeels
verdwenent Er waren teveel jaren dat de kolven in ons
klimaat onvoldoende afrijptent In rgGo was de snij~
maïs nog in geen velden of wegen te bekennen~ Het
landschap in het zandgebied werd in de zomer gedo~
mineerd door het golvende graant Bij de hakvruchten
liep de teelt van voeraardappelen en voederbieten te~
rug~ Dat verlies werd goedgemaakt door uitbreiding
van de teelt van suikerbieten~ Vanuit het zandgebied
van West~Brabant verbreidde dit gewas zich in de loop

der jaren ook over Midden~ en Oost~Brabantt Het te~
len van voer op eigen bedrijf bleef belangrijk~ maar
vooral voor de groeiende varkens~ en pluimveestapel
werd steeds meer voer aangekochtt

Ondanks uitbreiding van de rundveestapel bleef
de verhouding tussen bouwland en grasland praktisch
gelijk ~ Alleen op bedrijven met meer bouwland dan
grasland~ waar men de rundveestapel uitbreidde~ was
behoefte aan meer graslandt Maar in het algemeen
steeg de opbrengst door een betere benutting van het
graslandt Dat bedrijfsonderdeel was in het verleden in
grote delen van het zandgebied nogal stiefmoederlijk
behandeldt Na de oorlog bleek dat grasland door doel~
matig gebruik en behandeling veel meer kon opbren~
gen~ Slecht grasland werd gescheurd en opnieuw in~
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gezaaid~ er kwamen meer kunstweiden en het gebruik
van stikstof nam sterk toe~ Nieuwe inkuil~~ hooi~ en
beweidingsmethoden deden hun intredes~ Voor de pe~
riode tot igGo was dit voldoende om te voorzien in de
voederbehoefte van de vergrote rundveestapel~ De
aankoop van voer steeg weliswaar~ maar in mindere
mate dan bij de varkens~ en pluimveestapelt

Naast de omvang kwam er ook meer aandacht voor de
kwaliteit van de veestapelt In i~so was het in veel dort
pen nog maar matig gesteld met de melkproductie
van de koeien~ De aandacht moest teveel worden ver~
deeld over verschillende bedrijfstakken~ Een melkop~
brengst van jooo tot ~Soo kgt met j~Soro vet per koe
kwam veelvuldig voort Beter was het gesteld op bedrij~
ven die deelnamen aan de melkproductiecontrolet
Hun aantal nam toe van rz~~oo in r g sr tot i~tggo in
igGot In diezelfde periode steeg het aantal gecontro~
leerde koeien van S~~ooo naar irG~ooot
Melkproductie en vetgehalte van zwartbonte koeien
bedroegen in ig sr en rgGo respectievelijk IrGi kgt
met ~~Gooro en I jS I kgt met j~aoroRoodbonte koeien
produceerden wat minder met respectievelijk gija kgt
met j ~ sioro en laja kgt met j~Goort

Verheugend was de toename van de kunstmatige
inseminatie jKlj~ In i g si werden er in Brabant
gatooo runderen of ~~oro van de vrouwelijke dieren
van i jaar en ouder geïnsemineerd en in rgGo was dit
aantal gestegen tot rgl~ooo of Goorot De voeding van
het rundvee kreeg meer aandachtt In igGo waren er
al ~G veevoederkernen~ Ook vonden verbeteringen
plaats op het gebied van melkwinning en bewaring~
De succesvolle afsluiting van de tbctbestrijding onder
het rundvee vergrootte bij de boeren de belangstelling
voor de dierziektenbestrijdingsl~

Veel Brabantse boeren in het zandgebied hadden
een voorkeur voor de varkenshouderij~ Dat bleek otat
uit het aantal leden van het varkensstamboek~ het be~
zoek aan varkensfokdagen en ~keuringen en deelna~
me aan het werk van de selectiemesterij~ Naast het
overwegend fokken van het Nederlandse Landvarken
was in de Kempen ook het Groot~Yorkshireras van be~
tekenis~ In België breidde de fokkerij van het Piétraint
varken uitt Door de gunstige vlees~spekverhouding
bestond hiervoor ook belangstelling in Noord~
Brabant~ In igGo werd dit ras ondergebracht bij het
provinciale varkensstamboek~ Met kunstmatige inse~
minatie bij varkens werd in r gSG proefsgewijs begont

nen en hierin vervulde Brabant een vooraanstaande
rol~ De boeren verwachtten er veel van omdat het
tijdsbesparing en kwaliteitsverbetering opleverde en
het voorkwam verspreiding van besmettelijke ziekten
vanuit beerhouderijent De proef slaagde en in rgGo
werden in Brabant~ Limburg en Overijssel al veel int
seminaties verrichtt De georganiseerde varkensziekt
tenbestrijding door de Provinciale Gezondheidsdiest
voor Dieren kwam rond igGo steeds beter van de
grond~ot

Met de groei van de pluimveestapel gingen boeren
steeds beter het belang inzien van de aankoop van
kuikens met bekende afstammingt Het fokkerijwezen
was met fok~ en vermeerderingsbedrijven en kuiken~
broeders goed georganiseerdt Er volgde meer speciali~
satie in de fokkerijt Pluimveehouders waren het
meest vertrouwd met leghennen~ die van oudsher op
alle gemengde bedrijven voorkwamen~ Aanvankelijk
ging men uit van zuivere rassen~ waarbij de Witte
Leghorn en de Rhode Island Red de boventoon voer~
dent In de loop van de jaren vijftig kwamen er steeds
meer kruisingen~ Slachtkuikens was een nieuwe tak
die zich ontwikkelde vanuit de sector van de slacht~
kippen~ Vanaf het begin werden slachtkuikens slechts
op een beperkt aantal bedrijven gehoudent Fokkers
gingen zich toeleggen op beter materiaal voor deze
bedrijfstakt in rgGo hadden de vermeerderingsbedrij~
ven in Nederland ~Soro dieren voor legrassen en aSoro
voor slachtkuikensl~~

j ztzt Arbeid~ trekkracht en mechanisatie
Arbeid op gemengde bedrijven was een echte gezins~
taakt jong en oud~ man en vrouw~ iedereen deed er~
aan meet De vele bedrijfsonderdelen leenden zich
voor inzet van allen~ Er bestond een hoofdindeling
van takew mannen deden het zwaardere veldwerk en
vrouwen verzorgden het veet Tot het mannenwerk bet
hoorden otat de algemene leiding van het bedrijf~ het
zaaiklaar maken van het land~ het uitmesten van stalt
len~ bemesten en het zwaardere werk bij het hooien
en oogsten van gewassen~ Maar tevens de verzorging
van gebouwen en werktuigen~ aankoop van benodigdt
heden en deelname aan handel en organisatielevent
Naast gezin en huishouden zorgden vrouwen voor het
melken~ het voeren van jongvee~ varkens en kippen~
eieren rapen~ werkzaamheden in en om de boerderij
en het bijhouden van de moestuin~ Boeren konden
vaak niet handmelken~ het werd als een typische vrout
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wentaak gezient Ook bij het veldwerk waren vrouwen
behulpzaam~ zoals het schoffelen in aardappelen en
bieten~ bij de hooi~ en graanoogst~ het rapen van aard~
appelen en het plukken van stoppelknollent Het ge~
mengde bedrijfwas zeer bewerkelijk~ er werden lange
dagen gemaakt en eigenlijk was het werk nooit klaart
De financiële verdiensten stonden in geen verhouding
tot de arbeid die ervoor verricht moest wordenlZt

Alleen ouders met grote kinderen die op het bet
drijf gingen meewerken~ konden het wat kalmer aan
doent Vanuit deze bedrijven met een ruim arbeids~
aanbod gingen ook zonen of dochters bij andere boe~
ren helpen~ Het waren vooral jonge gezinnen met
grotere bedrijven die tijdelijk een arbeidskracht aan~
trokkent Ook incidenteel hielp men elkaar over en
weer en burenhulp werd nog in ere gehouden~ Als de
loonwerker kwam en er veel volk nodig was~ ging
men bij elkaar werken~ Naarmate er meer arbeidst

krachten uit de landbouw vertrokken~ werd het moei~
lijker om deze gebruiken in stand te houden~

Tussen igSo en rgGo werd arbeid schaarser en
duurder~ In ig SS werd in een bijeenkomst aan boeren
gevraagd hoeveel ze per uur verdienden~ Na een let
vendige discussie kwamen ze tot de slotsom~ dat het
vanwege de vele onrendabele uren dichter bij aS cent
dan bij So cent lag~ Toen de inleider hen voorhield dat
het toch minstens een gulden moest zijn~ ging er een
golf van ongeloof door de zaal~ Vooral na rgSS stegen
de lonen buiten de landbouw fors~ Jongelui die elders
in de industrie werkten~ kwamen met lonen thuis die
in het landbouwbedrijf nooit waren verdiend~ Zolang
ze thuis bleven wonen~ droeg men het loon af aan de
ouderst Dat had verschillende gevolgent Kleine bedrij~
ven die verliesgevend waren~ konden het hoofd boven
water houden met elders verdiend loon~ Maar groter
was de groep van boeren die gingen nadenken over
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hun bedrijfsvoeringt Ze kwamen tot de conclusie dat
gemengde bedrijven met veel kleine eenheden het
niet meer konden bijbenen~ Vooral jonge boeren gint
gen op zoek naar een eenvoudiger bedrijfsvoering~
waar doelmatig kon worden gewerkt en arbeid ook
geld opbrachtt Dat hield in bedrijfsaanpassing~ met
chanisatie~ grotere eenheden en intensiveringrjt

Meer vee betekende in principe meer werk voor de
vrouw~ maar in de praktijk kon het ook leiden tot ar~
beidsverlichting en ~besparingt Zo werd het bij het
houden van meer koeien mogelijk om een melkmat
chine aan te schaffen en kon voortaan ook het manne~
lijke deel van het gezin gaan melkent Bij meer vart
kens werd het omslachtige aardappelstomen of dage~
lijks stoken van de aardappelketel voor de varkens al
snel verleden tijd en men ging over op aankoop van
mengvoert Bovendien leverde deze wijze van voeren
een betere vlees~spekverhouding opt Grotere pluim~
veehokken gaven mogelijkheden om het voeren~ ei~
eren rapen en andere werkzaamheden doelmatiger te
verrichtent Aanleg van waterleiding~ electriciteit en
een betere inrichting van de gebouwen werkten ar~
beidsbesparend~ Maar ook in het veld veranderde er
veel~ Mechanische en chemische onkruidbestrijding
maakte schoffelwerk overbodigt Ook beter zaaizaad
zorgde voor arbeidsbesparing bij het opeenzetten van
bieten~ Naast eigen mechanisatie kwam de loonwer~
ker elk jaar met modernere apparatuur voor het oog~
sten van graan~ aardappelen en bieten~ Verder was er
de invloed van organisaties~ onderwijs~ voorlichting~
voorbeeldbedrijven en streekverbeteringen~ die al
deze ontwikkelingen stimuleerdent

In IgGo waren het nieuwe en het oude in de land~
bouw nog volledig naast elkaar aanwezigt Handwerk
en allerlei vormen van mechanisatie kwamen in ieder
dorp voor~ Hieruit bleek dat er een nieuwe tijd aan~
brak en dat duidelijk was wie het zou gaan winnent
Machines gingen veel handwerk van vroeger overnet
men~ Niet het harde en lange werken~ zo kenmerkend
voor het kleine bedrijf~ maar een doelmatige bedrijfs~
opzet kon leiden tot een redelijk inkomen~ Brabantse
boeren en boerinnen lieten zich niet onbetuigd bij
hun zoektocht naar een beter bestaanr~~

Na Igso kwam ook de discussie op gang of het econo~
misch wel verantwoord was om in het zandgebied het
paard te vervangen door de trekkert En zo ja~ bij welke
grootte en omvang van het bedrijf dat rendabel zou

zijn~ Iedereen kwam met argumenten pro en contra~
Volgens deskundigen van naam was voor het overgrot
te deel van de Brabantse gemengde bedrijven de trekt
ker te duur~ Het paard zou tot in lengte van jaren on~
vervangbaar zijnrs~ Maar intussen ging de aankoop
van trekkers doort Kennelijk onttrok het bezit ervan
zich aan economische wetten en was het verlangen
naar motorisatie sterker dan de leert Ook de belang~
stelling van jongeren voor techniek won het steeds va~
ker van zuinige ouders~ Bovendien gaf op de trekker
zitten in plaats van achter het paard lopen statusge~
voelt En men hoorde bij de groep die met de tijd mee~
ging~ Ook industrie en handel zaten niet stil~ Er kwa~
men steeds meer geschikte trekkers voor kleinere be~
drijvent

Bij de opkomst van de mechanisatie waren min~
stens twee fasen te onderscheiden~ Al rond de eeuw~
wisseling had men in Nederland werktuigen be~
proefd~ veelal van Amerikaanse~ Duitse of Engelse
makelijt Het begin van motorisatie en mechanisatie
kwam na de Eerste Wereldoorlogt Het waren trekkers
op ijzeren wielen~ zware werktuigen~ die alleen op
grote bedrijven en voor bijzondere doeleinden~ zoals
liet ontginnen van woeste grond~ konden worden ge~
bruikt~ De trekker was aanvankelijk niet meer dan een
gemotoriseerd paard met beperkte mogelijkheden~
Dat was ook het geval met de werktuigent De verspreit
ding was dan ook niet groot en deze eerste mechani~
satiegolf ging goeddeels voorbij aan de gemengde be~
drijvent De mechanisatie beperkte zich tot werktuigen
voor paardentractie~ zoals eggen en ploegen~ In de
loop der jaren kwamen daar andere werktuigen bij ~
Ook op grotere bedrijven domineerde de trekkracht
met paardent Landbouwwerktuigenindustrieën legt
den zich in die tijd dan ook voornamelijk toe op de
productie van deze werktuigen~

Die ontwikkeling zette zich voort na de Tweede
Wereldoorlog~ De import van trekkers kwam weer op
gangt In I g~~ S werd de distributie van wieltrekkers op~
geheven~ maar het duurde tot Iqsj voordat meer boe~
ren tot aanschaf overgingenrclt In het zandgebied van
Brabant gebeurde het aanvankelijk vooral op grotere
bedrijven met veel akkerbouwt Intussen was ook de
fabricage van landbouwwerktuigen weer flink op gang
gekomen~ Er kwamen steeds meer en betere machi~
nes en werktuigen voor grondbewerking~ zaaien en
poten~ verzorgen en oogsten van gewassent Ook de
weidebouw werd meer en meer gemechaniseerdt
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Maar het paard bleef de belangrijkste trekkrachtt Deze
paardenwerktuigen gebruikte men ook na aankoop
van een trekker~ Zo zag men in de beginfase van de
motorisatie werktuigen die provisorisch aan de trekt
ker waren gekoppeld~ De boer reed op de trekker met
aangespannen paardenploeg en daarachter liep de
zoon die voor de bediening moest zorgen~ Van an
beidsbesparing was uiteraard weinig sprake~

Lang niet alle boeren vari gemengde bedrijven wa~
ren in de gelegenheid om verbeterde werktuigen aan
te schaffen~ Om de kosten te drukken~ deden sommit
gen het samen met de burent Maar voor het grootste
deel bleef het eigen werktuigenpark beperkt en maak~
te men gebruik van de inmiddels in ieder dorp opget
richte werktuigencobperatiet Daar konden tegen lage
kosten machines en werktuigen worden gehuurd~
Voor grotere apparatuur en het dorsen werd de loon~
werker ingeschakeld~ die tevens voor bedienend pert
soneel zorgdet Deze had intussen concurrentie gekret
gen van boeren die een trekker hadden aangeschaft~
Om hun investering rendabel te maken~ gingen ze
ook bij buren en bekenden werken~ Zo ontstond de
categorie van boer~loonwerkerl~t

De tweede fase van motorisatie en mechanisatie
volgde na i g SSt Handel en industrie hadden niet stilt
gezetent Er kwamen trekkers in vele typen~ soorten en
maten en allemaal voorzien van aftakas en hydrauli~
sche hefinrichting~ Fabrikanten hadden zich toege~
legd op de vervaardiging van veel aanbouwwerktuigen
voor allerhande veldwerkzaamheden~ Deze waren ge~
makkelijk op de trekker te monteren en konden door
de bestuurder worden bediend~ Arbeidsbesparing en
veelzijdigheid van gebruik hoorden bij deze unieke
combinatiet En dat was welkom bij stijgende lonen en
schaarste aan arbeidskrachtent Ook transportmidde~
len maakten een snelle ontwikkeling doort Het ge~
bruik van de luchtbandenwagen werd algemeen en
verder verbeterd door de opkomst van de zelflossende
wagenIg~

Door het ruimere aanbod van geschikte werktuit
gen kwamen meer bedrijven in aanmerking voor het
gebruik ervan~ Voorwaarde was~ dat ze voldoende
groot en doelmatig ingericht warent Op veel bedrijven
werkte men aan modernisering van de bedrijfsvoering
en daarmee groeiden ze als het ware naar de mecha~
nisatie toe~ Maar er waren ook bedrijven met slechte
omstandigheden waar weinig of niets gebeurde~ Meer
mechanisatie maakte de verschillen tussen de bedrij~

ven alleen maar grotert Intussen waren de meeste
werktuigenco~peraties rond r g SS al over hun hoogtet
punt heen~ Het was niet zo eenvoudig om alles goed
te regelent Organisatie~ administratie en rouleersyst
teem vergden grote inzet en bekwaamheid~ Verzor~
ging~ onderhoud en het opbergen van werktuigen
lieten op veel plaatsen te wensen overt Deelnemers
kenden niet altijd de afstelling en gebruik van machi~
nes en werktuigent Zodoende verdwenen de meeste
co~peraties weer snel~ Enkele hielden het langer vol
omdat ze met een vaste beheerder of bedienend per~
soneel werkten~ De betekenis ervan was dat ze de
boeren in een vroeg stadium vertrouwd maakten met
de toepassing van meer werktuigent

Van de andere kant werd de positie van de loont
werker in de loop der jaren alleen maar sterker~ Er
kwamen steeds meer grote en dure machines op de
markt~ die voor de gewone boer onbetaalbaar waren
en die bovendien extra vakkennis inzake bediening en
onderhoud vereistent Naast dorsmachines en zware
trekkers beschikten loonwerkers over frezen~ mestvert
spreiders~ spuitmachines~ maaibalken~ zelfbinders~
maaidorsers~ opraappersen~ aardappel~ en bietenrooi~
ers en maaikneuzerst Naast bedienend personeel be~
schikten ze ook over groot transportmateriaal~ Het
werk van boenloonwerker verloor geleidelijk aan om~
vang en betekenist Het kostte veel tijd en bracht weit
nig op~ Bovendien was men beter af met een echte
loonwerker~ die een onmisbare schakel vormde in de
mechanisatie van de bedrijven~~~

Meer hulpmiddelen van technische aard leidden
tot arbeidsbesparing en verbetering van de bedrijfs~
voering~ zoals het afrasteren van weiden met electri~
sche schrikdraadapparaten~ Ze werden al spoedig al~
gemeen gebruikt en maakten nieuwe beweidingssyst
temen en doelmatiger gebruik van het grasland
mogelijk~ Van grote betekenis was de opkomst van de
melkmachinet Dat begon na r g SS tegelijk met de
tweede fase van de motorisatie en mechanisatie~
Boeren met een flinke melkveestapel waren de voorlo~
pers~ Stelregel was dat men voor een rendabel gebruik
toch wel S à ro koeien nodig had~ De melkmachine
was de zoveelste domper op de mogelijkheden van
kleine bedrijven~ De grotere konden uitbreiden~ me~
chaniseren en rationaliseren~ Voor de kleinere boeren
werd het rond igGo steeds duidelijker dat er voor hen
geen toekomst meer wasZO~
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Een ontwikkeling van bijzondere aard was de komst
van regeninstallaties op gemengde bedrijven~ Het
ging hierbij niet om arbeidsbesparing~ Integendeelt
Doel was vergroting en verruiming van de productie~
Het Brabantse zandgebied leende zich uitstekend
voor kunstmatige beregeningt Het was vooral renda~
bel op hogere ontginningsgronden en oude bouw~
landgronden met een dik humeus dek~ De percelen
moesten bij elkaar liggen~ met een oppervlakte van
tenminste S hectaret Rond rgSo werden de eerste in~
stallaties in Oost~Brabant aangelegdt Het systeem was
alleen bruikbaar op bedrijven met veel arbeidskracht
tent Niet alleen het werk aan de installatie~ maar ook
het bedrijf moest worden geïntensiveerd om de kost
ten terug te kunnen verdienent Er kwamen meer koei~
en en granen werden vervangen door meer voeder~ en
suikerbietent Het betekende een totale omschakeling

w~~
~a~~yJI

van de bedrijfsvoering~ Organisatietalent was nodig
om de nieuwe mogelijkheden ten volle te kunnen bet
nutten~ Maar beregening gaf ook zekerheid~ Op het
juiste moment kregen gewassen en grasland voldoent
de water voor een optimale groeit

De eerste installaties waren arbeidsintensieft
Vanaf een plaats bij put~ pomp en dieselmotor moest
het werk gebeurent Iedere twee uur moesten alle buit
zen worden verplaatstt In ic~S I kwam er een moder~
ner systeem~ Dat bestond uit een vaste ondergrondse
leiding waarop hydranten werden geplaatst voor het
aankoppelen van wandelende zijvleugels~ Deze moes~
ten om de vier uur worden verzet~ Ze waren van licht
ter materiaal en bovendien had men de sproeiers en
snelkoppelingen verbeterdt Het vele sjouwwerk was
nu voorbijt Aanschaf van electromotoren gaf de moge~
lijkheid om goedkope nachtstroom te gebruiken~

i~i z
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In igSS waren er in Brabant ~oo installaties op indivi
duele landbouwbedrijven~ Met GoorrJ van alle installa~
ties in Nederland vervulde het Brabantse zandgebied
een voortrekkersrolt Na de droge zomer van i g s g
steeg het aantal tot Soo in LgGot Door de slechte ver~
kaveling leenden veel bedrijven zich niet voor toepas~
sing van kunstmatige beregening~ Daarom werden in
enkele dorpen beregeningsco~peraties opgericht~
waarbij Someren de primeur had~ Daarna volgden
Leende en VeldhovenZ~t

jtz jt Bedrisgebouwen en inrichting
In rgSo was de helft van de boerderijen ouder dan So
jaart Tussen rgSo en r~Go was nieuwbouw voornat
melijk herstel van oorlogsschade~ De Brabantse lang~
gevelboerderij had van oorsprong een logische inde~
ling met opeenvolgende ruimten voor mens~ dier en
geoogst productt Geleidelijk werd de veestapel groter
maar er moest wel ruimte voor zijnt Het rundvee en
het paard bleven zoveel mogelijk binnen de boerderijt
Bij uitbreiding betekende dat herinrichting~ waarbij
melkvee en jongvee vaak op verschillende plaatsen
kwamen te staan~ Voor de varkens bouwde men stal~
ruimte tegen de boerderij aan en kippen werden ge~
huisvest in kleinere vrijstaande hokken~ Het mocht
niet veel kosten en door de geleidelijke groei van de
veestapel verschenen er in de loop der jaren heel wat
kleine hokken en stallen op het erft

Die ontwikkeling ging door tot i g SSt Alles moest
uit een smalle beurs worden betaald en nog steeds
werd er kleinschalig gedacht over uitbreiding van de
veestapelt Bijbouwen van ruimte gebeurde vaak in ei~
gen beheer met hulp van gezinsleden of bekenden die
in de bouw werktent Alle soorten van materialen wer~
den gebruikt tot betonblokken en golfplaten toe~ Het
werd steeds voller maar niet fraaier op het boerenerft
Pas na r g ss ~ toen met minder arbeidskrachten meer
vee werd gehouden~ ging men inzien dat al die kleine
ruimten ondoelmatig waren~ Nu werd duidelijk hoe~
veel arbeid er verricht moest worden in en om de get
bouwen~ Oude gebouwen en kleine bijgebouwen wert
den een blok aan het been~ Doelmatig werken was een
belangrijke factor bij de bouw~ verbouw en inrichting
van stallent

Rundveestallen werden verbouwd en vergroot~ zot
dat melkvee en jongvee in één ruimte bij elkaar kon~
dent De komst van waterleiding en de aanleg van
drinkbakjes zorgden voor automatisering van de wa~

tervoorzieningt Er kwam meer licht in de stallen en
ventilatoren konden de lucht verversent Een grote ar~
beidsbesparing leverde de melkmachine met melkleit
ding opt Er vonden verbeteringen plaats op het gebied
van melkwinning en ~bewaring~ Diverse soorten wat
gentjes gebruikte men voor het transport van veevoert
Veel arbeidsbesparing en tverlichting werd verkregen
door het mechanisch uitmesten van de grup met
mestschuif en liert Er kwam meer belangstelling voor
de open loopstal~ in combinatie met de doorloopmelk~
stalt Dit nieuwe type was alleen geschikt voor grotere
bedrijven~ waar voldoende grond~ vee en stro aanwe~
zig was~

In de varkenshouderij ging de aandacht uit naar
grotere stallen met arbeidsbesparende voedersystet
men~ Scheiding van fokken en mesten vond ingangt
Men bouwde wel meststallen voor loo of meer van
kens~ veelal ingericht met droogvoederbak en water~
voorzieningt Daarnaast kwamen er fokstallen met
kraamhokken~ Er waren nogal wat boeren die IS tot
zo zeugen wilden gaan houden~ De genoemde aantal~
len slachtvarkens en fokzeugen bij nieuwbouw waren
niet spectaculairt Maar het was toch al veel meer dan
de aantallen waaraan men dacht bij bouwactiviteiten
in igSozzt

Tot rq S~ hadden pluimveehouders te maken met
voederdistributie en kuikentoewijzing per bedrijft De
distributie werd toen afgeschaft en er kwam een nieu~
we regeling ter vervanging van de oude~ Op kleine bet
drijven mocht men maximaal Goo legkippen houden
en op bedrijven groter dan zo hat slechts loot Op l
januari rgGo werden die aantallen met zSorl verhoogd~
Verder kregen jz bedrijven ontheffing en mochten
uitbreiden tot maximaal iztooo legkippent Dit ge~
beurde om inzicht te krijgen in de kostprijs van ei~
eren bij grotere aantallen~ Naar igGo toe werden over~
wegend grotere hokken voor q~oo en meer legkippen
gebouwdt Kleinere hokken werden verbouwd en ver~
groott De drinkwatervoorziening werd geautomati~
seerd~ Bij de voedering vonden naast halfautomati~
sche ronde voederbakken ook volledig automatische
voerkettingen toepassingLj~

De slachtkuikenhouderij had zich na igso geleide~
lijk uitgebreid~ maar de doorbraak volgde tussen ig S g
en igGot in Brabant verdubbelde in één jaar het aant
tal slachtkuikenst De uitbreiding was zo hevig~ dat de
verwerking in gevaar kwam door gebrek aan slachtca~
paciteitt Men bouwde veel nieuwe hokken voor jooo
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tot io~ooo slachtkuikenst Deze werden goed gebouwd
met veel aandacht voor isolatie~ ventilatie en automa~
tische inrichting~ Door een lager prijsniveau dan voor~
heen was deze bedrijfstak alleen lonend bij goed vak~
manschap en grote eenhedenz~t Het was een nieuwe
bedrijfstak zonder verleden en zonder beperkende re~
gelingen zoals bij de legkippen~ Vandaar ook dat in
igGo de slachtkuikenhouderij toonaangevend was bij
de ontwikkeling van grotere eenheden en de toepas~
sing van moderne bedrijfssystemen~

j ~j t Akkerbouwbedrijven
Al kort na de oorlog begon het vertrek van landarbeit
ders~ Ook de akkerbouwer had geen keuze~ Met min~
der mensen moest het werk worden gedaan en dat be~
tekende motorisatie en mechanisatiet Ook het aantal
paarden liep sterk terug~ Akkerbouwers namen het
voortouw bij de mechanisatie van bottwlandgewassent
Daardoor kon het intensieve bouwplan behouden blijt
vent Mechanisatie had ook gevolgen voor de inricht
ting van de grote landbouwschuren~ Door het maai~
dorsen was er minder ruimte nodig voor graangewas~
sent Er kwam plaats vrij voor andere producten en
berging van werktuigent

j ~jtit Ontwikkelingen en gebeurtenissen tussen igso en
igGo

De beschrijving heeft betrekking op het kleiakker~
bouwgebied van WesttBrabant~ Dat bestaat uit twee
centrale delen~ de Noordwesthoek met een uitloper
naar Bergen op Zoom~ de Brabantse Biesbosch en het
westelijk deel van het Land van Heusden en Altena en
de Westelijke Langstraatt In totaal omvat dit kleige~
bied Satooo hat cultuurgrond~ waarvan jStooo hat
bouwland en rj~ooo ha~ grasland~ Opvallend voor dit
akkerbouwgebied is dat er vrij veel grasland voor~
komtt Dat ligt verspreid langs dijken en in lage delen
van het gebiedt Op veel bedrijven werd naast akkert
bouw nog melkvee enlof slachtvee gehoudent
Kwalitatief en kwantitatief was de Noordwesthoek het
beste en grootste deel van het kleiakkerbouwgebiedt
Bedrijfsstructuur en omstandigheden waren vergelijk~
baar met het grootste deel van de akkerbouwbedrijven
in Zeeland en Zuid~Hollandt in alles onderscheidde
het kleiakkerbouwgebied zich van de rest van
Brabantt Alleen de grotere gemengde bedrijven rond
Roosendaal en Wouw vormden in het zandgebied de
overgang naar de kleinschalige landbouw~

Een eerste indicatie van de ontwikkelingen ~ die tussen
rgso en igGo plaatsvonden ~ geven enkele gemiddelde
uitkomsten van een aantal LEI~ bedrijven uit dit
gebiedis~

Tabel qt Gegevens van LEl~akkerbouwbedrijven over de boekjaren IgSo~ISI
en igGo~rGlt Geldbedragen in guldens per hectare

IgSo l ISI IqGo l IGI
Gemiddelde bedrijfsgroott e in ha ~ jq ~zo j~ ~ Io
Vaste arbeidskrachten q~o zts
Oppe rv lakte per man in hat S ~ S Is ~ o
Nieuwwaarde inventaris f GGo f IzSo
Arbeidskosten f qzS f qgz
Werktuigkosten f Izo f zzj
Totale kosten f Iolj f IGIq
Totale opbrengsten f IqqS f ISGo

Brom LEI~akkerbouwbedrijven

Dit overzicht biedt een interessant beeld van de ont~
wikkelingt Duidelijk ziet men de afname van het aan~
tal arbeidskrachten per bedrijf en de toename van de
oppervlakte per mant Opmerkelijk is~ dat ondanks
minder mankracht~ de arbeidskosten per hectare in
igGo gestegen zijn~ Dat komt door de sterke stijging
van de loonkosten in deze periode~ Akkerbouwers
hadden geen keuzet Met minder mensen moest het
werk worden gedaan en mechanisatie was pure nood~
zaakt De nieuwwaarde van de inventaris en de werk~
tuigkosten verdubbelde in deze periode~ Vooral door
stijging van de lonen zijn arbeidskosten en werktuig~
kosten samen in igGo ruim f rGS ~ per hectare hoger
dan in tgSot Op deze LEI~bedrijven was de verhou~
ding in kosten van arbeidtwerktuigen in igso nog qtz
en in igGo zti~ Ondanks het vertrek van arbeidskrach~
ten was het nettotoverschot~ het verschil tussen totale
opbrengsten en kosten~ in igGo kleiner dan in igso~
De kosten in de landbouw stegen sterker dan de op~
brengstprijzen van de productenz~jt

Er kwam weinig verandering in de gemiddelde be~
drijfsgrootte~ In dit gebied van overwegend grote akt
kerbouwbedrijven lagen van oudsher ook kleine bet
drijven~ Tussen igSo en igGo werden maar weinig
bedrijven beëindigdt Op het overgrote deel werkte
men in deeltijdarbeid~ Op een totaal aantal van rj~o
bedrijven in de Noordwesthoek waren er rond igGo
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ruim qoo tussen j en S ha ~ Met de daling van de vaste
arbeidskrachten en de toename van het aantal trekt
kers liep de paardenstapel fors terugt Dat kon nog
niet gezegd worden van melkvee en slachtveet
Ondanks de noodzaak van meer specialisatie bleef het
slachtvee op peil en de melkveestapel daalde maar
weinig ~ Beschikbare stalruimte en ~restjproducten van
de akkerbouw als voer voor het vee speelden daarbij
een rol ~ Ook de op het bedrijf nog werkende oudere
veeverzorger kon akkerbouwers weerhouden om deze
bedrijfstak nu al af te stotent In gebieden met meer
grasland werd ook vee van derden ingeschaard en
hooiland verpacht ~

Het bouwplan op kleigrond was heel wat gevat
riëerder dan in het zandgebied ~ waar ~ooro van de op~
pe rv lakte uit graanteelt bestond ~ Het akkerbouwge~
bied bood daarom een heel ander landschappelijk
aanzien ~ Het ideale beeld was een derde graan ~ een
derde hakvruchten en een derde andere gewassen ~
Dat bereikte men alleen op goedgeleide bedrijven met
een intensief bouwplant In de Noordwesthoek werd
dit het dichtst benaderd met gemiddeld ~óoro granen ~
joor hakvruchten en jaoro andere gewassent In de
Biesbosch was het bouwplan extensiever met meer
graant Hoofdteelten in het akkerbouwgebied waren
granen ~ aardappelen en suikerbietent Daarop werd
ook de mechanisatie gericht ~ In de verhouding grat
nen ~ hakvruchten en andere gewassen kwam tussen
igso en igGo weinig verandering ~ Wel vond er ver~
schuiving van teelten plaatst Door betere rassenkeuze
en verzorging van de gewassen stegen de opbrengsten
per hectaret Er waren geen misoogsten ~ maar in som~
mige jaren hadden aardappelen veel te lijden van phy~
tophthora ~ De aantasting kon zo erg zijn ~ dat delen
van een perceel niet geoogst werdent

In de loop der jaren liep de oppe rv lakte haver~
door de afname van het aantal paarden ~ terug van
aaoo naar iSoo ha ~ Maar de grootste wijzigingen von~
den plaats in de groep van de andere gewassen ~
Koolzaad verdween uit het bouwplant De teelt van
vlas nam aanvankelijk toe ~ maar verminderde na i g SSt
Nieuw was de teelt van graszaad ~ Het begon in de
Biesbosch maar breidde zich daarna uit over het hele
kleigebiedt Ook olievlas werd beproefd maar de ver~
bouw ze tt e niet door ~ Een andere ontwikkeling deed
zich voor in de groenteconse rv enindustrie~ Van ouds~
her waren er verschillende bedrijven in West~Brabant ~
die zich bezighielden met het conserveren van

erwtent Na r g SS breidde de teelt zich verder uit
Daarbij kwam ook de teelt van fabrieksspinazie en
stamslabonen op gangt Door het wegvallen van teelt~
beperkende maatregelen voor groentegewassen kwam
er vanaf i g s g ruimte voor contractteelt van deze
gewassen op akkerbouwbedrijvenz~t

Het noodlot sloeg toe in de nacht van ji januari op
i februari rg s~ ~ De watersnoodramp die ons land teis~
terde trof ook het noordelijk en westelijk deel van
Brabant~ De gevolgen waren zeer ernstigt Naast ver~
lies aan mensenlevens en vee dat verdronk~ ontstond
er grote materiële schadet Hulp kwam spoedig op
gang maar was aanvankelijk niet berekend op een
ramp van deze omvangt Mensen en vee uit het overt
stroomde gebied werden geëvacueerdt Uit binnen~ en
buitenland kwam hulp om de ergste nood te lenigent
De Wet op de Watersnoodschade r qSj werd afgekon~
digd voor herstel van schade in de particuliere sector~
De uitvoering ervan werd opgedragen aan de
Rijksdienst voor Landbouwherstel~ Deze bestaande
dienst had ervaring en kennis opgedaan na igI s in de
toenmalige inundatie~ en overstromingsgebieden~ Het
tempo van drooglegging maakte het mogelijk om nog
in rq S~ een groot deel van de cultuurgrond in gebruik
te nement Voor de verbetering van de structuur der
zoute gronden waren grote hoeveelheden gips nodigt
De grondbewerking vroeg bijzondere aandachtt Het
bouwplan in i qSj week sterk af van dat in normale ja~
rent Zo werd er veel zomergerst ingezaaid~ Opvallend
was de snelle uitbreiding van de teelt van graszaad na
de watersnoodramp~ Het was goed dat de grond lan~
gere tijd rust kreeg en het graszaadgewas leende zich
daar uitstekend voor~ Door het verdrinken van veel
paarden en het verloren gaan van werktuigen werd de
omschakeling op trekkers en moderne apparatuur be~
spoedigdzg~

j j Zt Arbeid~ trekkracht en mechanisatie
De positie van de landarbeiders in West~Brabant
stond in igso van twee kanten onder drukt Enerzijds
was er de toenemende industrialisatie en de zuig~
kracht van Rotterdam met zijn havengebied~ Er werd
goed verdiend en het aantal pendelaars nam snel toe~
Ook hun kinderen gingen na de lagere school niet
meer op de boerderij werkent Er kwamen meer moget
lijkheden voor deelname aan vervolgonderwijs en opt
leiding voor technische beroepent Van de andere kant
konden akkerbouwers de loonontwikkeling buiten de
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landbouw niet bijhouden~ Motorisatie en mechanisa~
tie deden hun intrede en dat betekende dat met min~
der arbeidskrachten kon worden volstaan~ Ook de
aard van het werk op de boerderij veranderde~ Zo was
de paardenknecht vertrouwd in de omgang met paar~
den en het rijwerkt Omschakelen en op de trekker
gaan zitten was niet voor iedereen weggelegdt De me~
chanisatie was nog niet zo ver gevorderd~ dat alle
handwerk overbodig was gewordent Dat proces vert
liep zeer geleidelijk~

Werken op akkerbouwbedrijven werd seizoenar~
beidt Bij het hakken~ wieden en oogsten van gewassen
waren voorlopig nog veel arbeidskrachten nodig~ maar
het ging steeds om tijdelijk werk~ Landarbeiders kon~
den kiezen uit twee mogelijkheden~ Ofwel elders werk
zoeken of seizoenarbeid gaan verrichten op landt
bouwbedrijven~ In beide gevallen werd de binding

met het boerenbedrijf veel mindert Het vertrek van ar~
beidskrachten uit de landbouw zette door en zeker
jongeren kozen voor andere beroepen~ Specifieke plat~
telandsgemeenten met een overwegend agrarische be~
roepsbevolking zoals Dinteloord~ Fijnaart~ Klundert
en Willemstad veranderden daardoor~ In de loop der
jaren bouwde men ook meer en betere woningen in
de dorpent Mensen trokken weg uit het poldergebied
en vestigden zich in de dorpskernenzCJt

Het aanschaffen van een trekker op individuele be~
drijven was kort na de oorlog niet eenvoudigt De im~
port was nog gering en de verdeling berustte op een
stelsel van vergunningen~ Verenigingen met rechtst
persoonlijkheid kregen eerder een toewijzingt
Daarom werd in i gI G door een kleine groep boeren
de cobperatieve werktuigenvereniging ~Nieuw~
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Vossemeerr opgericht~ In Dinteloord kwam in datzelf~
de jaar de Vereniging van Exploitatie van
Landbouwwerktuigen Dinteloord jVELDj~ tot standt
Beide verenigingen werkten met een Caterpillar D
rupstrekker en bijbehorende werktuigen voor het
zwaardere werk~ zoals ploegen en grondbewerkingt In
de loop der jaren werd meer materiaal aangeschaft~
Zo was bij de VELD in i gIg reeds een werktuigen~
park van f joo~ooo~~ aanwezig en was het ledental
gestegen tot jz met rj~o ha~ cultuurgrondt Naast
deze co~peraties ontstonden er vele combinaties van
boeren~ die samen werktuigen gingen gebruiken~
Loonwerkers schaften vooral trekkers en grotere ma~
chines aant

Mechanisatie op individuele bedrijven kwam ook
spoedig van de grondt Hierbij liep de Biesbosch met
zijn grote en geïsoleerd liggende bedrijven vooropt Na
opheffing van de distributie van wieltrekkers waren
het vooral akkerbouwers die tot aankoop overgingen~
Dat proces van paarden vervangen door trekkers was
in igSo volop aan de gangt Ook in het akkerbouwge~
bied laaide even de strijd op tussen voort en tegen~
standers van vervanging van het paard door de trek~
kert In deze discussie gebruikten paardenliefhebbers
ook gevoelsargumenten~ zoals de meerwaarde van le~
vende dieren boven dode inventaris op de boerderij~
Maar het mocht allemaal niet baten~ Techniek~ econo~
mie en maatschappelijke noodzaak veegden alle argu~
menten van tafel~ Tussen igSo en igGo verdween in
het akkerbouwgebied meer dan Sooro van de paarden~
stapel tegenover aooro in heel Brabant~ Wel een bewijs
hoe akkerbouwers in die periode voorop liepen bij de
motorisatie binnen de landbouwt Aanvankelijk koch~
ten akkerbouwers vooral lichte trekkers~ de meeste
van Amerikaanse makelij~ Spoedig kwamen er ook
Europese trekkers op de markt en na igSo ook uit
Duitslandt In plaats van eenvoudige~ vaak aangepaste
paardenwerktuigen maakte men al snel gebruik van
aanbouwwerktuigen~

Rond igSo werd nog veel graan~ vooral tarwe~ ge~
maaid met de zelfbindert Daarna werd het aan hok~
ken geplaatst~ ingeschuurd en gedorst met de grote
stationaire dorskastt Maar de maaidorser maakte op~
gangt Zo werd deze in igsz al bij Solo van de
gerstoogst gebruikt~ Aanvankelijk waren het vooral ge
trokken maaidorsers met een aangebouwde touwpers
Het stro was nodig voor het afdekken van aardappel~

kuilen~ voor strooisel en veevoert In i g SS was het oog~
sten van graan met de maaidorser algemeen gewor~
denjot Maar bij bieten en aardappelen~ die in de grond
zaten~ was het machinaal rooien moeilijkert

In igSo was de teelt van suikerbieten nog volledig
handwerk~ Ze werden gezaaid op een rijenafstand van
jj tot jo cm~ Na igSo kwam er verandering in het
rooien door de komst van kopapparatuur en bieten~
lichters voor paardentractiet Arbeidsbesparing en tver~
lichting werd bij het handwerk ook bereikt door het
gebruik van kopschoffel en rooitangt Dat was het be~
gin~ Maar al gauw verschenen er bietenrooimachines~
die de bieten gekopt en gerooid aflegdent Op de lan~
delijke demonstratie te Fijnaart in r g SS werd nog wel
gewerkt met éént en meerrijige kopapparatuur en dito
bietenlichters maar in hoofdzaak waren het nieuwe
één~ en tweerijige bietenrooimachinest De in dwars~
zwaden afgelegde bieten moesten nog wel met de bie~
tenschep worden geladen~ Voor dit werk werd ook al
de laadschop of grijper op de trekker gedemonstreerdt
Op de bedrijven werd het loof nog verzameld en ge~
bruikt voor veevoert In het voorjaar moest bij het hak~
ken en dunnen veel handwerk worden verricht~ Maar
ook hierin kwam verandering door de opkomst van
bietendunmachinest De grote doorbraak van éénkie~
mig bietenzaad volgde na zgGot

Bij de teelt van aardappelen moest veel en zorgvul~
dig worden gewerktt Dat begon al bij de grondbewer~
kingt Het gezegde was ~tKluiten in de rug~ vind je in
de zak terugr~~ In de eerste jaren maakte men bij het
poten nog veel gebruik van het paard en eenvoudige
werktuigen~ Ook de rijenafstand bleef met Go tot GS
cm afgestemd op paardentractiet Maar ook hier kwam
verandering in door de opkomst van één~ en meerriji~
ge half en volautomatische pootmachines~ Bij het
rooien was vooral belangrijk dat de aardappelen niet
beschadigd werdent Op een rooidemonstratie in r g S I
werd nog uitsluitend gewerkt met voorraadrooiers~
Wel moesten de aardappelen nog met de hand wor~
den geraapt en in zakken gedaan~ Enkele jaren later
was het zover dat er verzamelrooiers met zakinricht
ting voor het vullen op de markt verschenen~

Akkerbouwers waren in igGo al ver gevorderd met
motorisatie en mechanisatie bij de teelt van hun
hoofdgewassen~ met voor alle werkzaamheden verbe~
terde en vernieuwde machines~ Bij zaaimachines pas~
te men algemeen het nokkenradsysteem toe~ Dat was
ook geschikt voor zeer klein zaad en zorgde voor een
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gelijkmatige verdeling~ Kunstmest geven gebeurde
met centrifugaal~ en schotelstrooiers~ Naast gewone
sproeimachines werden in toenemende mate vernevet
laars gebruikt~ die met minder water toekondent
Opvallend was~ dat al in het begin van de jaren vijftig
de eerste proefnemingen met spuiten vanuit vliegtuit
gen plaatsvonden~ Ook bij kleine gewassen werden
werkzaamheden gemechaniseerd~ zoals bij het oogt
sten van vlas~ Aanvankelijk waren het kleine plukmat
chines die nog veel mankracht en handwerk vroegent
Met de komst van het bindapparaat werd arbeidsbe~
sparing verkregen~ Meerrijige plukmachines zorgden
voor verdere verbetering~ Dat was ook van toepassing
op de machinale oogst van stamslabonen~ In hand~
werk kostte dat ~oo tot Soo uren per hat~ maar met
de éénrijige Borga en Ploeger plukmachine kon men
met twee personen in tien uur één hectare oogsten~

In igGo was voor de akkerbouwer het tijdperk van
motorisatie en mechanisatie nog niet afgesloten~
Integendeelt Het leek erop dat de ontwikkeling steeds
sneller gingt Ir~ P~WtBakker Arkema~ rijkslandbouw~
consulent voor landbouwwerktuigen schreef in dat~
zelfde jaart ~ITerecht hoort men vaak de opmerking~
het is niet meer bij te houdenrrt Voor akkerbouwers
was de periode van rgso tot rq~So een echte over~
gangstijd~ Hun aandacht richtte zich geleidelijk aan
minder op werkverdeling van vaste arbeiders en meer
op de mechanisatie en inzet van losse werkkrachten
voor seizoenarbeidt Aankoop van werktuigen kostte
veel geldt In de loop der jaren werden meer machines
in eigen beheer aangeschaft en minder in combina~
ties en co~peratief verbandt Maar ook de loonwerker
liet zich niet onbetuigdt Zijn taak werd steeds belangt
rijker voor zware en speciale werkzaamheden zoals
maaidorsen~ rooien van hakvruchten~ spuiten van get
wassen en het graven en reinigen van slotenj~~

Bedrijfsgebouwen en inrichting
De inrichting van bedrijfsgebouwen was in rgSo nog
zoals vroegert De dorsvloer lag veelal in de lengterich~
ting van de schuur met aan een zijde de stallen en aan
de andere zijde de tasruimtet Er waren ook schuren
met een dwarse dorsvloert Verder was er ruimte voor
werktuigen~ paardentuig en opslag van productent
Soms hadden bedrijven een aparte werktuigenber~
ging~ De tasruimte was onderverdeeld in vakken~ zo~
genaamde gebinten~ In de stal was ruimte voor rund~
vee en paarden~ Dat was het algemene beeldt Veel

schuren waren van hout met een dakbedekking van
riet of pannen~ Ook de schuren die na de oorlog wer~
den gebouwd~ hadden aanvankelijk dezelfde inrichting
met tasruimten en veestallingt Wel waren ze nu van
steen en men maakte gebruik van spanten~ Door de
snelle toename van het maaidorsen werd de ruimte in
de schuren te grooC~~~

Aanvankelijk bewaarde men de aardappelen in
grondkuilen~ Maar men ging op zoek naar betere sys~
temen~ Sommige boeren bouwden een aparte aardap~
pelhut~ deels in de grond~ om de aardappelen vorstvrij
te bewaren~ Maar vanaf igSz begonnen meer akker~
bouwers met de inrichting van de tasruimte in de
schuur voor het luchtgekoeld bewaren van aardappe~
len~ De ruimte was er en de investering kostte niet
veel~ Bij grote boeren met veel eigen machines wert
den stallen uitgebroken en ingericht als werkplaats~
stalling voor trekkers en bergruimte voor werktuigent
Op de wat kleinere bedrijven konden tot rgGo rundt
vee en paarden nog niet worden gemist~ Naast bewa~
ring op het eigen bedrijfbouwde men rond i gS S bet
waarplaatsen voor aardappelen in co~peratief ver~
band~ Deze waren verdeeld in cellen van bijvt So ton~
Boeren konden daarvan gebruikmaken door een of
meer cellen te hurent Met de komst van de maaidort
ser was ook het drogen van graan noodzakelijk gewon
den~ Dat gebeurde gezamenlijk in graandrogers maar
proefsgewijze ook in de eigen luchtgekoelde bewaar~
plaatsen voor aardappelen~ Ook in afgelegen polders
kwamen betere nutsvoorzieningen en het gebruik van
de telefoon werd algemeenijt

~ q Tuinbouwbedrijven
Tuinbouw werd gekenmerkt door veel verschillende
sectoren en spreiding van bedrijven over de provinciet
Al vanouds was de vollegrondstuinbouw van beteke~
nis met als belangrijkste gebied de Baronie van Breda~
Maar er waren meer gebieden van Bergen op Zoom
tot Helenaveen~ Tot de oudere sectoren behoorden
ook de fruitteelt en de boomkwekerijt Kleinere takken
waren de bloemen~ en bollenteelt en als nieuwkomer
de champignonteelt~ De grootste veranderingen de~
den zich voor in de fruitteelt~ De boerenboomgaarden
verdwenen en het areaal liep sterk terug~
Vollegrondstuinbouw bleef in hoofdzaak deel uitma~
ken van het gemengde bedrijf Mechanisatie kwam
schoorvoetend op gang~
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jtq it Verscheidenheid en spreiding van bedrijven
Met vollegrondsgroenten~ aardbeien~ bessen en fram~
bozen bezat Brabant in igso een belangrijk deel van
het areaal groenten~ aardbeien en kleinfruit in
Nederlandt De glastuinbouw daarentegen was zeer
bescheiden van omvang~ Tuinbouwteelten kwamen
overwegend voor op kleine gemengde landbouwbe~
drijven~ Deze moesten naast bouwland~ grasland en
rundvee één of twee neventakken hebben om de be~
schikbare arbeid te kunnen benutten en een inkomen
te halent Op veel gemengde bedrijven waren dat var~
kens en kippen~ maar in verschillende gebieden van
Brabant zorgden tuinbouwteelten voor aanvulling van
het inkoment Er was bovendien weinig grond en kapi~
taal nodig om ermee te beginnen~

Het belangrijkste tuinbouwgebied lag in de
Baronie van Breda~ Het hele assortiment van groen~

ten en het grootste deel van aardbeien en kleinfruit
was hier te vindent Naast veel gemengde bedrijven
kwamen in de omgeving van Breda en Princenhage
ook al gespecialiseerde bedrijven voor met volle~
grondsgroenten~ kleinfruit en teelten onder glas~
Rondom de stad was het hart van de tuinbouw te vin~
den~ In alle dorpen van de Baronie werd aan tuin~
bouw gedaan~ maar afnemend~ naarmate de afstand
tot Breda en Princenhage groter werd~ Daar lagen ook
grotere gemengde bedrijven en die hadden minder
behoefte aan tuinbouwteelten als neventakt Een uit~
zondering op deze regel vormde de gemeente
Zundert~ Daar was in igSo de aardbeienteelt met
rzoo hat nog van grote betekenis~ In de jaren daarna
volgde een geleidelijke inkrimping van het gewas~
Belangrijkste oorzaken waren slechte prijsvorming~
meer werkgelegenheid en hogere lonen buiten de
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land~ en tuinbouw~ het optreden van ziekten in de ras~
sen Jucunda en Climax en het nog niet voorhanden
zijn van betere rassen~

In Bergen op Zoom maar vooral aan de zuidrand
van de gemeente was de intensieve vollegrondstuin~
bouw van grote betekenis~ Hier lagen ook gespeciali~
seerde bedrijven en het meerendeel van de tuinders
woonde in de stad~ Enkelen hadden tevens een groen~
tewinkeL Gedurende lange tijd vormde de teelt van
asperges de ruggengraat van de bedrijvent Hier lag
voor de oorlog het grootste areaal van Nederlandt
Maar het beperkte gebied van de gemeente en de in~
tensieve teeltwijze hadden gezorgd voor asperge~moe~
heid van de grond~ waardoor de productie per hectare
terugliept Voor de tuinders van Bergen op Zoom was
er nauwelijks vervangende grondt Dat werd nog erger
toen na IgSo de uitbreiding van de stad goed op gang
kwamt Een deel van de tuinbouw verhuisde naar om~
liggende gemeenten~ maar daarmee kon de teloort
gang van de aspergeteelt niet worden goedgemaaktt

In de omgeving van Oudenbosch had de tuinbouw
weer een ander karaktert Naast kleinfruit werden hier
op de gemengde bedrijven vooral grove groenten op
contract geteeld voor de conservenindustriet Deze
teeltwijze sloot aan op die van het akkerbouwgebied
van West~Brabant~ Gewassen als velderwten en stam~
slabonen vroegen veel handwerk en vooral bij het oog~
sten was veel mankracht nodig~ Daarvoor zorgde de
krooibaas~ die met een hele ploeg mensen van bedrijf
tot bedrijf trokt in het gebied rond Oudenbosch wer~
den ook boerenkool~ prei en knolselderij op contract
geteeldj~~

Voor I~Go was in het Land van Heusden en
Altena de fruitteelt het belangrijkste onderdeel van de
tuinbouwt Daarnaast waren er een aantal telers van
vollegrondsgroenten~ aardbeien en perkplantent De
ontsluiting van het gebied liet veel te wensen overt
Ruilverkaveling was nodig om de tuinbouw betere
kansen te geven~

Waspik~ Capelle~ Raamsdonk en ~stGravenmoer
vormden het centrum van de tuinbouw in de
Westelijke Langstraatt Voor Brabantse begrippen was
het een uitstekend gebied met teelten onder platglas
zoals sla~ peen en komkommers~ Deze intensieve teelt
ten vulde men aan met spitskool~ pronkbonen en
peen als vollegrondstuinbouwt De kavels waren klein~
ongeveer aS meter breed en gescheiden door slotenl
waarin het water op een constant hoog peil stond~ Met

de gieter werden de gewassen onder platglas van wat
ter voorzien~ Bospeen~ een van de hoofdproducten
werd in de sloot gewassen~ Met de opkomst van tuint
bouwteelten in kassen kwam dit gebied in moeilijkhe~
den~ De werkomstandigheden en teeltmogelijkheden
in kassen waren heel wat gunstiger dan onder plat~
glas~ Maar voor kassenbouw was het gebied minder
geschiktt De kavels waren te smal en de waterstand te
hoog voor het doorspoelen~ ontsmetten en stomen
van de grond~ Ook door gebrek aan kapitaal~ konden
veel tuinders de overgang naar een moderne bedrijfs~
voering met kassen in plaats van platglas niet maken~

Ook in de Oostelijke Langstraat kwam van ouds~
her tuinbouw voort In I Sj so was het een gemengd
land~ en tuinbouwgebied met veel kleine bedrijven~
Met één tot anderhalve hectare tuinbouw moest een
toereikend inkomen worden verkregent
Hoofdproducten waren spinazie~ snijbonen en bessen
met daarnaast verschillende groenten voor directe
consumptiet De afzet vond plaats op de veilingen van
Drunen en Vlijmen~ De verkaveling van het gebied
was nog slechter dan in de Westelijke Langstraatt
Kleine kavels van ai mt breed~ waarvan vaak slechts
iG tot iS mt kon worden beteeld~ Ook de ontsluiting
en waterhuishouding lieten alles te wensen over~ Veel
jongeren en in toenemende mate ook agrariërs zocht
ten hun heil in de industriet Zij konden terecht in
Js~Hertogenbosch en Waalwijk maar ook in eigen ge~
bied met groeiende bedrijvigheid van Lips~ Verolme
en Wagenberg~Festent De komst van betere externe
omstandigheden voor land~ en tuinbouw in de
Oostelijke Langstraat moest wachten op de ruilverkat
veling~ waarvan in I g SG de voorbereiding begonjst

Tuinbouw in de Meierij kwam vooral voor in Den
Dungen~ Sint~Michielsgestel en Schijndelt Het was
een bijzondere vorm~ met veel soorten groenten~ Deze
zette men af op markten~ ota~ in rs~Hertogenbosch en
Tilburgt Voor Igso had deze markttuinbouw een gro~
te bloei gekendt Een aantal tuinders hield vast aan
deze vorm van productie en verkoop~ anderen hielden
ermee op of verminderden het aantal teelten~ De pro~
ductie van stokbonen op contract via de veiling van
rstHertogenbosch bleef van betekenist Verder teelde
men er rode pronkbonen~ waarvan de zaden naar
Engeland gingen voor de kleurstoffenindustrie~

In de Peel waren Helenaveen~ Asten en Someren
de belangrijkste plaatsen met tuinbouwt In
Helenaveen lagen de meeste gespecialiseerde bedrijt
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ven met platglas en kassent Ook in Asten kwam de
glastuinbouw van de grond en in Someren begon
men met vollegrondstuinbouwt Naast bonen~ peulen~
doperwten en augurken maakten ook aardbeien en ast
perges deel uit van het teeltplant Helenaveen was voor
de afzet van oudsher op de veiling van Venlo georiën~
teerd en de tuinders van Asten en Someren leverden
hun producten aan de NCBtveiling in Eindhovent De
oorspronkelijke tuinders in Helenaveen waren afkomt
stig uit andere delen van het land~

In het algemeen was na igSo de tweede generatie
tuinders aan het werkt Deze groep werd aangevuld
met nieuwe tuinders~ die van de vakscholen kwament
Zij begonnen met een vollegrondsbedrijf van r ~ s tot
a ~ S hectare met o~a~ plat glast Ook elders in het zandt
gebied kwam verspreid of in kleine groepen tuinbouw
voort Zowel het kleine als het jonge boerenvraagstuk
hadden de belangstelling voor de tuinbouw aangewak~
kerd~ Er werd meer tuinbouwonderwijs gegevent In
het zandgebied zochten jongeren~ die veelal uit de
landbouw kwamen~ naar een weg om met een eigen
tuinbouwbedrijf te kunnen beginnen~ Dat was niet
eenvoudig en hulp van thuis met grond en begeleit
ding door de tuinbouwvoorlichting met kennis was
hierbij noodzakelijkO~~

Op drie manieren teelde men fruit in Noord~Brabantt
Allereerst lagen er heel wat boomgaarden bij het erf
van de boerderijent Er werd weinig zorg aan besteed
en de productiewaarde was geringt Alleen in gunstige
jaren was de opbrengst hoger~ maar verder was de
oogst voor eigen gebruik en voor familie en kennis~
sent Boerenboomgaarden hadden ook betekenis als
aankleding van het landschap~ De tweede categorie
betrof boomgaarden op landgoederen en in klooster~
tuinent Ze waren behoorlijk van omvang en werden
goed onderhoudent Ook sommige notabelen in dort
pen exploiteerden een boomgaard~ Onder pastoors~
dominees~ burgemeesters~ notarissen~ industriëlen~
gepensioneerden~ kortom mensen in goede doen wa~
ren echte liefhebbers met een eigen boomgaard~
Vandaar wellicht het wat deftige imago van de fruit~
teelt~ Maar de derde groep was de belangrijkstet Dat
waren de fruittelers~ die met en in deze bedrijfstak de
kost moesten verdienent Hun bedrijven lagen ver~
spreid over de provincie met in een aantal dorpen een
kern van fruittelers bij elkaart Zij namen initiatieven
om tot verbetering van de teelt te komen~ Er ging veel

veranderen tussen zgso en rgGo in de Brabantse
fruitteelt~

In igso was de oppervlakte fruitteelt in Brabant
nog groter dan het areaal groenten en kleinfruit bij el~
kaart Dat kwam vooral door de vele boomgaarden met
hoogstamboment Concentraties hiervan werden ge~
vonden in het Land van Heusden en Altena~
rs~Gravenmoer~ Udenhout~ Schijndel~ Den Dungen~
Oirschot en op enkele plaatsen in het Land van Cuijk~
Maar de hoogstammen hadden hun tijd gehadt Er
kwamen rooiacties op gang en tussen igSo en igGo
verdween het merendeel van deze boomgaardent
Daardoor liep het areaal fruitbomen in Brabant terugt
Datzelfde lot onderging ook de kersenteelt in Uden en
Mierloa In igSo lagen er in Uden nog joo hat en in
Mierlo was het beduidend mindert Met het stijgen
van de lonen werden de plukkosten te hoog en dat be~
tekende het einde van de kersenteelti~t

Kleinere takken van tuinbouw waren de boomkwe~
kerij~ de bloement en bollenteelt en de champignon~
teelt~ Boomkwekers in Brabant hadden zich vooral
toegelegd op het telen van vruchtbomen en bos~ en
haagplantsoen~ met als belangrijke teeltcentra
Oudenbosch~ Zundert en Haaren~ Na i gI S kenden de
boomkwekers aanvankelijk goede jarent Dat leidde tot
een sterke toename van de productie~ waardoor er tij~
delijk overschotten ontstondent Met een afname~ en
steunregeling probeerde de overheid de bedrijfstak te
helpent Maar eerst moest er weer evenwicht komen
tussen productie en afzett Woningbouw~ stadsuitbrei~
ding en aanleg van plantsoenen werkten in het voor~
deel van de boomkwekerst De markt herstelde zich
omstreeks ig SS en daarmee kwam de gunstige tijd
weer terug~

Bloementeelt was in igSo een kleine bedrijfstakt
In hoofdzaak waren het stadsbloemisten rond
Tilburg~ Breda~ IstHertogenbosch~ Eindhoven~
Helmond en Bergen op Zoomt Deze voorzagen ook
de winkels in de stad van bloemen~ In kleinere plaat~
sen kon men wel een bloemistlhovenier aantreffent
In igSo was de omzet gering en het kopen van bloet
men behoorde tot de luxe uitgavent Brabant had ver~
der enkele grote handelskwekerijen in Is~Gravenmoer~
Raamsdonksveer~ Tilburg en SinttOedenrode~ Deze
verkochten hun producten aan bloemenwinkels in het
zuiden van Nederland~ Slechts een klein deel ging
naar de veilingt
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Bollenhandelaren uit het westen van Nederland
introduceerden in de jaren vijftig de teelt van gladiot
lent Deze konden zonder vergunning worden geteeld~
Kleine boeren en tuinders zagen er wel brood int
Maar de handel was niet altijd bona~ fide~ Bij lage prij~
zen werden de bollen soms niet of maar ten dele afge~
noment Dan verplaatsten handelaren hun werkterrein
naar elderst Zo waren ze achtereenvolgens actief in
otat Oudenboscht Udenhout~ Schijndel en het Land
van Cuijk~ In het laatste gebied werd een gladiolent
vereniging opgericht~ Door zich aaneen te sluiten
konden telers betere afspraken met de handel makent

Champignonteelt was in Brabant een nieuwe be~
drijfstak~ die vanaf i g SS opgang maakte in het oosten
en westen van de provinciet In Someren~ Boekel en
het Land van Cuijk bouwden aanvankelijk ook fruitte~
Iers enkele cellen~ Daarmee kon het arbeidsoverschot
in de wintermaanden worden opgevuld~ In West~
Brabant waren het de kleine vlassers die met deze be~
drijfstak begonnen~ De vlasteelt ging verdwijnen en
met champignons kon een nieuw bestaan worden op~
gebouwdjgt

~tqtzt Ontwikkelingen en gebeurtenissen tussen
ipso en iq G o

Ook voor de tuinbouw was de periode van igso tot
rgGo een overgangstijdt De vollegrondsgroenteteelt
groeide geleidelijk in oppervlaktet Van de ene kant
remden teeltvergunningen uitbreiding van het areaal~
Maar van de andere kant was het beleid erop gericht
om meer jongeren een kostwinning te bezorgen in de
tuinbouw~ Er vond tussen rgso en rgGo meer specia~
lisatie plaats niet alleen nieuwe bedrijven kwamen er~
bij ~ maar ook op bestaande werd geïntensiveerdt
Veelal gebeurde dat door het bouwen van een kas~
Deze waren van het Venlo~type~ die voor een redelijke
prijs van f ao~t per vierkante meter werden geleverd
en geplaatst~ Tuinders gingen zeer voorzichtig te
werk~ Ook de slechte vermogenspositie vormde een
rem op te grote voortvarendheid~ Veelal met hulp van
het Borgstellings~ en Waarborgfonds voor de
Tuinbouw werden per bedrijf iooo tot aooo mz glas~
opstanden gebouwdt Ondanks teruggang van het platt
glas verdubbelde tussen igso en rgGo de oppervlakte
glas en ook het aantal telers met glast Kassenbouw bet
tekende meer arbeid en een hogere productie~ Telers
konden zich uitsluitend gaan bezighouden met volle~
grondstuinbouw en glastuinbouw~ Maar ondanks

deze ontwikkeling nam het aantal bedrijven~ die
groenten en kleinfruit teelden~ tot igGo niet aft Er be~
stonden nog steeds veel gemengde bedrijven met
tuinbouw als neventakt Kennelijk waren er ook in
igGo nog voldoende arbeidskrachten om deze be~
drijfsvorm in stand te houdent En zonder tuinbouw
hadden deze kleine bedrijven geen bestaansbasis~

De situatie in rgGo was kenmerkend voor de over~
gangsfase waarin de tuinbouw zich bevondt Naast el~
kaar kwamen gespecialiseerde vollegrondsgroentet
teeltbedrijven voor~ tuinbouwbedrijven met volle~
gronds~ en kasgroenten en kleine landbouwbedrijven
met groenten~ aardbeien en kleinfruit als neventakt
kent Naast toenemende mechanisatie moest nog veel
in handwerk worden uitgevoerdi~Jt

De watersnood van tqSj was ook een ramp voor

veel tuinders in het westelijk en noordelijk deel van

de provinciet Bij Bergen op Zoom stroomde het zoute

water in het poldergebied en na drooglegging was het

telen van vollegrondsgroenten niet direct mogelijk~ In

de Westelijke Langstraat gingen wintergewassen als

peen~ sla en andijvie onder glas verloren en er was

veel glasschadet Er kwam weliswaar hulp~ maar tuin~

ders met een zwakke positie kregen het extra moei~

lijkt
Het verdwijnen van boerenboomgaarden ging ge~

paard met het stichten van nieuwe fruitbedrijven~
Maar er werd aanmerkelijk meer gerooid dan dat erbij
kwam~ In de Noordwesthoek plantte men moderne
boomgaarden aan~ Op bedrijven met twee opvolgers
bekwaamde een van hen zich in de fruitteeltt Van het
akkerbouwbedrijf werd een deel afgesplitst zodat een
boomgaard kon worden aangelegd~ Ook in het zand~
gebied bestond op bescheiden wijze belangstelling
voor de fruitteelt~ Nieuwe boomgaarden kwamen er in
Zundert~ Roosendaal~ Dongen~ Someren~ Boekel en
verder verspreid over de provincie~ Aanleg kostte veel
geld en er moest enkele jaren worden gewacht op de
eerste opbrengst~ Vooral in het zandgebied was dat
een rem op animo voor deze bedrijfstak~ Het areaal
van nieuwe boomgaarden bestond voor goll~ uit ap~
pels~ Bijkomend voordeel was dat deze eerder in pro~
ductie kwamen dan perent De meest voorkomende
rassen warent Golden Delicious~ Jonathan~ Cox O ~
Pippin~ James Grieve~ Goudreinette en Lombarts
Calvillet Een deel van het fruit ging naar veilingen in
en buiten de provinciet Ook opkopers waren actief~
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Zij zochten de beste percelen uit en kochten rechtt
streeks van de teler op het houtt

In de boomkwekerij groeide vanaf r gSS het areaal
en het aantal telerst Onstuimiger ging het toe in de
champignonteeltt In r qSy werden aan de veiling te
Breda voor het eerst champignons aangevoerdt In to~
taal is ~ ooo kg ~ en deze brachten f~gtooo~~ op of
f j ~ aS per kgt in iqC~o bedroeg de opbrengst van de
aanvoer al f joo~ooo~~t Naast fruittelers en vlassers
gingen meer agrariërs ~ maar ook mensen van andere
beroepsgroepen ~ beginnen met een champignonteelt~
bedrijft Hun gezamenlijke activiteiten zorgden voor
de snelle uitbreiding van de teeltlo t

De hoge verwachtingen ~ dat tuinbouw met zijn di~
verse sectoren en arbeidsintensieve teelten een deel
van het kleine en jonge boerenvraagstuk in Brabant
zou oplossen ~ kwamen niet uitt De werkelijkheid was
dat tussen igso en igGo weliswaar jongeren met
groenten ~ fruit ~ boomteelt of champignons een bet
staan opbouwden ~ maar hun aantal was beperkt ~ En
voor de kleine boeren met tuinbouw als neventak wa~
ren de vooruitzichten in r gG o uitgesproken somber ~
Het was een bedrijfstype zonder toekomstt

jtqtjt Arbeid~ trekkracht en mechanisatie
Tuinbouw~ handwerk en veel arbeid waren begrippen~
die in rgSo bij elkaar hoordent Op sommige volle~
grondsbedrijven van één tot twee hectare werd de
grond jaarlijks nog met de hand gespitt De verlangde
arbeidsprestatie per dag bedroeg zoo tot joo mz~ af
hankelijk van het al of niet toedienen van stalmestt
Dat betekende ~o mandagen spitten per ha~ Ook het
planten~ verzorgen en oogsten van gewassen gebeur~
de grotendeels in handwerkt In de loop der jaren werd
dat onbetaalbaar en mechanisatie van werkzaamhe~
den moest uitkomst brengen~ Op de kleine gemengde
bedrijven met tuinbouw als neventak kon dat niet~ In
vergelijking met varkens en kippen vroeg tuinbouw
als neventak meer arbeid~ maar bovendien waren er
bij het oogsten forse arbeidspiekent Geen wonder dat
op deze kleine gemengde bedrijven met tuinbouw
veel jonge gezinsleden werkzaam waren~

Mechanisatie bood geen oplossing omdat de om~
vang van groenten en kleinfruit te gering wast Boeren
moesten gaan kiezen tussen meer tuinbouw of meer
veet Maar dat was niet eenvoudig~ Omschakelen naar
een gespecialiseerd vollegrondstuinbouwbedrijf verg~
de meer vakkennis voor het telen van andere gewas~

sen~ nieuwe teeltmethoden en toepassing van mecha~
nisatiet Naast meer kennis waren investeringen nodig
en er was weinig eigen vermogent Meer vee betekent
de varkens en pluimvee gaan houden en ook daarvoor
waren kennis en investeringen nodig~ Voorzover het
gebeurde was de keuze afhankelijk van de voorkeur
van de boer~ van gezinsleden of het gebied waar men
woondet Ook jongere gezinsleden met een betere en
vakgerichte opleiding konden bij de keuze de doorslag
gevent Maar in de meeste gevallen bleef~ althans tot
tgGo~ alles bij het oudet Men hinkte op twee gedacht
tent landbouw en tuinbouw~llt Geen wonder dat de
jaarlijkse vergadering van de Tuinbouwbond van de
NCB tijdig beëindigd werd~ omdat een deel van de let
den naar huis moest om te melken~ Maar het instandt
houden van het oude betekende ook~ dat het vertrek
van jongeren uit de agrarische sector hier trager ver~
liep dan op kleine bedrijven met varkens en pluimveet
Door de arbeidsintensieve tuinbouw werden gezinsle~
den hier langer vastgehouden~

De mechanisatie op vollegrondsbedrijven kwam
geleidelijk op gangt Voor de grondbewerking werd get
bruik gemaakt van paard en ploeg~ Motorisatie en me~
chanisatie begon met de tweewielige trekker en de
hakfrees~ Op veel bedrijven hield men het paard nog
lang in eret Het vervoer naar de veiling vond plaats
met paard en wagen en in plaatsen waar de afstand
groter was via een ophaaldienst met vrachtwagen~ Op
de intensieve bedrijven in de Westelijke Langstraat
maakte men voor het interne vervoer gebruik van
smalspoor en lorriet Op fruitteeltbedrijven werd de
lichte vierwielige trekker aangeschaft voor grondbe~
werking~ spuiten en transportt Het sorteren van fruit
gebeurde veelal in plaatselijke afdelingent In Dongen
richtte men hiervoor een aparte coëperatie op met
sorteerruimte en een koelhuist Ook in de boomkwe~
kerij werd lange tijd gebruik gemaakt van het paard
en de daarbij horende werktuigen~ Maar ook hier
deed de trekker zijn intredeazt

Mechanisatie in zoveel tuinbouwsectoren met ver~
schillen in bedrijfsgrootte~ gewassen en teelten was
een ingewikkelde zaak~ Het initiatief van de
Tuinbouwbond van de NCB ~ om samen met de tuin~
bouwvoorlichting werktuigendagen te gaan organise~
ren~ was van grote betekenis voor de modernisering
van de bedrijven~ Tussen rS~So en rgGo groeiden de
Werktuigendagen te Liempde uit tot een landelijke
manifestatie voor land~ en tuinbouw~ Het was niet alt
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leen een tentoonstelling ~ maar in de ware zin des
woords ook een demonstratiet Liempde zette mensen
aan het denken en was een sterke stimulans om met
mechanisatie te beginnen~

j qtq Bedrijfsgebouwen en inrichting
Omvang en inrichting van bedrijfsgebouwen van volt
legrondsbedrijven was zeer summier~ Het was meest~
al niet meer dan een houten loods voor het opbergen
van gereedschappen en veilingfust~ Plaats voor het
sorteren van producten was er nauwelijks~ Bij nieuw~
vestiging van bedrijven bouwde men een betonnen of
stenen schuur~ Hierin werden vaak tijdelijk nog twee
vertrekjes getimmerd voor het jonge gezint De echte
woning zou volgen als er wat verdiend wast De mees~
te ruimte hadden tuinbouwbedrijven die ontstaan wa~
ren vanuit vroegere landbouwbedrijven~ Schuren en
stallen richtte men in voor opslag van producten~ ber~
ging van gereedschappen en sorteerruimtet Op de
meer intensieve vollegrondsbedrijven werd ook het
eerste glas gebouwdt Maar in het algemeen hadden
vollegrondstuinders het niet breed en dat kwam tot
uitdrukking in de staat van de bedrijfsgebouwen en
de huisvesting van het gezint Fruittelers en boomkwe
kers hadden een andere achtergrondt Van huis uit
was deze groep kapitaalkrachtiger en dat kon men
zien aan omvang en toestand van bedrijfsgebouwen
en woningt De groep van champignontelers was zeer
gevariëerd~ Voorzover ze over eigen geld beschikten
bouwde men enkele cellen en bedrijfsruimtet Velen
namen voorlopig genoegen met een provisorische
huisvesting van het gezin in een deel van de bedrijfs~
ruimteai~
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H O O F D S T U K I V

Vernieuwde aanpak en mogelijkheden

E
r kwamen nieuwe kansen en die werden in
Brabant met beide handen aangegrepen~ Het kli~

maat was uitermate gunstig~ Het landbouwbeleid van
de overheid was gericht op een zo groot mogelijke bij~
drage van land~ en tuinbouw aan de nationale econo~
miet Boeren en tuinders aanvaardden deze uitdaging~
De provinciale overheid kwam met haar industrialisa~
tie~ en werkgelegenheidsbeleid~ Dat werd van groot
belang voor het oplossen van het jonge boerenvraag~
stukt Maar de grootste invloed op de toekomstige
agrarische ontwikkeling zou uitgaan van de in r g SS
ontstane Europese Economische Gemeenschap ~EEGj ~
Organisaties en instellingen stimuleerden boeren en
tuinders~ waarbij de NCB een hoofdrol vervulde~ De
komst van de Marshallhulp~ het Borgstellingsfonds
voor de Landbouw en de uitvoering van ruilverkavelin~
gen ondersteunden in belangrijke mate de modernise~
ring en vernieuwing van de Brabantse landbouwt

~j tit Taken van overheden en organisaties
Minister Mansholt ging voortvarend te werkt Om de
doeleinden van het landbouwbeleid te bereiken wer~
den onderzoek~ onderwijs en voorlichting uitgebreid~
Industrialisatie in Brabant vond niet alleen plaats in
de steden~ maar ook in een aantal dorpen~ Die bewus~
te spreiding bracht industrie en landbouw dichter bij

elkaart De komst van de EEG met de grotere markt
was voor de op export gerichte Nederlandse landt en
tuinbouw van levensbelang~ Brabant lag gunstig tet
midden van grote consumptiegebieden~ De NCB
stond voor de moeilijke opgave om het jonge en klei~
ne boerenvraagstuk tot oplossing te brengen~ En de
leden moesten delen in de stijgende welvaart~ Er werd
met kracht aan gewerktt

q ~ i ~ i ~ Het landbouwbeleid
De bedrijfsontwikkeling~ die zich vanaf rgSo voltrok~
was uiteraard in eerste instantie het resultaat van de
gezamenlijke inspanning van boeren en tuinders~
Maar wat ze deden~ werd sterk beïnvloed door een
aantal interne en externe krachten en omstandig~
heden~ zoals het landbouwbeleid van de overheidt Dat
berustte in igSo op de volgende overwegingent De
sterke naoorlogse groei van de bevolking stelde hoge
eisen aan de voedselvoorziening~ Door de moeilijke
monetaire positie van Nederland werd gestreefd naar
verhoging van de eigen voedselproductie en
beperking van de invoer~ Daarnaast moesten boeren
en tuinders een zo groot mogelijke bijdrage leveren
aan de uitvoer van agrarische producten~ Daartoe
stimuleerde de overheid~ o~a~ uitbreiding van de
veestapelt Om dat te kunnen bereiken~ moest op drie
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fronten tegelijk slag worden geleverdt Opvoering van
de voederproductie in eigen land~ aankoop van
buitenlands krachtvoer en verruiming van de afzet
van veeteeltproducten~ Voor een grotere export moest
er meer worden geproduceerd tegen lagere kosten~
Het streven naar opbrengstverhoging~ kostprijsverlat
ging~ intensivering van de productie en rationalisatie
van de bedrijfsvoering waren voor een reeks van jaren
integrerende onderdelen van het landbouwbeleid~
Voor de uitvoering ervan kwam er meer onderzoek~
onderwijs en voorlichting~ Bovendien stelde minister
Mansholt bestaanszekerheid aan werkers in het
goedgeleide~ sociaal en economisch verantwoorde
landbouwbedrijf in het vooruitzichtlt

De centrale doelstellingen van het landbouwbeleid
bleven tot rgGo dezelfde als in igsot In ambtelijke
taal heette hett ~~Het bevorderen van een zodanige nett
to~bijdrage van de agrarische sector~ dat het nationale
produkt door een zo gunstig mogelijke aanwending
van de beschikbare produktieve krachten zo groot mo~
gelijk wordtJrt In gewoon Nederlands wilde men zeg~
gent ~fOrganiseer de landbouwproductie zodanig~ dat
de sector veel kan bijdragen aan de nationale econo~
mie~~t Dat hadden boeren en tuinders na de Tweede
Wereldoorlog in toenemende mate gedaan en vooral
na igSo namen ze jaarlijks een flink deel van de totale
export van ons land voor hun rekening~ Met de stij~
gende landbouwproductie had ook Brabant een be~
langrijk aandeel in de gezondmaking en versterking
van de nationale economiet

Bij de uitvoering van het landbouwbeleid ging het
in iq~So meer om accentverschillen dan om wijzigin~
gen~ Nog steeds had bevordering van onderzoek~ on~
derwijs en voorlichting een hoge prioriteit~ Er kwam
meer aandacht voor het verbeteren van de cultuur~

Tabel S~ Omvang beroepsbevolking en procentuele verdeling over de dri e
takken van werkgelegenheid in Nederland en Noord~Brabant in igqy en
IPSO

Totale beroepsbevt Landbouw Nijverheid Diensten

igl~~~ tgGo ~~~ rGo Ih~ tGo IGo
Nederl ~ jSGGq~s qrGSGzG iq rr j s ~z qz qs
NI Brab~ qqir~q SzSojG za tt qz Sj jj jG

Opmtt bij tellingen blijft restgroep over ~ max qro
Brow CBS~volkstellingen

technische productieomstandigheden in land~ en
tuinbouwt Ter bevordering van een redelijk bestaan
werd een actief markt~ en prijsbeleid gevoerd voor die
producten die van wezenlijk belang waren voor de int
komensvormingt Om dat te bereiken kwamen er
meer afzetmogelijkheden en streefde de overheid
naar een zo vrij mogelijk internationaal handelsver~
keert Voor het jaar igsgligGo waren de garantieprij~
zen voor melk f zb ~g o per ioo kg~ met ~~oro vet~ voor
tarwe ~ af boerderij f jr~~ per ioo kgt bij een vochtge~
halte van i~oo en voor suikerbieten f SI~ per rooo
kgt met iGoro suikerZ~

qti z Het provinciale industrialisatiebeleid en
werkgelegenheid

Na de Tweede Wereldoorlog moest Brabant werkgele~
genheid scheppen voor de sterk groeiende beroepsbe~
volkingt Die taak werd nog verzwaard door de vert
wachting ~ dat landbouw geen bijdrage tot vergroting
van de werkgelegenheid kon leveren ~ De algemene
conclusie was dat men de oplossing moest zoeken in
versnelde industrialisatie ~ De provinciale overheid be~
sloot een zodanig beleid te voeren ~ dat niet alleen de
steden ~ maar ook een aantal kleinere plaatsen de in~
dustriële uitbreidingen zouden opvangen ~ Aanpak en
wijze van uitvoering waren neergelegd in het
~Ontwikkelingsplan voor NoordtBrabantrt Hierin wer~
den ~ verspreid over de provincie ~ op korte afstand van
elkaar ~ kernen voor industrievestiging aangewezent
Dit plan van r g So zou weldra haar nut gaan bewijzen
en tevens van grote betekenis worden voor de problet
men waarmee de agrarische sector had te kampenj ~
Toename van welvaart en werkgelegenheid moest in
Brabant van ver koment In r g So bedroeg het gemid~
delde inkomen per inwoner f qgSt~t Daarmee nam
Brabant van alle provincies op één na de laatste plaats
in ~ Tien jaar later was dat f zoga~~ en stonden we op
de negende plaatst Nog niet florissant maar toch een
gunstige ontwikkeling ~ gezien de jonge bevolking met
veel niet productieve inwoners ~ Gebieden met de laagt
ste inkomens waren zowel in igSo als in rgGo de Peel
en de Kempent

Vergelijking van Noord~Brabant met Nederland leidde
tot interessante conclusies jzie tabel S j ~ Ondanks de
afname van werkenden in de landbouw nam de totale
beroepsbevolking toet De groei was in Brabant iq~~oro
en in Nederland ~~óoro~ Deze gunstige ontwikkeling

AH~ Crijns Jó Van overgang naar omwenteling



was vooral te danken aan toename van werkgelegent
heid in de nijverheidt Die bedroeg tussen iq q~~ en
igGo in Brabant Sioro en in Nederland zSorot Voor de
dienstensector was dat respectievelijk jioro en iSorot
Het algemene beeld was~ dat Brabant in rgGo met
Nederland in de pas liep met het aantal werkenden in
de landbouwt De nijverheid nam een dominerende
plaats int Het provinciale industrialisatiebeleid was
zeer succesvol verlopen~ Dat bleek ook uit de toename
tussen igSo en rgGo van de personeelsomvang van
industriële bedrijven met tien of meer werknemerst
Van de rj~jtooo nieuwe plaatsen werden er IGtooo of
ruim j~Ioro in Brabant gerealiseerd~ De sterkste groei
van de nijverheid vond plaats in Oost~Brabant~ Dat
was gunstig voor de landbouw~ omdat daar de meeste
kleine bedrijven lagen en het jonge boerenvraagstuk
er het meest nijpend wasat

De tegengestelde ontwikkelingen van industrie en
landbouw vulden elkaar goed aant Onder invloed van
de gunstige conjunctuur na tgso nam de werkgele~
genheid buiten de landbouw steeds meer toet In r g S G
was de werkloosheid ongekend laag en op veel plaatt
sen bestond een tekort aan arbeidskrachten~ Dat leid~
de tot hogere lonen en meer welvaartt Binnen de land~
bouw was de ontwikkeling omgekeerd~ Ondanks alle
inspanningen bleef de rentabiliteit gering~ Het stre~
ven was gericht op de hoogste opbrengst per hectare
en per dier en een zo groot mogelijke productie per
arbeidskracht~ Mechanisatie en rationalisatie zorgden
voor minder werkgelegenheidSt Overtollige arbeid in
bedrijven leidde tot een lagere beloning per gewerkt
uur~ Het kleine en jonge boerenvraagstuk was niet
langer theorie voor deskundigen~ maar het werd har~
de realiteit en een wezenlijk probleem voor veel jon~
geren en hun ouders~ Gelukkig waren er ook alterna~
tievent

Allereerst binnen de nijverheid~ De vrijkomende
arbeidskrachten in de landbouw kwamen goed van
past Zoons van kleine boeren gingen in de industrie
werkent In een wat later stadium volgden na enige
aarzeling boerenzoons die geen uitzicht hadden op
een eigen bedrijf~ De drempel naar de industrie in ei~
gen dorp of dicht bij huis was lager en de lonen die
verdiend werden~ maakten veel goed~ Maar voor velen
bleef het maatschappelijk een teruggangt Een aantal
jongeren wilde tot elke prijs in de landbouw blijven
werken~ Zij konden profiteren van de gelukkige om~
standigheid~ dat binnen de agrarische sector verschui~

ving van werkgelegenheid plaatsvond van bedrijven
naar organisaties~ cobperaties~ instellingen en dien~
sten~ Als het om eenvoudig werk ging~ konden ze me~
teen aan de slag~ Maar anderen wilden hogerop en
dan moest er scholing worden ingehaaldt Dat leidde
tot de zogenaamde tlate roepingenr~ Jongens van twin~
tig jaar en ouder die jaren thuis hadden gewerkt~ gin~
gen alsnog naar de landbouwwinterschool~ Anderen
met meer vooropleiding besloten de middelbare land~
bouwschool in Roermond te gaan volgent Het was een
groep van doorzetters en een aantal van hen ging bin~
nen de landbouw belangrijke functies bekledent

De uittocht van boerenzoons uit de bedrijven en
de ervaringen die zij buitenshuis opdeden hadden
grote gevolgen voor de zienswijze van boeren op de
wereld om hen heent Het leidde niet alleen tot veran~
dering in de onderlinge relaties en verhoudingen in
het boerengezin~ maar ook tot meer contacten met an~
dere bevolkingsgroepen~ Op die manier konden allert
lei nieuwe invloeden die afkomstig waren vanuit het
dynamische milieu buiten de landbouw~ tot het boe~
rengezin doordringent Zo ontstond de mogelijkheid
tot wijzigingen in houding~ mentaliteit en levensstijl
van de agrarische bevolkingt Dat proces van doorbre~
king van het sociale isolement was in igbo volop aan
de gang~ Voor het veranderen van de instelling van
boeren en tuinders~ het oplossen van problemen en de
ontwikkeling van land~ en tuinbouw zijn de naoorlog~
se industrialisatie en het gevoerde beleid van onmist
bare betekenis geweestt Industrie en landbouw had~
den elkaar nodig om beide te kunnen functionerenc~t

g i jt Het agrarisch welvaartsplan voor Noord~Brabant
In i gqg werd de Provinciale Agrarische Commissie
ingesteld~ bestaande uit vertegenwoordigers van de
provincie~ de Stichting voor de Landbouw~ het
Ministerie van Landbouw en enkele adviseurs~ Deze
commissie ontwikkelde zich tot een contact~orgaan
waaraan het provinciaal bestuur advies vroegt Een van
de initiatieven van de commissie was het vormen van
een werkgroep die een agrarisch welvaartsplan voor
Noord~Brabant zou gaan opstellen~ Deze werd eind
igSi opgericht en bestond uit deskundigen op het ge~
bied van landbouw~ planologie en economisch onder~
zoek en een lid van Gedeputeerde Staten als voorzit~
tert Vanuit de landbouworganisaties was op het instel~
len van de werkgroep aangedrongent Daar bestond de
indruk dat de provincie zich bijna uitsluitend met in~
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dustrialisatie bezighieldt Die gedachte was versterkt
door de tot dan toe verschenen naoorlogse beleidsno~
tafst Van oudsher had de landbouw een belangrijke
plaats ingenomen in de aandacht en werkzaamheden
van het provinciaal bestuur~ Weliswaar kon de agrari~
sche beroepsbevolking niet meer toenemen~ maar op~
voeren van de productie en verbeteren van knelpun~
ten zou wel bijdragen tot verhoging van welvaartt
Daaraan moest de provincie meehelpen en voor het
beleid in deze was kennis van de agrarische structuur
nodigt Ook gemeente~ en waterschapsbesturen had~
den behoefte aan meer inzicht en informatie om hun
taken ten aanzien van land~ en tuinbouw goed te kunt
nen vervullen~~

Het agrarisch welvaartsplan kwam in i g SS gereed
en verscheen in boekvorm~ Na een korte beschrijving
van de sector werden de belangrijkste problemen ge~
noemd waarmee boeren en tuinders te kampen had~
dent Vooral in het zandt en rivierkleigebied was de si~
tuatie zorgelijkt Tegenover de snelle bevolkingsgroei
op het platteland stonden onvoldoende mogelijkheden
om de agrarische werkgelegenheid uit te breident
Cultuurgrond nam niet meer toe en verdere splitsing
van bedrijven was onverantwoord~ Nog steeds gingen
veel boerenzoons na de lagere school op het ouderlijk
bedrijf werken~ zonder zich af te vragen of ze later
zelfstandig boer konden wordent Het kleine boerent
vraagstuk werd als een schier onoplosbaar probleem
gezien~ De kern hiervan was de wanverhouding die
er bestond tussen de aanwezige arbeidskrachten en
de beschikbare oppervlakte grond per bedrijf~
Bovendien waren de productieomstandigheden in
grote delen van de provincie ongunstig~ Hoge zand~
gronden en komgronden in het rivierkleigebied zorg~
den voor lage opbrengsten per hectaret Behalve een
slechte ontwatering was de verkaveling en ontsluiting
van percelen ongunstigt En tenslotte hadden vooral
kleine boeren onvoldoende financiële middelen om
hun bedrijf te intensiverent De startpositie van agra~
risch Brabant om tot verbeteringen te komen was ui~
termate slechtnt

Voor het oplossen van de problemen deed de
werkgroep een aantal suggestiest Allereerst moest
voorkomen worden dat jongens na de lagere school
nog langer als vanzelfsprekend in het bedrijf gingen
meewerkent Dat kon alleen als ouders de weerstand
tegen het kiezen van niet~agrarische beroepen door
hun kinderen opgavent Bovendien moest bekend wor~

den welke mogelijkheden voor opleiding en scholing
er zoal waren~ Uitbreiding van de beroepskeuzevoor~
lichting op het platteland was daartoe een eerste ver~
eiste~ Jongeren die al op de bedrijven werkzaam wa~
ren en daar geen toekomst haddent werden aan het
denken gezet over werk buiten het bedrijf~ eventueel
verdere scholing of emigratie~ Opmerkelijk was dat bij
intensivering van de bedrijven allereerst aan tuin~
bouw werd gedachtt En verder moesten kleine bedrijt
ven zo mogelijk worden vergroot tot minimaal vijf à
zes hectaret Berekend was dat hiervoor rG~soo ha~
cultuurgrond nodig zou zijn~ De productieomstandigt
heden konden vooral in ruilverkavelingsverband ver~
beterd worden~ Voor de financiering wees de werk~
groep op de mogelijkheden van het Borgstellings~
fonds voor de Landbouw~ Bij dit proces van
veranderingen beklemtoonde men allereerst de taak~
stelling van de standsorganisaties~ Maar ook coëpera~
ties~ instellingen~ onderwijs~ onderzoek en voorlich~
ting konden belangrijke bijdragen leveren~Jt

De uitvoerige analyse in het welvaartsplan over de
situatie in de Brabantse landt en tuinbouw was waart
devol voor bestuurders en beleidsmakers in de provint
ciet Ook de knelpunten en problemen die zich voorde~
den~ waren duidelijk beschrevent Een aantal maatre~
gelen moest leiden tot verbeteringt Het pleidooi voor
meer beroepskeuzevoorlichting~ ruilverkaveling en ta~
ken van organisaties~ instellingen en diensten was
een schot in de roos en zou van toenemend belang
wordent Daarmee was het voornaamste doel~ een wel~
vaartsplan van actieve hulp aan boeren en tuinders~
bereikt~ Na i g SS was het plan van weinig betekenis
voor de feitelijke bedrijfsontwikkelingt Het verzame~
len van gegevens en het schrijven van hoofdstukken
begon al kort na igSi~ De deskundigen dachten toen
nog aan een meer geleidelijke ontwikkeling~ zoals die
in de eerste helft van de twintigste eeuw had plaatsge~
vondent Het gemengde bedrijf als zodanig werd als
onaantastbaar beschouwdt Ze hadden nog geen idee
van de veranderingen die werkelijk gingen gebeurent
En dat was maar goed ookt Wanneer ze hadden gewe~
ten hoe vooral na igGo de productie per man zou stij~
gen en hoeveel cultuurgrond een andere bestemming
zou krijgen~ dan was in L gSS het jonge en kleine boet
renvraagstuk zeker als onoplosbaar gekenschetst~ Het
duurde nog enkele jaren~ voordat men wist wat er
werkelijk met de bedrijfsontwikkeling ging gebeurent
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qti qt Het ontstaan van de Europese Economische
Gemeenschap

Gebaseerd op en vastgelegd in het Verdrag van Rome
in I q S~ trad op l januari I gSS het EEG~verdrag in wer~
kingt Zes landen~ Duitsland~ Frankrijk~ Italiët België~
Nederland en Luxemburg vormden vanaf die dag een
gemeenschapt Een belangrijke gebeurtenis in dat jaar
was de landbouwconferentie die in Stresa werd ge~
houdent Daar zette men de eerste stappen in de rich~
ting van een gemeenschappelijk landbouwbeleid~ Er
werd een accoord bereikt over enkele fundamentele
kwesties~ zoalsi onderlinge afstemming van het
markt~ en structuurbeleid~ verbetering van de land~
bouwstructuur ter verhoging van de rentabiliteit en
het gezinsbedrijf zou de hoeksteen van de Europese
landbouw blijven~ De daadwerkelijke voorbereiding
van de gemeenschappelijke markt begon in I g S q~
Voortbouwend op de resultaten van de conferentie
van Stresa werden de eerste ontwerptvoorstellen aan
de Europese Raad voorgelegdt Deze hadden betrek~
king op het te voeren landbouwbeleidt

Ook in IgGo ging de opbouw van de EEG gestaag
doort Afbraak van tarieven en verruiming van contin~
genten tussen lidstaten werden voortgezett De gunsti~
ge ontwikkeling van het overleg leidde tot het besluit
dat de zes landen de verdragsbepalingen betreffende
de eerste fase van de overgangsperiode~ versneld gin~
gen uitvoerent Nederland zorgde ervoor~ dat ook de
landbouw in het versnellingsbesluit werd opgeno~
ment Op jo juni IgGo bood de Europese Commissie
haar definitieve voorstellen voor het gemeenschappe~
lijk landbouwbeleid aan de Raad aant Er waren uiten
aard verschillen van inzicht tussen importerende en
exporterende landen over het te voeren beleidt Maar
eind IqGo kon opnieuw worden geconstateerd~ dat er
voortgang was geboektlo~ Deze ontwikkeling zou voor
de groeikansen van de Nederlandse en Brabantse
land~ en tuinbouw van grote betekenis wordent De af~
zet binnen een veel grotere markt werd erdoor verze~
kerd en die kans zouden de Brabantse boeren en tuin~
ders niet laten schieten~ De gunstige ligging temidden
van grote consumptiegebieden was een extra stimu~
lanst De komst van de EEG was een noodzakelijke
voorwaarde om tot ontplooiing van de agrarische pro~
ductie te komen~

gisOrganisaties en instellingen
Standsorganisaties nemen in het verenigingsleven
een unieke plaats in~ Zij behartigen de geestelijke en
stoffelijke belangen van hun ledent Over en weer be~
staat er een hechte vertrouwensrelatie en vooral bij de
boerenstand is het lidmaatschap van hun organisatie
een band voor het leven~ Dat legt een zware verant~
woordelijheid op de schouders van bestuurders en
boeren verwachten veel van hun voormannent De
centrale organisatie moet veranderingsprocessent die
zich gaan voltrekken tijdig onderkennent Door aan~
passing van de dienstverlening moeten bewustwor~
ding en mentaliteitsveranderingen worden begeleid
en nadelige gevolgen van ontwikkelingen opgevan~
gent Plaatselijk zijn de afdelingen de bindende kracht
tussen de leden~ maar ze vervullen tevens een centrale
rol voor alle activiteiten~ die door anderen worden ge~
daan~ Hierin heeft de standsorganisatie een duidelijke
spilfunctie~ Ook maatschappelijk speelt belangenbe~
hartiging meet Dat is geen eenvoudige zaak~ omdat op
veel fronten tegelijk moet worden gestreden~
Landelijk~ provinciaal en plaatselijk zijn er steeds bet
stuurlijke punten aan de orde en veel raakvlakken~
waarbij de landbouw betrokken is~ Bovendien lopen
de belangen van de leden met verschillende bedrijfsty~
pen niet altijd parallel~ De veelheid van taken die ver~
vuld wordent is de voornaamste reden dat standsor~
ganisaties intern en extern zorn dominerende plaats
innemen~It

Zo was het ook tussen IgSo en IgGo~ De verandet
ringen die er optraden en de problemen waarmee de
Brabantse landt en tuinbouw te kampen had~ stelden
hoge eisen aan bestuurders van standsorganisatiest
Met name de NCB stond voor de moeilijke opgave om
het jonge en kleine boerenvraagstuk tot oplossing te
brengent Bovendien wilden boeren deel hebben aan
de stijging van de welvaartt IrtJtWellen~ secretaris van
de NCB ~ ontwierp de strategie voor de aanpakt Die be~
rustte op drie pijlersi uitbouw van het landbouwon~
derwijs~ uitbreiding van de eigen dienstverlening en
samenwerking met andere dienstent Verbetering van
bedrijven~ beroepsverandering en emigratie werden
krachtig ter hand genomen~ Elkaar stimuleren en er
de schouders onder zetten werden vanaf toen de basis
om de Brabantse land~ en tuinbouw vooruit te brem
gent

In de plaatselijke afdelingen waren de activiteiten
nogal verschillendt Een aantal besturen bestond uit
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vooraanstaande boeren van wat hogere leeftijd met
een nogal conservatieve instellingt Wanneer er dan
geen actieve technische adviseur was~ gebeurde er
niet veelt Een ondernemende voorzitter~ medebet
stuurslid of adviseur kon heel wat teweeg brengent
Fok~ en controleverenigingen~ stamboeken en kunst~
matige inseminatie werden gestimuleerdt De land~
bouwvoorlichting kwam met veevoederkernen en stu~
dieclubs~ In het akkerbouwgebied floreerden de ver~
enigingen voor bedrijfsvoorlichting~ Allerlei
activiteiten zoals werktuigencoëperaties~ vrijwillige
verkavelingen~ coëperatieve beregening en streekver~
betering kregen hun plaatst Hoe meer er gebeurde in
het belang van de leden~ des te beter kwam de brug~
en spilfunctie van de afdeling tot haar rechtt
Naarmate veranderingen in de landbouw toenamen~
werd de behoefte aan bekwame bestuurders groter~
Om dat te bereiken~ begon men met kadervorminglzt

In r qj~ was de Tuinbouwbond van de NCB tot
stand gekomen~ Plaatselijk werden er tuinbouwafde~
lingen opgerichtt Bedrijfsvoorlichters van het tuin~
bouwconsulentschap stimuleerden deze ontwikket
ling~ alsmede de activiteiten die werden uitgevoerd~
Zo hielp men bij de aanleg van proefvelden en de or~
ganisatie van voorlichtingsbijeenkomsten~ cursussen~
demonstraties en excursiest Afdelingen hebben veel
bijgedragen aan verbetering en uitgroei van de tuin~
bouw in Brabantt Om nog beter te functioneren wa~
ren ze gebundeld in kringen~ die weer in verbinding
stonden met de veilingent Er kwamen studieclubs
voor gespecialiseerde tuinders en fruittelers~ Deze
hadden geen directe binding met de Tuinbouwbondt
Op provinciaal niveau organiseerde men de jaarlijkse
werktuigendagent Aanvankelijk alleen voor de tuint
bouw~ later voor land~ en tuinbouw~ i~

Het plaatselijk pakhuis in de dorpen had een nutt
tige functiet Behalve als leverancier van veevoer~ zaai~
zaad en pootgoed~ kunstmest en brandstoffen was het
een belangrijk trefpunt voor boeren~ Er werd veel in~
formatie uitgewisseld en de wachttijd in de maalderij
bepaalde de ruimte voor overlegt Zaakvoerder en
landbouwvoorlichter konden er adviezen geven over
bemesting~ rassenkeuze~ grasmengsels en veevoe~
dingt Veel boeren hadden een coëperatieve instelling
en kochten alles via het pakhuis~ Anderen waren wat
selectiever en gunden ook de molenaar zijn botert
hamt Melk ging naar de eigen co~peratieve zuivelfat
briek~ Bij de afzet van varkens en slachtvee ging een

deel naar de Veecentrale te Boxtelt maar particuliere
veehandelaren waren ook actief in de dorpent Dat
leidde tot flinke concurrentie en dat was niet ongun~
stig voor de boeren~ Het financiële voordeel won het
dan meermalen van de coëperatieve gedachte~

De boerenleenbank was in igso nog overwegend
spaarbank~ Er bestond een grote huiver om geld te le~
nent Maar naarmate intensivering en mechanisatie
van de bedrijfsvoering toenamen~ groeide de kapitaal~
behoeftet Al snel werd de ruimte ten huize van de
kassier te kleint Er moest een bankgebouw komen en
daarmee hadden de boeren in het dorp hun pakhuis~
hun boterfabriek en hun boerenleenbank~ Het was alt
lemaal nog kleinschalig en dicht bij de boert Bij akt
kerbouwers in het zeekleigebied bestond minder
weerstand voor het lenen van geldt Dat hoorde bij het
zakendoen als ondernemer van grotere bedrijven en
ze konden daarvoor terecht bij boerenleenbanken en
Raiffeisenbankent

Voor de tuinbouw was de veiling belangrijk~ Door
de grote spreiding van de tuinbouw over de provincie
waren er in de eerste helft van de twintigste eeuw veel
veilingen ontstaan~ De grote versnippering en onder~
linge concurrentie kwam niet ten goede aan de prijst
vormingt Pogingen tot samenvoeging hadden tussen
igSo en iqbo geen succes~ Erger was dat elk dorp
een of meer verzamelplaatsen had~ waar producten~
soms in eigen fust~ werden aangevoerdt Die moesten
dan weer worden omgepakt in veilingfust~ met alle ge~
volgen voor kwaliteit en prijst Voor gespecialiseerde
tuinders was deze wijze van afzet rampzalig~ maar het
overgrote deel van de aanvoer was afkomstig van klei~
ne gemengde bedrijven met wat tuinbouw~ Voor hen
betekende het een welkome aanvulling van inkom~
sten~ Van de andere kant werd ook duidelijk~ dat de
Brabantse situatie met aanvoer en veelheid van pro~
ducten een rem was op de ontwikkeling van gespeciat
liseerde bedrijven~

Zaakvoerders~ kassiers~ directeuren van de melkfa~
briek~ land~ en tuinbouwonderwijzers en in toene~
mende mate ook voorlichters konden van grote betet
kenis zijn voor de ontwikkeling van land~ en tuin~
bouw in hun dorpt Wanneer ze zich mede
verantwoordelijk voelden voor de gang van zaken~
werden ze overal bij betrokken en groeide hun vert
trouwenspositie~ Veel oudere boeren herinneren zich
nog de namen van die mensenlat

A~H~ Crijns sZ Van overgang naar omwenteling



veehouderijbedrijf van Cees Ketnps te Oirschot~ Collectie Landbouwvoorlichting

~ ~ at Ontwikkelingen en activiteiten
De Marshallhulp ondersteunde veel projecten ter bet
vordering van de productiviteit in land~ en tuinbouwt
Agrarisch Brabant profiteerde er in ruime mate vant
Het Borgstellingsfonds voor de Landbouw voorzag in
de financieringsbehoefte van goede ondernemers met
een zwakke financiële positie~ Tussen tgsi en igGo
gingen van alle garanties voor landbouwbedrijven in
Nederland qztGoro naar Brabantt jonge boeren zonder
uitzicht op een eigen bedrijf~ konden met emigratie
alsnog hun levenswens vervullent De landbouworga~
nisaties hielpen hen daarbij~ Langzaam maar zeker
kwam er meer belangstelling voor ruilverkavelingt
Het zou weldra pure noodzaak worden~

g z i De Marshallhulp
Op S juni i qj~ hield George Marshall~ Minister van
Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten aan de
Harvard Universiteit~ zijn beroemd geworden rede~
over de hachelijke economische toestand van Europa~
Amerika was bereid~ zo verklaarde hij ~ te helpen bij de
wederopbouw~ President Truman ondertekende op j
april z q q~S de IForeign Assistance Actl~ De daarbij ho~
rende wet was door het Congres met grote meerdert
heid aangenomen~ Voor een periode van vier jaar
werd met schenkingen en leningen hulpverlening
mogelijk~ Er kwamen dollars beschikbaar en op a juli
iq q~ó volgde het bilaterale verdrag tussen Amerika en
Nederlandt Dat was het begin van de Marshallhulp~s~
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Landbouw kon in ruime mate profiteren van die
hulp~ aanvankelijk door vergrote invoer van grondstoft
fen voor de voedselvoorziening en voederproductie
voor de groeiende veestapel~ Verder voor het in cul~
tuur brengen van de Noordoostpolder en de wederop~
bouw van Walcherent Er kwam ook geld voor de be~
vordering van productiviteit in land~ en tuinbouwt
Daartoe werden in bestaande en nieuwe instellingen
onderzoekt onderwijs en voorlichting uitgebreid~
Projecten ter verhoging van de productie op bouwland
en grasland~ verbetering van de veefokkerij~ tevens
voor de gezondheid van het rundvee~ ota~ de tbctbe~
strijdingt De verbetering van kleine bedrijven werd
gestimuleerdt Vanaf iq IS kwam ruim roo miljoen
gulden ten goede aan projecten in de agrarische sec~
tor~t~t Ook Brabant kon er in ruime mate van profite~
rent Opbouw en herstel werden versneld door de
Marshallhulpt Toen deze ophield was in Nederland de
economische en financiële situatie zodanig verbeterd~
dat de vaart in de ontwikkeling behouden kon blijvent

qtz zt Het Borgstellingsfonds voor de Landbouw
In igSi vond bij de banken een daling plaats van de
ingelegde spaargelden en een toename van verleende
kredieten en voorschotten~ Kennelijk hadden boeren
en tuinders meer geld nodigt Productieverhoging en
mechanisatie leidden tot een stijgende financierings~
behoefte~ Besparingen~ zoals in het begin van de jaren
vijftig~ waren onvoldoende om investeringen zelf te fi~
nancieren~ Op zr juni igSi werd de stichting
Borgstellingsfonds voor de Landbouw~ opgerichtt
Doel was de ontwikkeling van de Nederlandse land~
en tuinbouw te bevorderen door het stellen van zeker~
heden op voorschotten die de banken verstrektent Die
zekerheid mocht Sooro van de stichtingskosten van
goedgekeurde projecten bedragen~ Het risico dat de
overheid hiermee liep~ werd opgevangen met een
startkapitaal van aS miljoen gulden uit de
Marshallhulp~ Dit fonds was vooral van belang voor
goede ondernemers met een zwakke financiële
positie~~t In het algemeen waren de banken zuinig en
kritisch bij de vaststelling van de onderpandswaarde
van eigen bezitt Graag legde men een deel van het ri~
sico voor geldleningen bij de overheidt

Het borgstellingsfonds begon voortvarend en voort
zag in een behoeftet In i g s G stond het fonds al garant
voor ruim jS miljoen gulden en daarom werd het
startkapitaal verhoogd tot So miljoen~ De werkwijze

verliep als volgt~ De voorlichting bekeek en beoordeel~
de~ zowel technisch als bedrijfseconomisch~ de inge~
diende plannen en bracht advies uit aan een commis~
siet Een positief resultaat betekende dat betrouwbaar~
heid~ vakmanschap en ondernemerschap van
aanvrager goed warent Dat gold eveneens voor de ren~
tabiliteit~ solvabiliteit en liquiditeit van het bedrijf na
gedane investeringent Goedkeuring gaf boeren en
tuinders extra zelfvertrouwen~ In de praktijk bleek dat
het risico voor de overheid erg meevielt Het overgrote
deel van de boeren en tuinders voldeed keurig aan de
verplichtingen van het betalen van rente en aflossingt
Een aantal van hen loste versneld af~ Slechts weinigen
kwamen in moeilijkheden en wanneer het tegensla~
gen betrof~ kon door uitstel van aflossing verder on~
heil worden voorkoment Liquidatie van bedrijven ge~
beurde maar zeldent

Grootgebruikers van het borgstellingsfonds waren
tussen igSi en igGo de tuinders in Zuid~Holland en
de Brabantse boeren~ In de tuinbouw was door de ge~
ringe onderpandswaarde van het eigen bezit de be~
hoefte aan garantiestelling door het fonds nog groter
dan in de landbouw~ Al spoedig bleek~ dat overname
van Soor van het risico van het te investeren bedrag in
die sector te weinig wast Daarom richtte men in een
aantal provincies~ waaronder Noord~Brabantt
Waarborgfondsen voor de Tuinbouw opt Deze werk~
ten aanvullend en het te dekken risico kon daarmee
van So tot gooro worden verhoogd~ Garant voor dat ex~
tra deel bleven provincie~ gemeenten en veilingen~
Tuinders hoefden dus maar over weinig eigen vermo~
gen of onderpandswaarde te beschikken om toch in
aanmerking te komen voor het doen van investerin~
gen met hulp van beide fondsent Zij maakten er in
ruime mate gebruik vant Vanaf het begin tot eind
igGo werden er in Nederland G ~S I borgstellingen
voor tuinbouwbedrijven verleendt Het leeuwendeel
hiervan kwam in Zuid~Holland terechtt In Brabant
keurde men S~j aanvragen goed~ Niet spectaculair~
maar toch het begin van de tuinbouwontwikkeling in
de provinciet

In de landbouw waren vanaf igSi tot eind rgCo in
Nederland G~~oI garanties verstrekt~ waarvan z~z S~ of
~IztGoro in Brabantt Dat was een opmerkelijk getal en
de eerste aanwijzing dat hier bijzondere ontwikkelin~
gen aan de gang waren~ In diezelfde periode verleen~
de men in Gelderland Sz~ garanties~x~ De meeste aant
vragen voor het borgstellingsfonds kwamen uit de
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Peel en de Kempen ~ want daar werd veel geïnvesteerdt
In dit betrekkelijk jonge gebied werd voortvarend get
werkt aan de intensivering en vernieuwing van de be~
drijven door boeren die niet gezegend waren met geld
of goed ~ Bij hen leefde het sterkst de wil om mee te
gaan delen in de groeiende welvaartt Daar waren ze
door de slechte natuurlijke omstandigheden in het
verleden nooit toe gekoment Zij legden daarmee voor
het zandgebied in Brabant het fundament voor veel
grotere ontwikkelingen ~ die na tqC~o zouden plaats~
vindent

Emigratie
Jonge boeren~ die rond igSo tot elke prijs zelfstandig
boer wilden wordent maar geen uitzicht hadden op
bedrijfsovername~ stonden voor een moeilijke keuzet
Hun huwelijk was al zo lang uitgesteld en emigratie

was dan de enige oplossingt Ze moesten er samen
veel voor overhebbent Een bedrijfkopen~ daar was
geen geld voort Eerst moesten ze gaan werken en spat
ren in de hoop daarna zelfstandig te worden op een
eigen bedrijft Naast jongeren waren er ook grote ge~
zinnen die wegtrokken uit Brabantt Deze ouders wil~
den hun kinderen perspectief bieden op een bestaan
in de landUouwt Door hun vertrek maakten ze ruimte
voor achterblijvende familieledent Emigratie werd ge~
stimuleerd door de NCB en ook door de geestelijk~
heidt De standsorganisatie zorgde voor informatie en
begeleidingt Veel priesters waren van boerenafkomst~
Zij vonden emigratie eervoller en beter voor het ziele~
heil dan gaan werken in de industriet Tegenstanders
van emigratie waren van oordeel dat de meest ondert
nemende mensen wegtrokken in een tijd dat Brabant
hen hard nodig had ~~

AH~ Crijns SS Van overgang naar omwenteling

Van spaarbank naar leenbank had te maken met de versnelde ontwikkeling na tqSo~ Collectie Peters Rit



Een mooi voorbeeld van goed georganiseerde emi~
gratie vond plaats in Berkel~Enschot~ Daar trouwden
op aj februari r g S I zes kinderen de Kort uit
Heukelom met vijf kinderen Bertens uit Enschot en
als zesde John van Haaren uit Udenhoutt Deze zes~
voudige bruiloft van de eeuw was wereldnieuwst
Grote boerengezinnen betekenden niet alleen een ruit
me keuze bij het uitzoeken van een partner~ zoals uit
deze bruiloft bleek~ maar ook veel moeilijkheden bij
opvolging en bedrijfsovernamet Dat laatste hadden de
kinderen van deze families tijdig onderkend en daar~
om gingen al in i gSz twee mannen naar Canada om
er te werken en rond te kijken~ Na anderhalf jaar kwat
men ze terug met goede berichten~ Wat een ruimte tet
genover het dichtbevolkte zandgebied van Brabantt
Dat betekende emigratie en toen kon het trouwen
doorgaant Vier echtparen gingen naar Canada en twee
konden in Berkel~Enschot aan de slagt Het ging hen
goed en in i ggI konden ze samen hun jotjarig hu~
welijksfeest vierent Ze hadden toen jS kinderen en S j
kleinkinderent

Kort na de oorlog was er nog weinig bereidheid in
de immigratielanden om emigranten toe te latent
Eerst moest het leger worden gedemobiliseerd~ Maar
in r q g~ begon er schot in te koment De meeste emi~
granten gingen naar Canada~ Ook de Verenigde
Staten namen jaarlijks een vast quotum op~ Anderen
vertrokken naar Australië~ Nieuw~Zeeland en
Frankrijk~ In Brazilië vestigden zich in groepsver~
bandl onder leiding van de Emigratiestichting van de
KNBTB~ katholieke boeren met hun gezinnent In iqsj
vertrokken jS~ooo mensen uit Nederland~ waaronder
ruim ISoo uit Brabant~ Hiervan was globaal eenderde
deel agrariër~ In de jaren na r q Sj nam de landbouw~
emigratie aft Kennelijk zagen ondernemende boeren
en tuinders weer meer kansen en mogelijkheden in
eigen landzOt Voor het oplossen van het jonge en kleit
ne boerenvraagstuk reikte emigratie weliswaar een
goede~ maar ook slechts een beperkte oplossing aan~
De zorg dat veel goede ondernemers zouden wegtrek~
ken werd door de feitelijke ontwikkeling in Brabant
gelogenstraftt

qtztq Ruilverkaveling en boerenwerken
Rond igSo waren boeren in gebieden waar ruilverka~
veling dringend nodig was~ nog niet toe aan deze rigot
reuze aanpakt Ze waren wel bereid om deel te nemen
aan administratieve verkavelingent Dat waren kleine

blokkent waarbinnen onderlinge grondruil plaatst
vond ~ die practisch met gesloten beurzen kon worden
beklonken ~ Het waren geringe aanpassingen want
men zag nog onvoldoende de voordelen van grote per~
celen dicht bij huist De vrees bestond dat de kosten te
hoog zouden worden en er was ook argwaan dat men
voor goede grond slechte terugkreegt

Maar tussen rgSo en rgGo ging dat veranderent
Bij de uitvoering van administratieve verkavelingen
ging het aanvankelijk om kleine blokken van aS~roo
hat Maar in de loop der jaren deden meer boeren mee
en de omvang e rv an groeide naar zoo~aso ha ~ Naast
onderlinge grondruil was het toen tevens mogelijk om
eenvoudige cultuurtechnische werken uit te voeren ~
Ook de belangstelling voor grootschalige ruilverkave~
lingen nam toet Men zag de voordelen van adminis~
tratieve en reeds uitgevoerde verkavelingen om zich
heen ~ Tijd is geld begon ook voor de boeren een
steeds grotere rol te spelent Ruilverkaveling was toen
niet langer een wens maar werd pure noodzaakt

Sedert de invoering van de eerste ruilverkavelint
gen kwamen tot eind igGo in Brabant jo projecten
met een totale oppervlakte van ai ~ ~so ha ~ tot standt
Nog IS ruilverkavelingen waren in uitvoering ~ in to~
taal gStSio hat Verder lagen er nog rzr aanvragen met
een oppe rv lakte van iqS ~ aoo hat De uitvoeringscapa~
citeit moest groter wordent Al eerder~ in i g jS en in
igS~~ was de ruilverkavelingswet herzien ~ In rg G o
kwam de regering met een t Meerjarenplant voor ruilt
verkavelingen en andere cultuurtechnische werken ~
Jaarlijks zou qotooo ha ~ in behandeling worden geno~
men ~ De kosten raamde men op f aooo~~ tot f aSoo~~
per hectaret Er werd begonnen met een quotering per
provinciet jaarlijks konden de meest urgente gebie~
den worden ingediend bij de Centrale Cultuur~
technische Commissie ~CCCjt Daarmee begon het
grote werkz ~ t

In tien jaar was er veel veranderdt In i ~ Si ging een
flink deel van de subsidie van de Cultuurtechnische
Dienst naar de uitvoering van boerenwerken ~BWjt In
dat jaar kwamen er in Brabant Sol tot stand voor een
begroot bedrag van r miljoen gulden ~ Daarna werd het
geleidelijk aan minder en in r g~S o bedroegen de in~
vesteringen nog Goo ~ ooo gulden ~ Onder boerenwe n
ken werden verstaan~ ontginningen ~ herontginningen ~
drainaget graven van sloten ~ verbetering van kavelin~
deling en wegen op het bedrijf van aanvragert De subt
sidie was verschillend maar schommelde tussen jo
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en Gsoro van de begroting~ BWitobjecten werden onder
leiding van de boer met medewerking van zijn perso~
neel op het eigen bedrijf uitgevoerdt Ze waren be~
perkt van omvang en binnen twee jaar mocht maxi~
maal voor f Sooo~ worden verwerkt~ BWa~objecten
waren werkgelegenheidsobjecten voor landarbeiders
in tijden dat er geen werk voor hen was op de bedrijt
ven~ Ze werden uitgevoerd onder leiding van een cul~
tuurmaatschappijt Behalve het aanbrengen van be~
drijfsverbeteringen dienden ze ook een sociaal doel~
behoud van de nuttige groep van landarbeiders en het
voorkomen van seizoenwerkloosheid~ Al met al een
goede regeling voor werkgelegenheid en bedrijfsver~
beteringenzZt
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H O O F D S T U K V

Het drieluikt onderzoek~ onderwijs
en voorlichting

Onderzoekt onderwijs en voorlichting vulden el~
kaar aan en waren onmisbaar om verbeteringen

in de landt en tuinbouw te kunnen doorvoeren~ Zij
vormden de basis~ waarop de moderne bedrijfsontwik
keling ging steunen~ Onderzoek vond plaats op lande~
lijk en provinciaal niveau~ De periode tussen rgso en
rgbo was een bloeiperiode voor het agrarisch onder~
wijst Er kwam meer dagonderwijs maar het aantal al~
gemene landbouwcursussen liep terug~ Bij de voort
lichting was in igSS de opbouw van de consulentt
schappen voltooidt Er waren veel nieuwe
medewerkers aangesteld met een uitstekende motive~
ring voor hun taakt In het zandgebied ontwikkelde
men bijzondere activiteiten met geldelijke steun van
de Dienst Kleine Boerent Het voorbeelddorp
Kerkhoven was een nieuwe vorm van voorlichtingt
Een integrale aanpak~ samen met de NCB ~ van de be~
drijfst~ gezins~ en huishoudelijke omstandigheden in
een klein gebied~ Hieruit ontwikkelde zich het streek~
verbeteringswerk en dat beïnvloedde weer de uitvoe~
ring van ruilverkavelingent

StitLandbouwkundig onderzoek
Landelijk onderzoek werd uitgevoerd in instituten en
proefstations~ Naast veel instellingen voor het tech~
nisch onderzoek had men in i~~jo het Landbouw~

Economisch Instituut ~LEIj opgerichtt Vanaf toen
kwamen er ook economische resultaten van ondert

zoek beschikbaart In de provincie lagen proefvelden
en veel proefbedrijven voor allerlei doeleinden~
Onderzoek was een belangrijk onderdeel van het werk
van de landbouwvoorlichtingsdienstt Daardoor bet
stond een grote verwevenheid tussen onderzoek en
voorlichtingt Bovendien waren er hechte verbindin~
gen tussen provinciaal en landelijk onderzoekt

Stitit Landelijk onderzoek
Algemeen wordt dr~WtCtHtStaring gezien als de weg~
bereider van het onderzoek in Nederland~ Hij had
groot gezag door zijn kennis van bodem~ landbouw~
landhuishoudkunde~ cultuurtechniek en ontginning~
Met zijn ruime blik en rusteloze arbeid kwam hij tot
grote wetenschappelijke prestaties~ Zijn voornaamste
doel was verbetering van de landbouw door verbreit
ding van kennis en wetenschapt Het fundament daar~
voor moest het landbouwkundig onderzoek zijnt Dit
kwam in Nederland~ ondanks het werk van Staring~
betrekkelijk laat van de grond~ In navolging van
Duitsland~ waar al jaren tLandwirtschaftliche
Versuchsstationent bestonden~ werd in rS~~ in
Wageningen het eerste landbouwproefstation opge~
richt~ De landbouwcommissie~ die in verband met de
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crisis in MG was ingesteld~ adviseerde aan de rege~
ring om~ verspreid over het land~ nog drie proefstat
tions te vestigent Dat gebeurde in rH~o~ en in ió gS
kwamen er nog twee bijt Zo had Nederland bij de
eeuwwisseling zes landbouwproefstations~~

Vanaf igoo nam de behoefte aan onderzoek snel
toe~ Enerzijds door vragen van wetenschap en onder~
wijs en anderzijds van voorlichting en vanuit de prakt
tijk ~ De onderwerpen variëerden van fundamentele
vraagstukken in de landbouw tot directe toepassingen
op de bedrijvent Naast proefstations werden er insti~
tuten opgericht om antwoord te geven op deze vragen~

De grote doorbraak kwam na de Tweede
Wereldoorlog met meer nieuwe instellingen voor on~
derzoekt De personeelsbezetting nam toe en ondert
zoekers gingen zich specialiseren~ Zo werkten ota~ het
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen~ de
Stichting voor Bodemkartering te Wageningen en het
Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek te
Oosterbeek aan onderzoek van de bodem~ Het
Proefstation voor Akker~ en Weidebouw~ diverse insti~
tuten en de Plantenziektenkundige Dienst te
Wageningen hielden zich bezig met land~ en tuint
bouwgewassen~ Onderzoek naar veevoeding en veet
houderij gebeurde vanuit het Instituut voor
Veevoedingsonderzoek te Hoorn~ het Instituut voor
Veeteeltkundig Onderzoek ~Schoonoordl te Zeist en
het Instituut voor Pluimveeteelt IHet SpelderhoW te
Beekbergent Onderzoek naar techniek~ werktuigen en
gebouwen werd verzorgd vanuit diverse instituten
voor Landbouwtechniek en Rationalisatie~
Tuinbouwtechniek~ Bewaring en Verwerking van
Landbouw~ en Tuinbouwproducten en Landbouw~
bedrijfsgebouwen te Wageningent Voor de verschilt
lende tuinbouwsectoren kwamen er proefstations tot
stand~ Voor bloembollencultuur te Lisse~ boomkweke~
rij te Boskoop~ groenteteelt in de volle grond te
Alkmaar~ groente~ en fruitteelt onder glas te Naald~
wijk~ fruitteelt in de volle grond te Wilhelminadorp en
champignoncultuur te Horstt

De oprichting in rqjo van het Landbouw~
Economisch Instituut te Den Haag was van groot be~
langt Naast de technische gegevens van Wageningen
en elders kwamen nu ook economische resultaten van
onderzoek beschikbaart Na de Tweede Wereldoorlog
waren deze onmisbaar voor het landbouwbeleid van
de overheid~ Begrippen als goedgeleide~ sociaal en
economisch verantwoorde bedrijven moesten worden

onderbouwdt Daarvoor was sociaal~ en bedrijfsecono~
misch onderzoek nodigt Het LEI leverde de noodzake~
lijke bouwstenen hiervoorZ~ Maar ook de voorlichting
kon niet zonder economisch onderzoek~ Wat was het
rendement van noodzakelijke investeringenP Het
werd onmogelijk om alleen te volstaan met technit
sche voorlichting~ Iedere verandering binnen het be~
drijf had gevolgen voor de financiële resultatent In de
jaren na rgSo werd duidelijk~ dat bedrijfsvoorlichting
in land~ en tuinbouw gebaseerd moest zijn op techt
nisch en economisch onderzoek~ De behoefte hieraan
groeide naarmate bedrijven kapitaalintensiever wer~
dent Ook boeren en tuinders moesten meer gaan re~
kenen om tot optimale resultaten te koment Er kwam
meer bedrijfseconomie in het vakkenpakket van het
landbouwonderwijsi~

S ~ itzt Provinciaal onderzoek
De nestor van het landbouwkundig onderzoek in
Brabant is ongetwijfeld Ptvan Hoekt Als eerste
Rijkslandbouwleraar in de provincie had hij een veel~
omvattende taakt de zorg voor de proefvelden~ het ge~
ven van voorlichting aan boeren~ de opzet van cursus~
sen en de opleiding van landbouwonderwijzers~
Proefvelden werden behalve voor onderzoek tevens
gebruikt als demonstratie~projecten om boeren te
overtuigent Een andere pionier van het provinciaal
onderzoek was kapelaan~ later pastoor Roes uit
Deurne~ Hij was onder de indruk van de slechte let
vensomstandigheden van de boeren in de Peelt Op
vele manieren~ waaronder met proefvelden~ die hij
tbetoogvelden~ noemde~ probeerde hij de landbouw te
verbeteren~ Proefvelden bleven ook tussen igSo en
igGo een belangrijk onderdeel van het werk van de
landbouwvoorlichtingt jaarlijks werden er in Brabant
ongeveer qoo aangelegd~ De helft op voorstel van de
Commissie voor Interprovinciaal Onderzoek en de
andere helft op voorstel van de consulenten~t

Landbouwvoorlichting vervulde een brugfunctie
tussen landelijk en provinciaal onderzoek~ teder landt
bouwconsulentschap beschikte over medewerkers
voor technisch en bedrijfseconomisch onderzoekt
Verder waren er specialisten met vakgebieden zoals
gebouwen~ werktuigen~ plantenziekten en bodem en
bemestingt Zij hadden een tweeledige taak~ n~lt het
gebruiksklaar doorgeven van onderzoeksresultaten
aan bedrijfsvoorlichters en praktijk~ Zij wisten boven~
dien aan welke kennis er voor hun vakgebied behoefte
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bestondt Zo zorgde de voorlichting met korte verbin~
dingslijnen voor een heen~ en weergaande stroom van
vragen en antwoorden die betrekking hadden op on~
derzoek~ De andere consulentschappen beschikten
over gespecialiseerde voorlichters~ die regelmatig con~
tact hadden met landelijke proefstations en institutent
Verworven kennis werd rechtstreeks doorgegeven aan
boeren en tuinderst Alle vormen van onderzoek lever~
den samen een grote bijdrage aan de ontwikkeling
van land~ en tuinbouws~

Een netwerk van projecten op het gebied van voor~
lichting en onderzoek overspande de hele provinciet
Zo waren er rationalisatie~~ voorbeeld~ en demonstra~
tiebedrijven en proefbedrijven voor otat weide~ en voe~
derbouw~ beregening en mechanisatiet Iedere voor~
lichter was betrokken bij onderzoek op een breed ter~
rein~ Het kon gaan over bedrijfsonderdelen van land~
of tuinbouw~ veeteelt~ veevoeding~ fokkerij~ zuivel~
melkwinning~ melkcontrole~ inrichting gebouwen~
werktuigen~ nieuwe gewassen enz~ Technisch onder~
zoek en proefnemingen werden veelal uitgevoerd in
overleg met onderzoekers van landelijke instellingen~
Van bijzonder belang voor het zandgebied van
Brabant was de komst van de proefboerderij van de
NCB in IgSa~ Die werd gevestigd op het fraaie land~
goed Cranendonckf te Maarheezet De boerderij werd
tevens dependance van het Instituut voor
Veevoedingsonderzoek te Hoorn en zou weldra uit~
groeien tot regionaal proefcentrum voor het gehele
zuidelijke zandgebied~~

Er bestond in de provincie een intensieve sament
werking tussen LEI en voorlichtingt In IqSa deta~
cheerde de afdeling Streekonderzoek van het LEI
ir~AtBauwens bij het Economisch Technologisch
Instituut jETIj te Tilburg~ Hij verrichtte talrijke on~
derzoeken op sociaal~economisch gebied~ die voor de
Brabantse land~ en tuinbouw van belang waren~ Niet
alleen de voorlichting maar ook de landbouworganisa~
ties~ andere diensten en instellingen~ provincie en ge~
meenten konden hiervan profiterent

Reeds eerder waren in Brabant bij de landbouw~
consulentschappen enkele boekhoudkundige krach~
ten van het LEI aangesteldt Zij zorgden voor het in~
boeken en verwerken van gegevens van LEI~bedrijven~
Aanvankelijk waren deze bedrijfsboekhoudingen ge~
richt op het berekenen van kostprijzen van producten
ten dienste van het landbouwbeleid~ Deze waren ont
geschikt voor het geven van bedrijfsvoorlichting~ Dat

werd beter toen men begon met eenvoudige rentabili~
teitsberekeningen per bedrijft Niet alleen het totale
bedrijfsresultaat~ maar ook de sterke en zwakke kan~
ten van bedrijfsonderdelen kwamen hierbij naar vo~
ren~ Bovendien konden bedrijven met elkaar worden
vergelekent Daartoe maakte men overzichten van
groepen gelijksoortige bedrijven per consulentschap~
Voorlichters en boeren kregen daarmee een machtig
middel in handen om resultaten van voorlichting en
kwaliteit van bedrijfsvoering te toetsen aan de finan~
ciële uitkomstent Daarmee was de basis gelegd voor
bedrijfseconomische voorlichting~t

Vanaf Ig S I begonnen ook landbouworganisaties
en boekhoudbureaus zich te interesseren voor be~
drijfseconomische boekhoudingent Er was veel vraag
naar en men probeerde de fiscale gegevens van bedrij~
ven mede dienstbaar te maken voor bedrijfseconomi~
sche doeleinden~ Dat leidde ertoe dat de NCB in sa~
menwerking met het boekhoudbureau een bedrijfs~
economische afdeling oprichttest Dat niet alle boeren
en vooral de wat oudere generatie gewend waren aan
het omgaan met cijfers en financiële gegevens~ bleek
uit het volgende voorvalt Een voorlichter was aan twee
geïnteresseerde jonge boeren het invullen van de
boekhouding aan het uitleggen~ Vader zat erbij maar
toonde weinig belangstellingt Grootvader zat aan het
fornuis bij de schouwt Op een gegeven moment
kwam hij overeind en zeii I~Als ik het moest doen~ dan
zou ik die mens met die boeken buiten gooien~~t Dat
was klare taals~t

De grote verwevenheid van onderzoek en voorlich~
ting en de wederzijdse beïnvloeding werkte zeer heil~
zaam~ Onderzoek bleef praktijkgericht en voorlichting
kon als eerste beschikken over de resultatent

Stat Landbouwonderwijs
Na IgSo bleek duidelijk dat er hogere eisen werden
gesteld aan het vakmanschap van de boer~ Praktische
en ervaringskennis waren niet meer voldoende~
Theoretische scholing was nodig om de moderne ont~
wikkelingen te kunnen volgen~ In IgSS bleek dat
ruim qooro van de Brabantse boeren met bedrijven
groter dan S hectare geen enkele vorm van landbouw~
opleiding had~ Na de oorlog waren de opleidingsmo~
gelijkheden sterk uitgebreid~ Niet alleen jongeren~
maar ook ouderen hadden behoefte om kennis in te
halen of te vergrotent Dicht bij huis was er een keur
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aan mogelijkheden om land~ of tuinbouwonderwijs te
volgent

jtztit Deelname aan het onderwijs
De tijd tussen rgso en rgGo was een bloeiperiode
voor het agrarisch onderwijst Dat had verschillende
redenen~ Wat het aanbod betreft was in igSo het cur~
susonderwijs~ dat in de avonden werd gegeven~ nog
volledig intactt Daarnaast werd het dagonderwijs uit~
gebreid~ Beroepskeuze van jongeren die de lagere
school verlieten was nog eenzijdig gericht op de agra~
rische sectort Er bestond weinig kennis van andere
opleidingsmogelijkheden~ Onderwijzers op het platte~
land met land~ of tuinbouwakte deden aan klanten~
binding~ Een andere beroepskeuze door jongeren was
niet in hun belangt Er bestond na de oorlog grote be~
langstelling voor het volgen van landt en tuinbouwon~
derwij s ~

Enerzijds door de opkomende ontwikkeling van de
bedrijven en anderzijds door vooruitgang van de we~
tenschap kwam meer technische en bedrijfseconomi~
sche kennis beschikbaar voor de praktijk~ Een groep
jongeren ging meer scholing volgen om in aanmer~
king te komen voor een functie in de groeiende
agrarische dienstensector~ Volwassenen volgden voor~

Tabel Gi Opleidingsmogelijkheden voor Brabantse agrari ërs en deelname
hieraan tijdens de schooljaren t qqg~rqo en igSg~rGolo

I g arJ~Iso ig ScJ~rGo
Inst~ Aantal Inst~ Aantal

leerl~ leerl~
Middelb~ lbsch~ ~Iater HLSl Roermond r Gq t rjo
Middelb~ lbsch~ ~later HLSJ Dordrecht r ~a
Middelb~ zuiveischt Den Bosch r az i qG
Landb~wintersch~ ~later MLSj q j~q G yjS
Tuinb~wintersch~ ~later MTSJ r GS r si
Lagere landb~scht zS zG q ~ g q agG~
Lagere tuinb~scht j lij s SIV
Tuinbtvakscht ~ r g g zz qGq

Voorbereidende alg~ landb~cursussen is zGo z j~
Algemene landb~cursussen roj ISIS r~ a~i
Speciale landb~ cursussen rS g jjr r~q z q Gr
Voorbereidende alg~ tuinb~cursussen r i q l I~
Algemene tuinb~cursussen q ~ rS~r Sq rojS
Speciale tuinbtcursussen Sj SSG So rzóz

Brom Verslagen over de Landbouw

al speciale cursussen~ Men wilde bijblijven en die
mentaliteit van jong en oud vormde een vruchtbare
voedingsbodem voor het agrarisch onderwijst

Tussen igSo en igGo deden zich belangrijke ven
anderingen voor in de deelname aan het land~ en
tuinbouwonderwijs~ Dat blijkt uit tabel Gt

Voor de volledigheid zijn in de tabel ook gegevens op~
genomen van de middelbare ~later hogere~ agrarische
scholen in Roermond~ Dordrecht en ~s~Hertogen~
boscht Hierop zaten jaarlijks ook leerlingen uit
Brabantt Deze blijven hier verder buiten beschou~
wingt Hoofdlijnen van de ontwikkeling tussen ic~qc~
~So en igSg~~Go warew
toename van het aantal instellingen voor dagonder~
wijs van ~ ~ naar ~ ~
groei van het aantal leerlingen op deze scholen van

naar loGa
~ afname van het aantal avondcursussen van I SS naar

daling van het aantal deelnemers aan cursussen van
Sr~S naar SGo~
vermindering van het totale aantal leerlingen van
ritGoa naar q GGs

Dat er in igGo minder leerlingen landbouwonder~
wijs volgden had drie oorzaken~ Allereerst was de in~
haalvraag van ouderen naar meer scholing goeddeels
voorbij~ Verder hadden veel jongeren de landbouw
verlaten en elders werk gevondent En tenslotte begon
de beroepskeuzevoorlichting haar vruchten af te wer~
pent Andere beroepen kwamen meer in beeld en op
het platteland namen de scholingsmogelijkheden bui~
ten de landbouw toet Tussen Igso en rgGo liep de
deelname aan voorbereidende en algemene land~
bouwcursussen duidelijk terug~ Tot rgSo was dat de
basisopleiding voor jonge boeren geweest~ maar in
igGo werd die rol definitief overgenomen door de la~
gere landbouwscholen en voor een klein deel door de
middelbare landbouwscholent Aan het aantal leerlin~
gen op deze instellingen merkte men deze ontwikke~
ling nog niett Dat was verklaarbaar door de grotere
toeloop van oudere leerlingen in rgSot Uit de groei
van het aantal scholen bleek dat de leerlingenstroom
zich hier naar toe verplaatstet Tot igGo bezochten
vooral jonge boeren van grotere bedrijven en zij die
een functie in de dienstensector van de landbouw amt
bieerden de middelbare landbouwscholen~
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Opmerkelijk was de grote behoefte~ die ook nog in
igGo bestond~ aan speciale avondcursussent Oud en
jong bleef leergierig en de avonduren in de winter
werden besteed aan cursussen over praktische onder~
werpen en bedrijfseconomiet Vooral jongeren stinnt~
leerden elkaar om kennis te nemen van nieuwe tech~
nieken en mogelijkheden~ die thuis werden uitgepro~
beerd~ Hun instelling had grote invloed op de
bedrijfsontwikkelingt Uit deze goed onderlegde jonge
boeren groeiden veelal ook de voortrekkers die de ba~
sis legden voor de grote sprong voorwaarts na iqGo~
Intussen veranderde de rol van de landbouwonderwijt
zert Een deel van hen ging les geven op lagere en
middelbare landbouwscholent Hun dominerende po~
sitie en plaats in de dorpen en advisering van boeren
werd snel mindert Die taak nam de bedrijfsvoorlichter
over~ Hij ging ook een deel van de praktische avond~
cursussen verzorgen~~t

Ook de vraag naar tuinbouwonderwijs nam tussen
rgSo en igGo toet De groei van het aantal lagere tuint
bouwscholen en de toename van leerlingen tonen dat
duidelijk aan~ In rgGo bestonden er nog veel algeme~
ne tuinbouwcursussen en er was grote belangstelling
voor het volgen van speciale cursussent Op veel land~
bouwbedrijven in Brabant kwam tuinbouw voort Een
deel van deze kleine boeren of eventueel hun zonen
wilden zich meer speciaal op tuinbouw gaan toeleg~
gent Maar dan moesten ze eerst meer tuinbouwonder~
wijs volgent

Een bijzondere vorm van scholing vond plaats op
de tuinbouwvakscholen~ Die was zeer praktisch en
duurde anderhalf jaar met daarin twee groeiseizoe~
nen~ Ze stonden onder leiding van de NCB en de les~
sen werden gegeven door medewerkers van het tuin~
bouwconsulentschap waar tevens enkele tuinbouw~
vakonderwijzers werkzaam waren~ Het begon met
fruitteeltvakscholen maar later waren het overwegend
groenteteeltvakscholent Ze werden verspreid over de
provincie georganiseerd en ze voorzagen in een grote
behoeftet Met het diploma kwam men in aanmerking
voor een teeltvergunning~ Deelnemers waren meren~
deels gemotiveerde jongeren die het vak goed wilden
leren~ om daarna met een eigen bedrijf te beginnen~
Onder hen waren ook nogal wat oud~militairen~ na
hun verblijf in Indonesië~ Naast vakkennis besteedde
men aandacht aan het ondernemerschapt In aansluit
ting op de vakschool werd vaak de cursus economit
sche vorming van jonge ondernemers gevolgdt Uit

hun rijen kwamen ook verschillende bestuurders van
veilingen en andere tuinbouworganisaties voort~~t

Stztzt Geschooldheid van de Brabantse boeren
Na igSo bleek duidelijk~ dat er hogere eisen werden
gesteld aan het vakmanschap van de boert Praktische
ervaring was niet meer voldoende~ Als ondergrond
had men theoretische scholing nodig om het bedrijf
goed te kunnen leiden en de ontwikkelingen te vol~
gen~ In i g SS werden gegevens verzameld over de op~
leiding van Brabantse boeren met bedrijven groter
dan S hectaret Uit het onderzoek bleek dat ruim jooro
van hen geen enkele vorm van landbouwonderwijs
had gevolgdt

Tabel T~ Percentage van boeren ~ dat in igjs landbouwonderwijs had genoten
in enkele deelgebieden van Brabant

Perc boeren met Hiervan met lagere middelblhog
landbouwonderwijs algtlbcurst lbschool lbschool

Zeekl~gebt Go ~ r jH ~ G ir ~ j to ~ a
Riv~kl~geb~ qolj aq ~ G c~tg tq
Zandgeb~ q ~ q qG ~y ro ~q jc

Bron~ LElLregionaal onderzoek

Het beeld is extra somber~ omdat vooral ouderen geen
landbouwonderwijs hadden gevolgdt In de jongere
leeftijdsklassen was de situatie aanmerkelijk gunsti~
ger~ Een groot deel van de boeren had alleen algeme~
ne landbouwcursus~ Dat lag voor de hand~ omdat het
dagonderwijs pas later was ontstaan in plaatsen die
voor velen ver van huis lagent Landbouwcursussen
werden in het eigen dorp gegeven~ Het meest ongun~
stig was de situatie in het rivierkleigebied met als oor~
zaken de kleine bedrijven en de beslotenheid van het
gebied~ Het zeeklei~ en het zandgebied ontliepen el~
kaar niet veeL Wel waren er in het zeekleigebied meer
boeren die middelbaar onderwijs hadden genotent
Opvallend was dat ook in het aangrenzende westelijke
zandgebied veel boeren een middelbare opleiding
haddent Dat kwam door de werfkracht van de middel~
bare landbouwschool te Roosendaal~~~

Er bestonden ook verschillen in opleiding tussen
regio~s en gemeenten~ Zo was de situatie in de
Noordwesthoek gunstiger dan in de Biesboscht De
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boeren in de Peel hadden meer opleiding dan die in
het omringende zandgebied~ In iq gemeenten~ ver~
spreid over de provincie~ had meer dan tweederde
deel van de boeren landbouwonderwijs gevolgd~ De
kroon werd gespannen door Teteringen met S~ Okó van
de boerent In een aantal gemeenten was de aanwezigt
heid van een actieve landbouwonderwijzer duidelijk
merkbaart In io gemeenten had meer dan zooro van
de boeren de lagere landbouwschool bezochtt Hier
was Oploo koploper met aS~~orot Er waren iG gemeen~
ten met meer dan roorrl van de boeren die een middelt
bare of hogere landbouwschoolopleiding hadden~
Hiervan lagen er IS in West~Brabantt Klundert bereikt
te met jj ~ joro van de boeren de hoogste score~

In r g SS was dit onderzoek ook in andere provin~
cies gehoudent Dat leverde de volgende gegevens opt
Het percentage opgeleide boeren bedroeg voor zee~
kleigronden in Brabant Gooro en in Nederland Sqoro~
voor rivierklei respectievelijk jo en ~~aro en voor de
zandgronden Go en Saorot Met uitzondering van het
kleine rivierkleigebied lag Brabant dus boven het ge~
middeldet Dat kwam overeen met de reeds eerder uit~
gesproken gedachte dat de Brabantse boeren leergiet
rig warent Van de zeekleigebieden scoorden de boe~
ren van Groningen~ de Wieringermeer en de
Noordoostpolder nog iets beter dan hun Brabantse
collegalst Maar in het zuidwestelijk zeekleigebied lie~
pen de Brabantse akkerbouwers voorop~ Voor het ri~
vierkleigebied was het een schrale troost dat de boe~
ren in de Betuwe~ de Tielerwaard en de
Bommelerwaard nog minder opleiding haddent Na
koploper Limburg had het Brabantse zandgebied het
hoogste percentage opgeleide boeren per provincielat

S ~ j ~ Landbouwvoorlichting
Het was een groeiperiode naar volwassenheid van de
landbouwvoorlichting~ Voorheen hadden landbouwt
en tuinbouwonderwijzers in de dorpen boeren en
tuinders met raad en daad terzijde gestaan~ Die taak
werd overgenomen door de bedrijfsvoorlichters~
Evenals de landbouworganisaties stond ook de land~
bouwvoorlichting dicht bij de boerent Ter bevordering
van de samenwerking kreeg ook Noord~Brabant een
Provinciale Landbouwvoorlichtingsraadt
Gespecialiseerde diensten overspanden de hele pro~
vincie en boeren en tuinders konden voor al hun bet
drijfsproblemen terecht bij de landbouwvoorlichtingt
Ook voor de Minister van Landbouw was het een be~

langrijk instrument bij de uitvoering van het land~
bouwbeleid~

jtjti ~ Opbouwl samenstelling en plaats van
Consulentschappen
Tussen igSo en igGo bestond de Rijkslandbouw~
voorlichtingsdienst in Brabant uit acht consulentt
schappen en wel vier voor landbouw en één voor tuin~
bouw~ veeteelt~ zuivel en pluimveeteeltt De landbouw~
consulentschappen en het tuinbouwconsulentschap
hadden ieder as tot jo medewerkers~ deze gaven het
grootste deel van de voorlichting aan boeren en tuin~
ders~ Dat gebeurde door bedrijfsvoorlichters~ gehol~
pen door consulenten~ ingenieurs~ voorlichtingsdest
kundigen~ bedrijfsdeskundigen~ onderzoekers en spe~
cialisten~ De andere consulentschappen waren kleiner
van omvanglS~

Meer en meer bleek~ dat samenwerking tussen
rijksdiensten van het Ministerie van Landbouw in de
provincie noodzakelijk was om tot goede resultaten te
koment Het leek vanzelfsprekend~ maar het was niet
altijd zo geweestt Oudere hoofden van dienst hadden
nog wel eens de gewoonte om hun ambtsgebied af te
schermen voor invloeden van buiten~ Ter bevordering
van de onderlinge samenwerking werden per provin~
cie Colleges van Overleg ingesteld~ Behalve alle
consulenten namen daar hoofden van de
Cultuurtechnische Dienst~ Grond~ en Pachtzaken~
Veeartsenijkundige Dienst~ Inspectie van het
Landbouwonderwijs~ Voedselvoorziening en
Staatsbosbeheer aan deelt Daarmee was regelmatig
contact tussen diensthoofden in de provincie gewaan
borgdt Bovendien voerden de voorzitters van de colle~
ges maandelijks overleg met de DirecteurtGeneraal
van de Landbouwt

Rond r g SS was de opbouw van de consulentschapt
pen in Brabant voltooidt De dienst bestond voorname~
lijk uit jonge medewerkerst waarvan de meesten na de
oorlog waren aangesteld~ Zij kwamen uit de groep van
jonge boeren die thuis het bedrijf niet konden overt
nemen~ Een functie in de voorlichting was een ideale
mogelijkheid om toch in de landbouw werkzaam te
blijven~ In het algemeen hadden ze met hun oplei~
ding aan de landbouwwinterschool of een daarmee
vergelijkbaar niveau meer scholing dan de meeste
boerent Maar al spoedig bleek dat het te weinig was
voor de hogere eisen die het werk ging stellent
Daarom startte in i g Sq~ de B~cursus voor bedrijfsvoor~
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lichters~ In deze bijscholing van ISo lesuren werd
hun kennis inzake voorlichtingsmethodiek~ landt
bouwtechniek~ arbeidsorganisatie en vooral bedrijfs~
economie verdieptt Aanvullend daarop volgde de cur~
sust ~spreken in het openbaar~~ Onderzoekers en spe~
cialisten werden regelmatig bijgeschoold vanuit
WageningenIC~t

De motivering van medewerkers was uitstekend~
Binnen de consulentschappen heerste een sterk ont~
wikkeld Vij~gevoeK Men was blij erbij te zijn nu de
veranderingen en ontwikkelingen in de Brabantse
landt en tuinbouw gingen plaatsvindent Voorlichters
konden er een werkzaam aandeel in hebbent Brabant
was bovendien een goede leerschool voor jonge con~
sulenten en ingenieurst Ze kregen alle kansen om
zich te ontplooien en menigeen vond hier zijn weg op
de maatschappelijke ladder~ Het meest excellente
voorbeeld was irtPtJ~Lardinois~ die opklom tot
Minister van Landbouw en Euro~Commissaris voor
Landbouwzaken in Brusselt Anderen waren zo ge~
hecht aan hun werk~ dat ze hun hele loopbaan in
Brabant blevent Zo beschikte de voorlichtingsdienst
gedurende vele jaren over ervaren en jonge consulen~
ten~ die elkaar goed aanvuldent

Evenals de landbouworganisaties stond ook de
landbouwvoorlichting dicht bij de boerent Het was
niet verbazingwekkend~ dat er discussie ontstond over
de vraag wie er leiding moest geven aan deze bege~
renswaardige dienstt De overheid of het georganiseer~
de bedrijfsleven~ Daarbij bleek dat de landbouwvoor~
lichting voor de Minister van Landbouw een onmis~
baar instrument was voor de uitvoering van het
landbouwbeleid~ dat was gericht op hogere productie~
lagere kosten~ rationalisatie en mechanisatiet Het
sloot naadloos aan bij datgene~ waarmee boeren en
tuinders in hun bedrijven bezig waren~ En de voor~
lichting kon die ontwikkeling stimuleren~ daarbij get
holpen door het landbouwkundig onderzoekt Het lag
wel voor de hand~ dat de landbouworganisaties meer
zeggenschap wensten in het landelijke en provinciale
beleid van de voorlichting~ In iq S~ werd een
Landelijke Raad ingesteld~ gevolgd door de
Provinciale Landbouwvoorlichtingsradent Deze laat~
sten bestonden uit vertegenwoordigers van organisa~
ties en consulentent In Brabant werd de voorzitter
aangewezen door de NCB ~ Instelling van deze raden
was een goede zaakt Het contact tussen organisaties

en consulentschappen werd erdoor verstevigd en we~
derzijdse informatie was voor beide partijen nuttigl~~t

S j z Taken van de landbouwvoorlichting
De vier landbouwconsulentschappen waren regionaal
ingedeeld voor West~~ Midden~ Zuidoost~ en
Noordoost~Brabant~ Tot West~Brabant behoorde ook
het belangrijke zeekleigebied met grotere akkerbouw~
bedrijven~ terwijl in de andere consulentschappen
praktisch uitsluitend gemengde bedrijven voorkwa~
men~ De vier ambtsgebieden waren ongeveer van ge~
lijke grootte met één bedrijfsvoorlichter voor joo bet
drijven~ Aanvankelijk waren hun werkzaamheden
vooral technisch gericht op de verbetering van be~
drijfsonderdelent Nieuwe voorlichters kregen in igso
nog geen uitgebreid inwerkprogramma~ maar werden
al snel tin het diepef gegooidt Bij de selectie hield
men rekening met de resultaten op school en de in~
stelling om zelfstandig te kunnen werkent Praktisch
allen hadden een aantal jaren op het ouderlijk bedrijf
gewerktt Aanstelling vond plaats buiten het gebied
van afkomstt Ze woonden en werkten in de dorpen
tussen de boerenr~s~

De vraag naar voorlichting op gemengde bedrijven
moest rond r~so nog gestimuleerd wordent Er waren
heel wat zaken die voor verbetering in aanmerking
kwamen~ Gaan kijken naar de gewassen~ het grasland
en het vee gaf aanknopingspunten voor een gesprekt
Op het gebied van zaaizaad~ pootgoed~ gewassen~ be~
mesting~ plantenziekten en veevoeding konden advie~
zen worden gegeven die snel resultaat opleverden~
Sommigen maakten indruk met het onderkennen en
bestrijden van planten~ en gebrekziekten~ die in igSo
nog aan de orde van de dag warent Kennis van die be~
drijfsonderdelen gaf vertrouwen~ Maar het belangrijk~
ste was~ dat de boer zijn eigen bedrijfsproblemen ging
inzien~ Daartoe moest hij uit zijn eigen vertrouwde
omgeving worden gehaald~ Dat gebeurde door het bij~
wonen van lezingen en het bezoeken van proefvelden~
demonstraties en voorbeeldbedrijvent Tijdens excur~
sies praatten boeren onderling en ze kregen te zien
wat er mogelijk wast individuele en groepsvoorlich~
ting gingen elkaar aanvullent En terwijl de voorlichter
bijleerde~ kwam er bij de boer een denkproces op
gangt De beste resultaten werden verkregen wanneer
de boodschap van de voorlichter en de plannen van de
boer overeenstemdenl~J~
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Op de gemengde bedrijven ging het aanvankelijk met
kleine stappen~ maar de grote veranderingen vonden
tussen tgso en igGo plaats op de akkerbouwbedrij~
vent Landarbeiders trokken weg en mechanisatie
werd noodzaakt Er moest efficiënter worden gewerkt~
arbeidsmethoden verbeterd en de mechanisatie vroeg
om flinke investeringent Hulp van de voorlichter was
daarbij nodig~ maar hij moest wel van wanten weten~
De akkerbouwer was veel kritischer op de voorlichter
dan boeren van gemengde bedrijven~ Al vroeg waren
daar Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting ontstaan
en de akkerbouwers in de besturen praatten mee over
de aanstelling van de bedrijfsvoorlichtert Het was hun
man en hij moest goed onderlegd zijn in alle problet
men van de akkerbouwzOt

Maar ook in het zandgebied versnelde in de loop der
jaren de ontwikkeling~ Meer werk moest met minder
mensen worden verrichtt Intensivering van bedrijven
en rationalisatie van werkzaamheden moesten hand
in hand gaant Arbeidsvereenvoudiging en ~besparing~
gebruik van werktuigen en hulpmiddelen~ uitbreiding
en nieuwbouw van stallen en de daarbij horende in~
vesteringen waren beslissingen die de hele bedrijfs~
voering raakten~ Het ging niet langer meer om kleine
bedrijfsonderdelen en daarmee werd de behoefte aan
voorlichting steeds grotert Boeren moesten een klank~
bord hebben om hun plannen te kunnen toetsen~
Datgene wat technisch mogelijk was moest ook be~
drijfseconomisch en financiëel goed worden onder~
bouwdt Dat leidde tot verbreding en verdieping van de
taak van de bedrijfsvoorlichtert De draagwijdte van de
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adviezen werd veel groter en daarmee nam zijn ver~
antwoordelijkheid toe~ Naast de technische kennis
moest hij inzicht hebben in de structuur van de be~
drijven~ Het werken met bedrijfseconomische geget
vens~ bedrijfsvergelijking en het opstellen van begro~
tingen werd noodzakelijkt Daarmee sloeg men de weg
in van voorlichting over bedrijfsonderdelen naar
bedrij fsvoorlichtingl~~

Het tuinbouwconsulentschap in Noord~Brabant
had te maken met verschillende bedrijfstakken zoalsi
vollegrondsgroenteteeltt tuinbouwgewassen onder
glas~ kleinfruitteelt~ fruitteelt~ boomkwekerij en later
ook champignonteeltt Bovendien waren er veel bedrij~
ven met tuinbouw en met een beperkte personeelsbe~
zetting moesten deze van voorlichting worden voor~
zien~ Dat lukte slechts ten dele en daarom gaf men
veel groepsvoorlichting~ Met folders~ films~ artikelen
in vakbladen~ lezingen~ voorlichtingsdagen~ excursies~
demonstraties en studieclubs probeerde men zoveel
mogelijk tuinders te bereiken~ Maar die groepsvoor~
lichting leidde weer tot meer vraag naar individuele
voorlichtingt En dat gold evenzeer naarmate teelten
intensiever en teelttechnieken ingewikkelder werdent
Naast teelttechnische problemen als rassenkeuze~ get
wasverzorging en ziektenbestrijding kwam er tussen
igSo en rgGo een veelheid van onderwerpen aan de
ordet Dat waren oaa~ mechanisatie~ ontmenging~ spet
cialisatie en grootte van bedrijven~ arbeidsorganisatie~
aanleg van boomgaarden~ kassenbouw~ financiering
en het verkrijgen van krediet met hulp van het borg~
stellingsfondsZZt

Er bestond een hechte band tussen tuinders en
hun voorlichter~ Wanneer deze bij de buurman was
gesignaleerd~ dan mocht hun bedrijf niet worden overt
geslagen~ Het kon zover gaan~ dat een vader vroeg~
~IGe komt op zoveel plaatsen~ weet ge ook een goede
vrouw voor onze Janarl Afdelingen van de Tuin~
bouwbond en studieclubs vervulden een belangrijke
rol bij het organiseren van groepsactiviteiten~ En als
daarvoor geld nodig was~ kwam het van de veilingenZj~

Hoofdtaken van het veeteeltconsulentschap waren
veeverbetering~ fokkerij en veevoeding~ Het was een
kleine dienst met veel contacten~ Veeverbetering en
fokkerij werden verzorgd in nauwe samenwerking
met veeteelt~ en foktechnische organisaties op het get
bied van paarden~ rundvee~ varkens~ schapen en gei~
ten~ De meeste aandacht was gericht op rundvee en

varkens~ Er werd meegewerkt aan de organisatie van
keuringen en fokdagent De dienst was betrokken bij
het werk van fok~ en controleverenigingen~ KI~sta~
tions en de selectiemesterijt Uitbetaling naar slachtt
kwaliteit bij varkens werd bevorderd en er waren con~
tacten met de Gezondheidsdienst voor Dieren en met
de cobperatieve en particuliere veevoederindustrie~
Ook gaf men lessen in veeteelt en veevoeding aan de
middelbare landbouwscholen~

Het zwaartepunt van de veevoedervoorlichting lag
bij de bedrijfsvoorlichters van de landbouwconsulent~
schappen~ Door hen werden aan de hand van voorra~
den per bedrijf voederbalansen opgemaakt en rantsoe~
nen berekend~ Een moeilijk punt bleef het opvolgen
van de adviezen en het wegen van de rantsoenen door
de boerent Om hun belangstelling en zelfwerkzaam~
heid te stimuleren werden door de bedrijfsvoorlich~
ters veel cursussen in rantsoenberekening gegevent
De doorbraak kwam met de oprichting van veevoeder~
kernen~ waaraan hulpkrachten werden verbondent
Het was een intensieve vorm van voorlichting maar
met de groei van de veestapel gingen de boeren de
grote betekenis van een doelmatige veevoeding beter
inzient De hulpkrachten werden betaald met bijdra~
gen van het rijk~ de deelnemers en plaatselijke instel~

lingent
Het werk van het zuivelconsulentschap was sterk

gericht op de vele zuivelfabrieken~ die tot igGo in
Brabant nog aanwezig warent De consulent nam deel
aan besprekingen in commissies over fusies~ nieuw~
bouw~ verbouw en kwaliteitsverbetering van produc~
tent Er waren contacten met stal~ en voederadviseurs
van zuivelfabrieken~ Veel tijd werd besteed aan het ge~
ven van cursussen in handmelken en machinaal mel~
kent Samen met bedrijfsvoorlichters gaf men voor~
lichting over melkwinning~ melkhygiëne~ aankoop~
behandelen en reinigen van melkapparatuur en het
koelen van melk~ Voorlichters en staladviseurs waren
betrokken bij stalwedstrijden van jonge boeren~ Zij
beoordeelden de zindelijkheid in de stal~ de verzort
ging van de dieren~ het uitwassen en opbinden van
staarten en de melkwinningt

Het pluimveeteeltconsulentschap kreeg tussn
igSo en igGo te maken met een sterke uitbreiding
van de pluimveestapelt De voorlichting was gericht op
verlaging van kosten en verbetering van de eikwaliteit~
Gemeenschappelijke legnesten en het meermalen
daags rapen van eieren werden gepropageerd~ Er was
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veel vraag naar voorlichting over nieuwbouw van hok~
ken~ Naarmate de hokken groter werden~ groeide de
belangstelling voor inrichting~ automatische drinkwa~
tervoorziening en zelfvullende voerbakken~ Een bet
langrijk deel van de voorlichting op bedrijven werd
verzorgd door de bedrijfsvoorlichters van de land~
bouwconsulentschappen~ Er moest ook steeds meer
aandacht worden gegeven aan bedrijven met slacht~
kuikens~ Veel tijd besteedde men aan inleidingen en
cursussen en er waren contacten met de
Gezondheidsdienst voor Dieren en de co~peratieve en
particuliere voederhandel~ In rq S~ vond de opening
plaats van een regionaal pluimveeteeltproefbedrijf in
Maarheeze~ waar een deel van het landelijk proeven~
schema werd uitgevoerdza~

S ~ qt Bijzondere activiteiten van de voorlichting
Brabant was een dankbaar werkgebied voor de DKB~
Tal van voorlichtingsactiviteiten werden met premies
ondersteund~ Brabantse boeren maakten er veel ge~
bruik vant Het voorbeelddorp Kerkhoven betekende
voor de landbouwvoorlichting de definitieve door~
braak van technische voorlichting op bedrijfsonderde
len naar bedrijfsvoorlichting op technisch en econot
misch gebiedt Daarnaast zorgde de NCB voor huis~
houdelijke en agrarisch~sociale voorlichting~ Die
ontwikkeling werd voortgezet in de daaropvolgende
streekverbeteringen~ Het droeg in belangrijke mate
bij aan de vertrouwensrelatie tussen voorlichters en
de agrarische bevolkingt

Stq it Dienst Kleine Boeren
De inkomsten van het kleine landbouwbedrijf kwa~
men in hoofdzaak uit arbeid van de boer en de mee~
werkende gezinsleden~ Op een volwaardig bedrijf
moest werk zijn voor de boer en zijn opvolger~ In de
praktijk betekende dat productieve arbeid voor gemid~
deld anderhalve volwaardige arbeidskrachtt De bovent
grens voor kleine bedrijven bedroeg ra hectaret Dat
betekende dat het overgrote deel van de bedrijven in
het zandgebied van Brabant in aanmerking kwam
voor DKB~premies~ Het was een echte regeling voor
kleine boeren~ want het subsidie~percentage was ho~
ger naarmate het bedrijf minder groot was~ Op een
lange lijst van investeringen werd jo~sooro premie ge~
geven~ Voorbeelden hiervan waren de aankoop van
gras~~ klaver~ en andere groenvoederzaden~ de bouw
van groenvoeder~ en aardappelsilols~ de aanschaf van

electrische schrikdraadinstallaties~ bevordering van
kunstmatige inseminatie op kleine bedrijven~ verbete~
ring van mestbewaring door de bouw van mestplaten
en gierkelderst Verder voor de aankoop van werktui~
gen door werktuigenco~peraties~ het houden van wed~
strijden en keuringen~ demonstraties van werktuigen
en arbeidsmethoden~ grondonderzoek~ bijzondere
teelten en onderzoek en voorlichting op voorbeeldbe~
drijven~ wisselbouwproefbedrijven en gemechaniseer~
de proefbedrijven~

Er was voor ieder wat wils en men maakte er gret
tig gebruik vant In r qIq liep de zaak uit de hand~ De
begroting van twee miljoen gulden werd ruim over~
schreden want er moest bijna zeven miljoen gulden
worden uitbetaaldt Brabantse boeren deden daar goed
aan mee en ze zouden dat blijven doen met alle pre~
mieregelingen~ die Den Haag bedacht~ Van alle DKB~
gelden kwam ongeveer asoro in Brabant terecht
Tekenend voor de dadendrang was ook de snelle uit~
breiding van het aantal werktuigenco~peratiest Van
de ~oI in Nederland waren er rjo in Brabant~ De rui~
me premieregeling moest in rgso worden ingeperktt
De oppervlaktegrens van bedrijven ging terug naar ro
hectare en het premiepercentage werd verminderdzj~

Premieregelingen van de DKB hadden zeker in~
vloed op de bedrijfsontwikkelingt In igSo had al Goor
van de kleine boeren in Nederland er eens of ineer~
malen gebruik van gemaakt~ En in Brabant was dat
nog aanmerkelijk meert in het zandgebied was de
deelname praktisch algemeen~ Het ging om zinvolle
investeringen~ die leidden tot rationalisatie van bedrij~
ven~ Daarnaar waren de boeren op zoek en de premie
hielp hen om het ook te doent juist kleine boeren wa~
ren huiverig om geld uit te geven en geld lenen vont
den ze helemaal uit den boze~ Nu raakten ze ver~
trouwd met aanpassingen in het bedrijf~ die rendabel
waren en dat werkte stimulerend om open te staan
voor nieuwe ontwikkelingent DKB~premieregelingen
hadden nog meer gunstige gevolgent Zo werd de
werktuigenco~peratie de voorloper van de mechanisat
tie van bedrijven in het zandgebiedt En bovendien
versterkte de DKB het contact tussen boeren en be~
drijfsvoorlichter~

De eerste fase~ gericht op verbetering van bedrijfst
onderdelen~ werd in r g S I afgesloten~ Het algemeen
geven van premies ging men afbouwen en in plaats
daarvan kwam er aandacht voor bedrijven waar nog
onvoldoende gebeurd was om tot een rationele be~
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drijfsvoering te komen~ Voor ieder individueel bedrijf
stelde men in overleg met de boer een plan opI dat hij
in drie jaar moest uitvoerent Doel was om in die tijd
tot een redelijk inkomen per arbeidskracht te komen~
dat daarna verder verbeterd kon wordent Het ging om
gelijksoortige bedrijven~ die in groepen bij elkaar la~
gent De voorlichting aan deze rationalisatiebedrijven
werd geïntensiveerd~ Naast de bedrijfsvoorlichter die
de leiding had~ stelde men per jo bedrijven een hulp~
kracht aan~ Om deelnemers te activeren werd behalve
extra voorlichting ook premieverlening mogelijkt
Extra premies gaf men voor verbetering van de be~
drijfsgebouwen en de rundveestapel~ Het ging om
kleine bedragen~ intensieve voorlichting was hoofd~
zaakt

Daarmee werd ook bij de DKB de ontwikkeling
van bedrijfsonderdelen~ naar bedrijfsvoorlichting duit
delijk zichtbaart Bovendien waren kernen van rationa~
lisatiebedrijven een goede zaakt Boeren kwamen in
beweging~ men kon ofwilde niet achterblijvent Ze
kwamen bij elkaar voor activiteiten zoals lezingen en
het bespreken van de resultatent Daarnaast verleende
de DKB ook premie voor bijzondere doeleinden~ Zo
werden in r gSq flordenpaarden vanuit Noorwegen in~
gevoerdt Voor kleine bedrijven zocht men een sober
paard~ In totaal kochten ~o boeren er eent Ze volde~
den goed~ maar grotere boeren spraken wat misprijt
zend over het ~voddenpaardlt In i g S g werd premie
verleend op een samenwerkingsvorm in Bavelt Doel
was om de problemen~ die verband hielden met het
inkuilen~ op te lossen met het rtorensiloprojectr~
Dertien boeren en een loonwerker namen eraan deel~
Er werden r~ torensilors gebouwd en verder schafte
men een landbouwwagen~ een maaikneuzer en per
twee bedrijven een transporteur aant De boeren vert
plichtten zich om per ~omj siloruimte één hectare
gras door de loonwerker te laten maaikneuzenzclt De
~torens van Bavelf voldeden redelijk goed~ maar de
toekomst van het inkuilen zou toch weggelegd zijn
voor de sleufsilo~

Stqtz Het Voorbeelddorp Kerkhoven
Het idee kwam uit Frankrijk~ In Brabant was de voor~
lichting enthousiast en men zocht contact met Den
Haag~ Het werden er tweet Kerkhoven in Brabant en
Rottevalle in Frieslandt Geen aansprekende namen~
maar wel de mogelijkheid voor een geheel nieuwe
vorm van voorlichting~ Waarom Kerkhoven~ Het was

een klein~ aaneengesloten gebied met as tot jo boet
ren~ Bedrijfsgrootte~ bedrijfstype en omstandigheden
moesten overeenstemmen met het gemiddelde van
het Brabantse zandgebied~ Kerkhoven voldeed hier
helemaal aant in de buurtschap woonden zS boeren~
gezinnen waarvan er aG meededent De gemiddelde
bedrijfsgrootte was g hectare~ de verkaveling matig en
de zandgrond van redelijke kwaliteit~ Het gebied lag
aan de spoorweg van Tilburg naar Boxtel en aan de
rijksweg van Tilburg naar Den Bosch met Quatre Bras
als duidelijk herkenningspuntt Omsloten en ontsloten
door verharde wegen en goed bereikbaar per bus of
treint Kerkhoven was in rq S~ een echt landbouwge~
bied in Midden~ Brabant dat dicht bij de woonkern
van Oisterwijk lag~

Het voorbeeld had in de voorlichting altijd een be~
langrijke rol gespeeldt Met woorden kon je boeren
aanspreken~ maar met voorbeelden kon je hen overt
tuigent Vandaar ook voorbeeldpercelen~ waaruit later
voorbeeldbedrijven ontstondent Het perceel was
slechts een deel van het bedrijf en meer en meer
groeide de overtuiging~ dat het bedrijf als eenheid
moest worden bekeken om mogelijkheden tot verbete~
ring aan te kunnen wijzen~ Het voorbeeldbedrijf was
dus een hele vooruitgang~ maar het bleef te beperktt
Alleen goede boeren met gunstig gelegen percelen
kwamen hiervoor in aanmerkingt Hun mogelijkheden
weken weer af van de omstandigheden van bezoeken~
de boerent Vandaar de logische stap naar het voor~
beelddorpt Hier waren drie redenen voor~ Allereerst
was het geen bewuste keuze van boeren maar een get
meenschap waar iedereen kon meedoent Dat betekent
de een grote variatie in kennis~ inzicht~ geaardheid en
wijze van werken van de deelnemers~ Verder een inte~
grale aanpak ter verbetering van bedrijfst~ gezins~ en
huishoudelijke omstandigheden door samenwerking
van diensten van overheid en NCBt En tenslotte werd
het opmaken van het plan en de uitvoering ervan zo~
veel mogelijk in handen gelegd van de deelnemerst
Het ging immers om de verbetering van hun levens~
en bedrijfsomstandighedenz~t

Marshallgelden maakten uitvoering van het plan
mogelijkt Naast extra voorlichting werd subsidie gege~
ven op uitgevoerde investeringent Er kwam een stich~
tingsbestuur bestaande uit voorzitter en secretaris van
de boerenbond~ voorzitster en secretaresse van de
boerinnenbond~ voorzitter van de jonge boerenstand~
twee leden gekozen door de deelnemers~ de voorzitter
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van de boerenleenbank~ de burgemeester van
Oisterwijk en de rijkslandbouwconsulent voor
Midden~Brabant~ In het dagelijks bestuur zaten de
voorzitter van de boerenbond~ de voorzitster van de
boerinnenbond en een van de andere leden van het
stichtingsbestuurt Van ieder bedrijf werd nagegaan
welke veranderingen de boer zelf zou willen aanbren~
gent Daarbij ging het om het gebruik van bouw~ en
grasland~ omvang en kwaliteit van de veestapel en ver~
betering en uitbreiding van stalt en hokruimtet Aan
de hand van een lijst van actiepunten werd per bedrijf
een plan opgesteld~ dat de boer in drie jaar zou uitvoe~
rent Ter beoordeling van het rendement van de inves~
teringen hielden alle deelnemers een bedrijfsecono~
mische boekhouding van het LEI bijt Ook aan de vort
ming van de boeren besteedde men aandacht~ In de
wintermaanden kwamen ze bij elkaar voor bespreking
van de plannen~ het uitwisselen van opgedane ervarin~
gen en het volgen van cursussenZx~

Daarnaast werd samen met de boerinnen een
werkprogramma voor het huishoudelijk gedeelte op~
gesteld~ Hoofdpunten hiervan waren een doelmatiger
inrichting en verbetering van de woning en voorziet
ningen ter bevordering van de hygiënet Ook dat resul~
teerde in een plan per deelneemster~ dat eveneens
drie jaar in beslag namt Wat waren de hoofdpuntena
Op de open zolder werden slaapkamers ingerichtt
Bedsteden~ voor zover nog aanwezig~ gingen dienst
doen als bergruimte~ De keuken moest licht en luch~
tig zijn~ Een raam met ventilatiemogelijkheid was on~
misbaar~ Een aanrechtt praktische keukenkast en een
goed geplaatste kookbron moesten ervoor zorgen~ dat
de huisvrouw doelmatig kon werkent in de kelder
plaatste men stevige rekken voor weckflessen~ Zo mot
gelijk werd er een wasruimte ingericht om onnodig
heen en weer lopen te voorkomen~ Verbetering van de
drinkwatervoorziening~ toiletten en aanleg van dou~
ches werd bemoeilijkt door het ontbreken van waten
leiding~ Men moest zich behelpen met pomp en putt
Op enkele bedrijven plaatste men een electrische
pompinstallatie~ Dat maakte het mogelijk het toilet
van water te voorzien en een geiser aan te brengen
met een toevoer naar douchecel en wasruimte~ Voor
de vorming van de boerinnen ontwierp de afdeling
onderwijs van de NCB een cursus van Z I lessen~ die
met grote belangstelling werd gevolgdt Hoofdonder~
werpen waren wel en wee van het gezin~ krachtt~

tijdt ~ geldt en werkbesparingl zorg voor ziel en
lichaam en liet eten gedurende het jaarz~~t

Tussen iq Sj en i S~ SG was er hard gewerkt en veel ver~
beterdt Voor het beoordelen van de resultaten konden
gegevens van de bedrijven in het voorbeelddorp verge~
leken worden met die van LEI~bedrijven tussen ~ en
IS hectare in MiddentBrabant ~ Daarbij bleek dat in het
eerste jaar het voorbeelddorp een achterstand had op
het gebied van de rundveehouderij en de bouwlandex~
ploitatie ~ Daar stond tegenover dat de varkens~ en
pluimveestapel al waren uitgebreid en het resultaat
hiervan was gunstigt Hierdoor lag het arbeidsinkot
men per volwassen arbeidskracht hoger dan op de
LEI~bedrijvent Die voorsprong bleef ook behouden in
de beide volgende boekjarent De rundveestapel nam
toe ~ al had de melkproductie nog een achterstandt
Toch was in r g S G de varkensstapel looro en de pluim~
veestapel ~ooro groter dan gemiddeld op de LEI~bedrij~
vent Het totaalbeeld was dat de bedrijven in het voor~
beelddorp wat uitstaken boven de LEl~bedrijvent Dat
was gunstig omdat boeren van LEltbedrijven een ge~
selecteerde groep vormden en in het voorbeelddorp
deed iedereen mee ~

De grote betekenis van het voorbeelddorp
Kerkhoven lag in de gezamenlijke aanpak ~ waarbij
men elkaar inspireerde om vooruit te koment Daarop
waren alle activiteiten gerichtt Getracht werd de be~
drijfsvoering ~ de levensomstandigheden en de welt
vaart te verhogent De gekozen methode maakte dat
mogelijk ~ doordat zelfwerkzaamheid voorop stond ~
Men werkte hecht sament De grootste winst van het
werk in het voorbeelddorp was wellicht de veranderde
instelling van de deelnemerst in het verleden was hen
één deugd ingeprentt werken ~ werken en nog eens
werkent Voor iets anders was geen tijdt Nu gingen ze
inzien ~ dat het ging om doelmatig werken en dat le~
ven en wonen ook belangrijk waren ~ Het was alsof de
mensen meer ruimte kregent Van oudsher hadden
nieuwbouw en verbouw van stallen absolute voorrang
boven verbetering van het woonhuis ~ De stal ~ daar
moest het van komen ~ was het devies ~ Een lid van de
Tweede Kamer ~ die in Kerkhoven een bedrijf bezocht ~
waar de stallen gerenoveerd en de woning nog in de
oude toestand verkeerde ~ verwoordde het heel
treffend~ ~~De dieren hebben het hier beter dan de
mensen~rt Maar het woonhuis kwam wel aan de beurt ~
In het voorbeelddorp gaf men vooral technische ~ bet
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drijfseconomische en huishoudelijke voorlichtingt
Agrarisch~sociale onderwerpen kregen wat te weinig
aandachtt Die kwamen ten dele wel aan de orde in de
cursus voor de boerinnenjo~

Het voorbeelddorp deed haar naam eer aan~
Voorbeelden verdienen navolgingt Maar dan moet
men er wel kennis van kunnen nement Welnu~ in drie
jaar tijd kwamen er in Kerkhoven Sooo bezoekers~
Excursies ontving men van IS mei tot IS julit Om over~
last te voorkomen waren er dagelijks twee bezoektijt
denr van half tien tot twaalf~ of van half twee tot vier
uurt Het programma was als volgti inleiding over doel~
stand van zaken en bereikte resultaten~ vertoning van
de kleurenfilm en een rondrit door Kerkhoven met
een bezoek aan enkele bedrijvent Het voorbeelddorp

had grote gevolgen voor de denkwereld en werkwijze
van boeren~ hun gezinnen en de voorlichtingj~

Stgtjt Streekverbeteringen
Groepsgewijze aanpak van problemen speelde bij de
voorlichting een belangrijke rol~ Met één activiteit veel
boeren bereiken~ dat zette zoden aan de dijkt Zo ontt
stonden na de oorlog poterteeltcombinaties~ werktuit
genco~peraties~ veevoederkernen en gezamenlijke
projecten voor weideafrastering~ graslandverbetering~
grondonderzoek~ bekalking~ beregening en vrijwillige
verkavelingt Het ging hierbij steeds om de verbetering
van bedrijfsonderdelent Een logische voortzetting van
deze ontwikkeling was het ontstaan van rationalisatie~
bedrijven~ Hierbij werd de taakstelling van de voor~
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lichting verbreed omdat het ging om verbetering van
het hele bedrijf Naast technische voorlichting over
bedrijfsonderdelen gaf men hier ook bedrijfseconomi~
sche voorlichting~ Het voorbeelddorp was weer een
stap verdert Nu ging het om een integrale aanpak van
alle problemen waarmee boeren en hun gezinsleden
te kampen haddent Uitvoering hiervan was alleen mo~
gelijk door samenwerking van overheid en landbouw~
organisatiest De grote waarde van deze verbeteringst
plannen voor een beperkt gebied kwam duidelijk naar
voren in het voorbeelddorp Kerkhoven~

Daarom was de streekverbetering een logisch ver~
volg op de ervaringen die in de beide voorbeelddorpen
waren opgedaan~ De gebieden werden groter en ieder~
een kon meedoent Het kon een gemeente zijn maar
ook een hele streek~ De mensen die er woonden kwa~
men in beweging~ En het plan had ook een sterk ge~
meenschappelijk en maatschappelijk draagvlakt
Standsorganisaties~ voorlichtingsdiensten~ plaatselijke
organisaties~ agrarische instellingen en gemeentebet
sturen waren erbij betrokkent Een integraal plan voor
een plaats of regio werd in drie fasen uitgevoerd~
Allereerst kwam er per gebied een onderzoek met een
zorgvuldige analyse van de uitgangssituatiet Dat werk
werd uitgevoerd met hulp van de afdeling
Streekonderzoek van het LEIt Aan de hand hiervan
stelde men een streekverbeteringsplan op en dat leidt
de weer tot voorlichtingsplannen per bedrijf~ gezin en
huishoudent Tenslotte vond aan het einde van de
streekverbeteringsperiode een evaluatie plaats om de
resultaten van de werkzaamheden vast te leggeniZ~

Hoofddoel van het plan was te komen tot verbete~
ring van het welzijn van de agrarische bevolkingt In
navolging van de voorbeelddorpen werd hiertoe het
gehele arsenaal van voorlichtingsactiviteiten ingezet~
Beïnvloeding van de mentaliteit vond plaats door ver~
betering van kennis en inzicht van de boerenbevol~
king en het stimuleren van de zelfwerkzaamheidt

Bij de agrarisch~sociale voorlichting viel de nadruk
op beroepskeuzevoorlichting~ omscholing~ bedrijfsop~
volging en vererving~ emigratie~ vrijetijdsbesteding en
aanpassing van het gezin aan veranderde omstandig~
heden~ Huishoudelijke voorlichting ging over woningt
verbetering en ~inrichting~ nieuwbouw~ kleding~ voet
ding~ inmaken en diepvriezen~ wassen en strijken~
schoonmaken~ rationeel werken en zuinig omgaan
met energie~ Gezamenlijk werkte men aan cursussen~
buurtbijeenkomsten~ publikaties en nieuwsbrieven~

demonstraties~ excursies~ wedstrijden~ keuringen en
tentoonstellingent Naast modernisering van bedrijven
en huishouding leidden streekverbeteringen tot een
hechter saamhorigheidsgevoel en grotere belangstelt
ling voor de ~buitenwereldrt Er kwam meer openheid
inzake gezinsproblemen~ een betere plaats voor de
boerin en haar werk en grotere interesse in het be~
drijf~ waardoor het zelfvertrouwen toenam~ De streekt
verbeteringscommissie was met de leiding belast en
bestond uit vertegenwoordigers van boeren~ boerin~
nen~ jonge boeren~ landarbeiders en adviseurs van
voorlichtingsdiensten en andere instellingenjj~

In i g S G begon men in i q gebieden van Nederland
met de uitvoering van streekverbeteringen~ Hiervan
lagen er vier in Brabant en wel in Haaren~ Hoeven~
Someren~Lierop en Vorstenbosch~ Aan de hand van
het vooronderzoek werd door de streekverbeterings~
commissie jaarlijks een werkplan opgesteldt Dat werd
via voorlichting aan de deelnemers kenbaar gemaakt~
Aanvankelijk was Sooro van het streekverbeteringsgeld
beschikbaar voor extra voorlichting en de andere Sooro
was bestemd voor premies op uitgevoerde bedrijfsvert
beteringen~ Soms werden er ook premies gegeven
voor gezamenlijke activiteiten~ zoals deelname aan
melkcontrole of kunstmatige inseminatiet In r q s~
kwamen er r G gebieden bij waarvan er weer vier in
Brabant lagen~ Dat waren het Land van Heusden en
Altena~ Leende~ de Maaskant en de Oostelijke
Langstraat~ Opvallend was~ dat nu gekozen werd voor
veel grotere gebieden~ Dat hing samen met ruilverka~
velingen die aldaar in voorbereiding of in uitvoering
warent Activiteiten moesten goed op elkaar worden af
gestemdt Streekverbeteringen in grote gebieden hadt
den een aanloop~ hoofdt en eindperiodet De hoofdpet
riode kon in ruilverkavelingsgebieden het beste
plaatsvinden na toedeling van de nieuwe kavels want
dan was de behoefte aan voorlichting het grootstt In
het algemeen werkte de streekverbetering stimule~
rend op de uitvoering en het soepel verloop van ruil~
verkavelingent Voorlichters hadden het vertrouwen
van de bevolking en konden de boeren de voordelen
van de nieuwe situatie goed uitleggent Van de andere
kant was in kleinere gebieden de bevolking intensiet
ver bij de streekverbetering betrokken en men boekte
eerder resultatenj~t

De totale duur van streekverbeteringen was I tS
jaar~ afhankelijk van de omvang van het gebied~ het
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peil van de ontwikkeling en eventueel de stand van de
ruilverkaveling~ In enkele grote gebieden~ zoals het
Land van Heusden en Altena en de Oostelijke
Langstraat duurde het nog langert Door bezuinigin~
gen op de rijksbegroting werden er in i g SS en iq S ~ in
totaal maar zes nieuwe gebieden aangewezen~ waart
onder Hoogeloont Verder kwam er geleidelijk minder
geld beschikbaar voor premies en meer voor extra
voorlichtingt Vooral de landbouw en huishoudelijke
voorlichting konden hiervan profiterent Ondanks aant

drang van de overheid bleven de uitgaven voor agrat
risch~sociale voorlichting bescheident De noodzaak
bestond~ maar de toerusting van een aantal standsor~
ganisaties op dit gebied was nog ontoereikendt

Boekel en Princenhage hoorden bij de elf nieuwe
gebieden die in igGo werden aangewezen~ In dat jaar
lag ~So~o van de streekverbeteringen in een ruilverka~
velingsgebied~ Intussen waren de premies teruggelo~
pen tot roorot Er was veel belangstelling voor huishou~
delijke voorlichting~ Dat was gunstig omdat de wot
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ning in veel boerengezinnen te weinig aandacht had
gekregen~ Bovendien leerde de ervaring~ dat verbetet
ringen op huishoudelijk gebied gepaard moesten
gaan met voorlichting om het beoogde doel te berei~
ken~ Niet altijd gebruikte men verbouwde ruimte voor
het doel waarvoor het bestemd wast Zo trof een land~
bouwvoorlichter in een streekverbetering tot zijn vert
bazing in de douche van een verbouwde boerderij een
kalf aan~ De boer reageerde tamelijk nuchtert ItOch~
we hebben het al zolang zonder gedaan~ de ruimte
wordt nu toch ook goed benuC~

In igGo waren er in Nederland nog Sa streekver~
beteringen in uitvoering~ waarvan elf in Noord~
Brabantt In totaal ging het om j~jtGoo bedrijven met
een gezamenlijke oppervlakte van agltooo hectaret
Jaarlijks werden er streekverbeteringen afgesloten~
waaronder Hoeven en Vorstenbosch in igGo~ Bij de
evaluatie vergeleek men deze plaatsen met overeen~
komstige gebieden zonder extra activiteiten~ In toene~
mende mate waren streekverbeteringscommissies en
voorlichters tot de overtuiging gekomen~ dat eigen ini~
tiatief en zelfwerkzaamheid van de bevolking noodzat
kelijk waren om tot blijvende resultaten te komen~
Boeren zagen in~ dat veranderingen in de bedrijfsvoe~
ring nodig waren om bij te kunnen blijvent Nu moes~
ten ze op eigen kracht verder~ Een aantal van hen had
de smaak te pakken en samen met de voorlichting
gingen ze doort Anderen aarzelden of vervielen in de
oude sleur~ Het selectieproces werd door de streekver~
betering bevorderd~ De totale kosten voor extra voor~
lichting~ premies en bijkomende uitgaven waren be~
perktt Die bedroegen gemiddeld in een jaar tien gul~
den per hectare~ In streekverbeteringsgebieden
bereikte men veel met weinig geld~st
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H O O F D S T U K V I

De situatie in IgG o

A l in r gGo keek men met enige verbazing naar
agrarisch Brabantt Er waren ontwikkelingen aan

de gang~ die krachtiger verliepen dan in andere pro~
vincies~ Naast landarbeiders verlieten steeds meer
jongeren het ouderlijk bedrijft Met doelmatiger wer~
ken kon toch de veestapel flink worden uitgebreidt
Deelname aan en toepassing van nieuwe ontwikkelint
gen was opmerkelijkt Veel maatregelen van de overt
heid kwamen ook ten goede aan de kleine boerent Dat
versterkte hun zelfvertrouwen en prikkelde hun dat
dendrang~ Ze gingen beseffen dat er voor hen ook
kansen lagent Een krachtige standsorganisatie en gro~
te economische instellingen vergrootten hun zelfbet
wustzijn~ Vooral de jongeren die bleven~ hadden ge~
loof in een betere toekomstt Brabant had veel jonge
ondernemers die nieuwe wegen gingen inslaan~ Ook
de beroepskeuze van de kinderen veranderdet In te~
genstelling tot vroeger waren er nu meewerkende~ el~
ders werkende en studerende kinderent Meer maat~
schappelijke contacten zorgden ervoor~ dat er behalve
in het bedrijf ook binnen het gezin in korte tijd veel
veranderde~

G ~ it Sterke ontwikkelingen in Brabant
Het centrale thema van de periode tussen igso en
igGo was arbeidt Alle ontwikkelingen die plaatsvont

den hadden daar direct of indirect mee te maken~ zo~
als het vertrek van landarbeiders~ boerenzoons en
kleine boeren uit de landbouw~ De uittocht van land~
arbeiders uit het akkerbouwgebied was in rgGo nog
niet afgesloten~ De akkerbouwers antwoordden op dit
proces met motorisatie en mechanisatie~ En hoe was
het gesteld met het kleine boeren en jonge boeren~
vraagstukP In feite was er een groot selectieproces aan
de gangt In igGo werd de omvang van bedrijven nog
uitgedrukt in oppervlakte en niet in vee~eenheden~
Algemeen nam men aan~ dat bedrijven tot G hat te
klein waren~ Kleine bedrijven hadden G tot io ha~ cul~
tuurgrond en daarboven werd gesproken van gemeng~
de bedrijven met een redelijke omvangt Met die inde~
ling behoorde het overgrote deel van de bedrijven in
het zand~ en rivierkleigebied tot de categorie kleine en
te kleine bedrijven~ Aanvankelijk verlieten vooral zo~
nen van niet levensvatbare bedrijven de landbouw~
weldra gevolgd door hen~ die thuis niet konden opvolt
gen of minder binding met het boerenvak hadden~
Boer werden degenen~ die daarvoor binnen het gezin
het meest geschikt waren bevonden en de bedrijfs~
overname aandurfdent jongeren die thuis geen kans
hadden maar wel boer wilden worden~ moesten er
vaak emigratie voor over hebbent
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Opvallend was~ dat er tussen cgSo en rgGo steeds
gesproken werd over het jonge boerenvraagstuk en
nooit over het jonge boerinnenvraagstukt Het hoorde
kennelijk bij de tijd van toen~ Dat meisjes bij anderen
gingen werken~ werd als minder problematisch erva~
rent Elders gaan dienenl paste in de praktische oplei~
ding als echtgenote~ huisvrouw en moedert Maar nog
sterker dan bij jongens was de weerstand om meisjes
in de industrie te laten werken~ Intussen hadden in
rgGo al heel wat zonen de landbouw verlaten~ Het
antwoord van de boeren op hun vertrek was het doel~
matiger omgaan met arbeid~ Nu bleek pas goed hoe
royaal in het verleden met arbeidskrachten was omget
sprongen~ Met lage lonen was arbeid nooit een beper~
kende factor geweest~ Toen die gingen stijgen~ werden
rationalisatie en intensivering wachtwoorden voor ie~
dereen met een op toekomst gericht bedrijf Het bleek
mogelijk om met minder arbeidskrachten aanmerke~
lijk meer vee te houden~ Brabant begon in deze perio~
de een belangrijke veehouderijprovincie te wordent
Friesland~ Overijssel~ Gelderland en Noord~Brabant
waren in i~Go de vier grote rundveehouderij~provint
cies met bijna Gooro van de nationale rundveestapelt
Gelderland en Brabant samen hadden in dat jaar bij~
na Sooro van de varkensstapel en ruim Sooro van het
pluimvee~ Brabant was dichter bij Gelderland geko~
menl maar nog steeds had Gelderland meer vee~ nl~
zooro meer rundvee~ ~oro meer varkens en ~Goro meer
pluimveet In igso waren die percentages respt zs~ Sy
en izsIólt

Naast het vertrek van arbeidskrachten en uitbrei~
ding van de veehouderij was in het zandgebied van
Brabant de deelname aan nieuwe ontwikkelingen op~
merkelijkt Subsidieregelingen van de Dienst Kleine
Boeren~ borgstellingsfonds~ streekverbetering~ vrijwilt
lige verkaveling~ nieuwe staltypen en inrichting~ deel~
name aan praktische cursussen~ men stond er open
voor en wilde er moeite voor doent Het kostte weinig
inspanning om boeren in het zandgebied te motive~
ren mee te doen aan nieuwe activiteitent Zowel het
vertrek van arbeidskrachten uit de landbouw als uit~
breiding van de veehouderij verliepen in Brabant ster~
ker dan elders in Nederland~ Samen met de gericht~
heid op vernieuwingen was dat in igGo de graadme~
ter voor de conclusie~ dat er in Brabant bijzondere
ontwikkelingen op gang kwamen~ De periode van
igSo tot rgGo was in de ware zin des woords een
overgangstijd~ Aan het einde ervan was al het oude er

nog maar ook het nieuwe was in aantocht~ Daarmee
werd igGo niet alleen eindpunt van een periode~
maar ook het begin van een nieuw en bijzonder tijd~
perkzt

G ~ z ~ Overheid~ NCB en kleine boeren
De overheid had iets met kleine boeren~ Dat was na
de oorlog niet helemaal nieuw~ want al in de crisisja~
ren van rqjo was de overheid in de weer geweest voor
deze groept Voor de werkgelegenheid toen waren klei~
ne en te kleine bedrijven een uitkomstt Men bekom~
merde zich niet om de verborgen werkloosheidt Dat
was altijd nog beter dan steeds meer mensen in de
werkverschaffingt Ook tijdens de Tweede
Wereldoorlog waren de kleine bedrijven door hun
grote aantal van wezenlijk belang voor de voedselvoort
ziening~ Ook na de oorlog had de overheid de boeren
nodigt Niet alleen veel~ maar ook doelmatig producet
ren waren de wachtwoorden van die tijdt Daarmee
kwam ook het kleine boerenvraagstuk op de politieke
agenda met als kernproblemeni teveel arbeidskrach~
ten en teveel bedrijvent Het samenvallen van twee
doelstellingen van beleid~ vergroting van de land~
bouwproductie en verbetering van hun positie zou
voor de kleine boeren van grote betekenis worden~

De uitbreiding van onderwijs~ onderzoek en voor~
lichting kwam ook aan hen ten goedet Er werd veel
geld uitgetrokken voor DKB~regelingen~ rationalisatie~
en voorbeeldbedrijven~ streekverbeteringen~ ruilverka~
velingen en borgstellingsfonds~ Vooral gebieden met
kleine bedrijven konden hiervan profiterent Daarmee
werden hen nieuwe kansen en mogelijkheden aange~
reiktt Die greep men na een aarzelend begin met bei~
de handen aan en dat versterkte hun zelfvertrouwent
Wellicht tot hun eigen verbazing zagen ze~ dat zij ook
konden deelnemen aan veranderingen en nieuwe ont~
wikkelingen~ Hierdoor veranderde hun instelling~
kleine stappen werden grotert Men ging gebruik ma~
ken van het borgstellingsfondst En degenen die invest
teerden kregen gelijkt Kleine Brabantse boeren be~
gonnen zich echt boer te voelent Maar deze ontwikke~
ling riep tevens een scheiding van geesten op~ Zij die
een afwachtende houding aannamen en vooral boeren
van te kleine bedrijven~ die inzagen dat ze in dit pro~
ces niet mee konden doen~ bleven steeds verder acht
ter~ Dat bespoedigde beëindiging van te kleine bedrij~
ven en daarmee kwam na landarbeiders en boeren~
zoons ook de uittocht van kleine boeren op gangjt
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De NCB was steeds de exponent van de kleine boer
geweestt De meeste landelijke invloed was voor de
oorlog uitgegaan van de landbouworganisaties met
overwegend leden in de betere landbouwgebieden en
met grote bedrijven~ Ook dat ging na de oorlog veran~
deren~ Nog steeds was de NCB de grootste regionale
boerenorganisatie~ maar naast het getal begon men
zich ook te onderscheiden door de wijze van aanpak
van de problement Niet alleen het kleine en jonge
boerenvraagstuk vroeg veel aandacht~ maar de NCB
vervulde ook een belangrijke rol bij het dienstbaar
maken van boekhoudingen voor bedrijfseconomische
activiteiten en het opzetten van de huishoudelijke en
agrarischtsociale voorlichting~ Als eerste organisatie
stelde de NCB in rgGo drie sociaal~economische voor~
lichters aant Op veel terreinen werd de dienstverle~
ning uitgebreid~ waarbij ook de charitatieve compo~
nent~ het opkomen voor zieken en zwakken~ een
plaats kreegt Maar het bleef niet alleen bij regionale
invloed en meer contacten met de leden~ ook landelijk
versterkte de NCB zijn positiet Een krachtige stands~
organisatie en groei van de economische instellingen
beïnvloedde ook het zelfbewustzijn van de ledent Het
gaf hen impulsen om ook het eigen bedrijf te verbete~
rent De kleine Brabantse boer van voorheen was in
igGo op weg een meer volwaardige plaats in agrarisch
Nederland te gaan innemenl~

G ~ jt De mentale instelling van boeren en tuinders
Zuinigheid met vlijt hoefden de boeren niet te lerent
Dat was overgeërfd van generatie op generatiet tDun
op de boterham smeren en dik strooien in de stalJ was
echt toegesneden op de leefwijze van boerengezinnen
in het zandgebiedt Het kwam neer op een karig be~
staan en spaarcenten werden in het bedrijf geïnves~
teerdt Geld lenen was uit den bozet Die huiver stamde
bij oudere boeren uit de crisisjaren na rg~ot Veilig in~
vesteren kon alleen met eigen geld~ Maar geleidelijk
aan kwam daar verandering in en daar waren veel oor~
zaken voor~ Meer contacten~ communicatie en het
werk van organisaties~ onderwijs en voorlichting zorg~
den voor een mentaliteitsveranderingt Onmacht in
het verleden maakte plaats voor nieuwe kansen na be~
vrijding en wederopbouwt Boeren werden ontvanket
lijk voor vernieuwingen in hun bedrijven~ Zo nodig
durfde men er geld voor te lenent De grootste invloed
ging uit van voortrekkers en jongeren~ Eigenlijk vie~
len die twee groepen samen~ De jongeren van toen

hadden niet dat belaste verleden van de crisisjaren~
En de voortrekkers waren veelal jonge ondernemers~
of boeren met zoons die een goede opleiding hadden
en van vader de ruimte kregen om het bedrijf te ver~
beterent

Die veranderende instelling was een groeiproces~
Tot igSo moest de boerderij voorzien in levensonder~
houd van het gezin maar daarna ging men meer zaket
lijk denken~ Er kon meer uit het bedrijf worden get
haald dan wat men nodig had om te leven~ Niet overal
ging de vooruitgang even snelt In streken en dorpen
met een sterk standsbewustzijn verliepen veranderin~
gen veel tragert Boeren die over geld en goed beschikt
tent waren over het algemeen behoudendert In ver~
trouwelijke gesprekken werd vaak misnoegen geuit
over onverantwoorde daden en uitgaven van voortrek~
kerst Als ze het in dorpen voor het zeggen hadden~ en
dat was vaak het geval~ dan gebeurde er weinig~
Nieuwe ontwikkelingen konden door conservatieve
leiders worden tegengehouden~ Maar die toekijkende
en afkeurende houding werd in de loop der jaren door
de feiten gelogenstraft Met hun initiatieven streefden
de voortrekkers de gezeten boerenstand voorbijt
Naarmate de jaren vijftig vorderden~ keek men meer
naar de nuchtere verstandige boer die in de bedrijfs~
voering zijn vakmanschap toonde dan naar zijn van
huis uit rijke collegat

Boeren werden in hun denken ook ingehaald door
ontwikkelingen die in steeds sneller tempo op hen af~
kwament In het verre verleden was het de kunstmest
geweest die voor grote veranderingen had gezorgd~
Nu was het rond igso de kunstmatige beregening en
de bestrijding van ziekten en plagen die snel opgang
maakten~ Je kon de natuur beïnvloeden en misschien
wel beheersen en dwingen~ Niet de zegen van boven
maar wat je zelf deed~ werd bepalend voor de resultat
ten van het bedrijf~ En dan die mechanisatie~ Elk jaar
kwamen er nieuwe tractoren en werktuigen~ die een
enorme aantrekkingskracht op jongeren haddens~
Niet alleen de aanschaf maar ook het gebruik van een
trekker kon leiden tot een verschillende zienswijzet
Dat ondervond een jonge boer die enkele jaren eerder
het bedrijf had overgenoment Hij wilde opnieuw gaan
investeren en had daarvoor een aanvrage bij het borg~
stellingsfonds ingediend~ Hij wist wanneer de beoor~
delingscommissie in Tilburg vergaderde en daarom
reed hij op zondag niet de trekker naar een lid van
deze commissiet Uiteraard wilde hij vragen om een
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goed woordje voor hem te doent Van deze man was
bekend dat hij zuinig was en jonge boeren graag wil~
de helpent Maar deze keer vergiste aanvrager zich
tocht Tijdens de vergadering bleek dat de boosheid
van het commissielid nog niet was gewekent t~Dit kan
natuurlijk niet~ Op zondag met de trekker mij komen
bezoekent Wat kost dat wel nietP En dat heb ik hem
ook duidelijk gemaaktt Als hij op de fiets was geko~
men~ had ik voor gestemd~ want het is een flinke jon~
ge boer~ Maar nu ben ik tegenrt~ In de schriftelijke
rapportering werden het plan~ de wijze van financie~
ring~ het bedrijf en de kwaliteiten van de jonge boer
als zeer gunstig beoordeeld~ zodat zijn aanvrage met
één stem tegen werd goedgekeurdt

Akkerbouwers van grote bedrijven voelden zich
baas op de thofsteder~ die ze in eigendom of pacht ex~
ploiteerden~ Ze waren zelfbewust en meer individu~
alistisch ingesteld dan boeren van kleine bedrijven~
Grote akkerbouwers waren gewend om met werkvolk
om te gaan en leiding te geven en ze bekleedden bet
langrijke posities in politiek en kerkt Voor de dorpsget
meenschap waren ze ~hereboer~t juist daarin kwam
verandering en hierdoor werd hun status aangetastt
De Ikrooir werkvolk werd steeds kleiner en uiteinde~
lijk moesten ze zelf mee gaan werken~ De jongeren
hadden er minder moeite meel maar voor de ouderen
was het een hele overgang om zelf de trekker te gaan
besturent Gelukkig voor hen was het vertrek van land~
arbeiders uit de landbouw een geleidelijk proces~ dat
in IgGo nog niet was afgerondt in feite maakten akt
kerbouwers en boeren van gemengde bedrijven tus~
sen IgSo en IgGo een omgekeerde ontwikkeling doort
Akkerbouwers werden van ondernemer tevens werker
in eigen bedrijf~ Voor boeren van gemengde bedrijt
ven~ die vroeger uitsluitend werkten~ moest een groter
beroep op hun ondernemerschap worden gedaan~j~

In de tuinbouw waren het jonge tuinders met een
goede opleiding die voorloper werden in de ontwikke~
ling van gespecialiseerde bedrijven~ Zij durfden beter
te investeren en hadden een meer zakelijke instelling~
Voor hen was de komst van het borgstellingsfonds en
het waarborgfonds belangrijkt Het klimaat voor de
ontwikkeling van de tuinbouw was in IgGo nog on~
gunstigt Er werden teveel gewassen in kleine opper~
vlakten op gemengde bedrijven geteeldt
Gespecialiseerde tuinders gingen zich ook bezighou~

den met verbetering van verouderde afzetsystemen~
Concentratie van veilingen was in IqGo nog niet aan
de orde~~

Gt ~j t Veranderingen binnen de gezinnen
Tussen Igso en IgGo werd de agrarische bevolking
zich bewust dat bedrijfsontwikkeling noodzakelijk
was voor meer welvaart~ Er kwam meer sociale
interesse en conservatisme in leef en werkgewoonten
nam aft De brug tussen het oude en het nieuwe werd
geslagen door de jongerent Zij hadden de meeste
contacten met andere bevolkingsgroepent Ze leefden
anders~ ze kleedden zich anders~ voor hen kon het
niet snel genoeg gaant Uiteraard riep dat binnen de
gezinnen spanningen op~ De oudere generatie dacht
nog steeds dat er voor altijd onderscheid zou blijven
tussen boeren en burgers~ Ook zij voelden wel aan dat
de verschillen kleiner werden~ maar het moest wel
geleidelijk gaant Met hun gerichtheid op gezin en
bedrijf probeerde men daar ook inhoud aan te gevent
Electriciteit en waterleiding gaven mogelijkheden
voor meer comfort in de huishoudingt Wasmachine
en stofzuiger deden hun intredet Onder invloed van
de huishoudelijke voorlichting kwam er een douchet
De ~goei~ kamer werd meer gebruiktt Groenteboer en
slager gingen de moestuin en het eigen geslachte
varken aanvullen~ In dorp of stad deed men inkopent
Klompen en kiel kregen concurrentie van
werkschoenen en overallt Godsdienstige overtuiging
en beleving~ normen en waarden bleven nog
onaangetastt Men leefde wat royaler~ maar zuinigheid
bleef de overhand houden~ De grondhouding was dat
het eerst aan de achterdeur verdiend moest zijn~
voordat het aan de voordeur kon worden uitgegevennt

Dat geleidelijke groeiproces vond ook plaats in de
beroepskeuze van de kinderent In het verleden was
het gezichtsveld van boerengezinnen in het zandget
bied beperkt gebleven tot agrarische en daarmee ver~
wante beroepen~ Dat kwam ook door de geringe mobi~
liteit en omdat er in de dorpen geen scholen waren
voor voortgezet onderwijst Al of niet ~doorleren~ voor
andere beroepen werd overgelaten aan de geestelijkt
heid~ zusters en onderwijzerst Van oudsher was kint
deren de weg gewezen naar seminarie of klooster~
Vanuit een diepe godsdienstige overtuiging be~
schouwde men dit als een eer voor de familie~ Er werd
voor gebeden en men bracht er grote offers voor~
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~Heerbroers~ of ~heeroomsr namen binnen families
een bijzondere positie int Studeren voor andere beroe~
pen kwam weinig voor~ Actieve onderwijzers speelden
soms een rol om hiervoor te kiezen maar in het alge~
meen vond men ~doorlerenr van kinderen iets voor an~
dere bevolkingsgroepen~ die men hoger inschattet
Deze houding van ouders werd door de kinderen zelf
doorbroken~ Er kwam meer openheid binnen de boe~
rengezinnent In hun omgang met andere bevolkings~
groepen hoorden en zagen de kinderen veel en thuis
sprak men erovert Aandacht voor beroepskeuze nam
toe~ Kinderen uit boerengezinnen stimuleerden elkaar
om verder te kijken dan alleen de boerderij~ seminarie
of kloostert Dat proces was in igGo goed op gang ge~
komen~Jt

Zo kon het gebeuren~ dat in één gezin~ meewer~
kende~ elders werkende en studerende kinderen wa~
rent Daarmee kwam het zoveel mogelijk meehelpen
van alle gezinsleden in het bedrijf onder druk te
staant jongeren die elders werkten werden ontzien en
studerende kinderen moesten hun huiswerk maken~
Gezinsleden die meewerkten in bedrijfof huishouden
kregen geen loon~ Zij die buitenshuis werkten gaven
hun loon af~ Men streefde ernaar om alle kinderen
zakgeld te gevent Er waren verschillen tussen gezin~
nen~ maar in het algemeen werd het betalen van kost~
geld thuis en het loon behouden afgewezent
Verrekening volgde~ wanneer jongeren het huis ver~
lieten en bij het overnemen van het bedrijf door de
meewerkende zoon~ In het algemeen werd deze be~
voordeeld~ maar broers en zussen namen daar genoe~
gen meet

Voor de huisvrouwen veranderde er weinig tussen
igSo en tgGot Naast de zorg voor het gezin werkten
ze mee in het bedrijft Huishoudelijk werk werd enigs~
zins verlicht door arbeidsbesparende verbeteringen in
huis en aanschaf van apparatuur~ Vrije tijd was voor
boerengezinnen van gemengde bedrijven een moei~
lijk begrip~ Dat kon ook niet anders want dit bedrijfs~
type bleef arbeidsintensieft Boerenzoons verlieten de
landbouw en er kwam meer vee~ Op steeds meer be~
drijven stonden man en vrouw alleen voor alle werk~
zaamheden~ Vrije tijd was iets voor zon~ en feestdat
gen en dan nog maar voor delen van de dagt Alle aan~
dacht en tijd was sterk agrarisch gericht en er was
altijd werk aan de winkel~ Over vakantie werd hele~
maal niet gedacht of gepraatt Vrijetijdsbesteding be~

stond uit ~buurtenlt lezen van de krant~ luisteren naar
de radiot het bijwonen van vergaderingen en af en toe
een feest~ Een dagje uit voor man ofvrouw kon een
bedevaart zijn of deelname aan een excursie met een
agrarisch doel~ Jongeren waren actief in sportclubs~
paardrijden~ toneel en zang en in bijeenkomsten van
jonge boeren of boerinnen~ Ondanks alle contacten
met andere groeperingen brachten agrarische jonge~
ren in tgGo hun vrije tijd nog hoofdzakelijk in onder~
ling verband door~o~
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Deel III

De omwenteling tussen igGo en iSISS

V
anuit het verleden kleven er stigmata aan kleine
boeren in het zandgebiedt zoals achterlijkheid en

traditionalisme~ Die zienswijze is voorgoed gelogent
straft tussen igGo en r g SSt In rgGo bleek dat er
meer aan de hand was dan het vertrek van arbeids~
krachten en toename van de productie~ Bestaande bet
drijfssystemen leenden zich niet langer voor moderne
productietechnieken en tmethodent Het verschil met
de periode van rgSo tot igGo was~ dat arbeid alleen
niet langer het centrale thema bleeft Stijgende ar~
beidskosten leidden tot ontwikkelingenr waardoor de
hele structuur van de landbouw veranderde~ Zoals
aantal~ aard en omvang van bedrijven~ versnelde toe~
name van de veestapel~ volledige mechanisatie en au~
tomatisering specialisatie en grootschaligheid van bet
drijven~ Daarmee veranderde ook het landschappelijk
en maatschappelijk aanzien van de agrarische sector~
Met recht kon gesproken worden van een totale om~
wenteling~

Het revolutionaire karakter van de ontwikkeling
had grote gevolgen voor allen die in de landbouw

werkzaam waren~ boeren~ tuinders~ landarbeiders en
hun gezinnen~ Technische vindingen maakten het
mogelijk om met minder mensen de productie per
man te verveelvoudigent Boeren en tuinders moesten
ondernemer worden en financiële risico~s gaan ne~
men~ Dat proces hebben Brabantse agrariërs op bij~
zondere wijze aangepakt en verwerktt Met name in
het zandgebied was de vernieuwingsdrang in de vee~
houderijsectoren sterker en ingrijpender van aard dan
waar ook in Nederland~ Kennelijk zijn achterstand en
een ~underdogtpositie~ uitstekende voorwaarden om
nieuwe initiatieven te ontplooien~ Maar er was ook
een keerzijde~ Werkelijkheid en wenselijkheid konden
niet steeds in evenwicht met elkaar blijvent Groei van
de een leidde tot verdringing van de ander~
Ontwikkeling en beëindiging van bedrijven had vele
gezichten~ In i g SS was alles anders gewordent Niet al~
leen de land~ en tuinbouw en de bedrijven~ maar ook
de instelling van boeren en tuinders~ de gezinnen~ de
onderlinge verhoudingent de plaats in de samenleving
en hun maatschappelijke positie~
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H o o F D S T U K V I I

Bedrij fsontwikkeling

Tussen rco en i g SS volgden de ontwikkelingsgol~
ven in het zandgebied elkaar steeds sneller opt In

de eerste paragraaf komen de veranderingen kort na
igGo aan de ordet Het is aanvankelijk nog een geleit
delijk verlopend proces en tijdelijk komen het nieuwe
en het oude nog naast elkaar voort In de tweede parat
graaf wordt de doorbraak beschreven ~ die rond i q~o
in volle gang ist De versnelde ontwikkeling leidt tot
grootschaligheid en specialisatie van bedrijven ~ In de
derde paragraaf gaat het om dynamiek en vertragingt
Boeren worden de dupe van hun eigen succest De
productieuitbreiding gaat te hard en daardoor ont~
staan milieuproblement Actiegroepen dienen zich aan
en de overheid moet ingrijpent Akkerbouw~ en tuin~
bouwbedrijven kenden een andere ontwikkelingt Ook
die worden in het kort beschrevent Een meer uitvoeri~
ge analyse over veranderingen in alle land~ en tuin~
bouwsectoren volgt in de beide volgende hoofdstuk~
kent

~ttt Van overgang naar omwenteling
Technische vindingen en mechanisatie leidden ertoe
dat per man steeds meer kon worden geproduceerd~
Nieuwe bedrijfssystemen deden hun intrede en boe~
ren gingen over op grotere eenheden vee en minder
bedrijfstakken~ Maar alle inspanningen ten spijt ble~

ven de bedrijven nog teveel de kenmerken van het ge~
mengde bedrijf behoudent Boeren liepen~ wat de
loonontwikkeling betreft~ een steeds grotere maat~
schappelijke achterstand opt Er moest meer gebeurent
Het voorbeeld werd gegeven door de voorlopers en ze
kregen gelijk ~ Dat bracht een denkproces op gangt

~ti ~ i ~ Grotere productie~eenheden in de veehouderij
Ontwikkeling van bedrijven vond in igGo nog geleit
delijk plaats ~ maar de koers naar de toekomst was uitt
gezett Grond en rundvee vormden het fundament van
het gemengde bedrijf~ Door de aanleg van meer gras~
land en een betere benutting ervan was in de loop der
jaren de rundveestapel uitgebreidt Die zorgde in igGo
voor een gemiddeld arbeidsinkomen van f~Soo~~t
Dat was te gering voor het levensonderhoud van het
gezin en moest worden aangevuld met inkomsten uit
de intensieve veehouderijt Samen met de rundvee~
houderij leverde dat een redelijk bedrijfsresultaat op ~ t
Maar het betekende ook ~ dat meer veehouderijtakken ~
rundvee ~ varkens en kippen nodig waren voor een toe~
reikend gezinsinkoment

Rationalisatie ~ arbeidsbesparing en doelmatige an
beidsaanwending stonden al ver voor i g Go in het
middelpunt van de belangstellingt Stijgende lonen en
steeds minder arbeidskrachten maakten het noodza~
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kelijk om naar andere wegen te zoekent Door het bou~
wen van grotere stallen~ een betere inrichting en toe~
passing van nieuwe technische hulpmiddelen kon
heel wat tijd worden bespaard~ Eén grotere neventak
naast rundvee leidde tot relatief minder arbeidsuren
en meer inkomen~ Maar we mogen nog geen overdre~
ven verwachtingen hebben van de omvang van deze
eenhedent Gemiddeld ging het om zoln IS fokzeugen~
iao slachtvarkens~ Goo leghennen of jooo slachtkui~
kens~ Met deze eenheden maakte men nog geen optit
maal gebruik van de beschikbare technische mogelijk~
heden~ De kracht van het gemengde bedrijf was sprei~
ding van risicols over meerdere bedrijfstakkent De

meeste boeren zochten naar een compromis tussen
enerzijds het opbouwen van wat grotere eenheden en
anderzijds het beperken van het prijsrisico~ Met deze
omvang bleef de intensieve veehouderij deel uitmat
ken van het gemengde bedrijf Aanvankelijk dachten
dan ook veel boeren dat er een ander type gemengd
bedrijf ging ontstaan~ met behoud van zoveel moget
lijk sterke puntenZt Daarom werden in het algemeen
alleen kleine veehouderijtakken afgestotent

In r qG~ stelde de Provinciale Raad voor de
Bedrijfsontwikkeling in Noord~Brabant een onder~
zoek in naar de productieomvang van verschillende
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veehouderijtakken en met name de ontwikkeling die
zich tussen r gGi en iqGG had voorgedaant Daaruit
bleek dat de relatieve betekenis van Brabant als vee~
houderijprovincie sterk was toegenoment Zo groeide
de melkveestapel driemaal zo snel dan gemiddeld in
Nederlandt De grootste uitbreiding vond plaats in de
Kempen en de Peelt Toename van de varkenshouderij
hield aanvankelijk gelijke tred met die in heel
Nederland~ maar vanaf igG I begon Brabant uit te lo~
pent De legkippenhouderij was de enige uitzondering
in het groeiproces~ vanaf r g Gi was de omvang ervan
geleidelijk teruggelopent Dat had twee samenhangent
de oorzaken~ De al jaren durende slechte resultaten in
deze sector en het op grote schaal afstoten van deze
onrendabele bedrijfstakt Brabantse boeren van get
mengde bedrijven kozen duidelijk voor koeien en vart
kenst In tegenstelling tot legkippen nam het aantal
slachtkuikens sterk toe~ vooral in de noordelijke PeeL
Ten opzichte van i g Gi was daar de slachtkuikenstapel
in rq GG vervijfvoudigdjt

Het onderzoek naar de productieomvang per be~
drijfsonderdeel en het aantal veehouderijtakken per
bedrijf vond plaats in Middent en Oost~Brabantt In
igGG kwam hier ~ooro van het Brabantse melkvee en
SSoro van de intensieve veehouderij voor~ Naast de be~
drijfsgrootte werd ook de leeftijd van de bedrijfshoof~
den in het onderzoek betrokkent

Tussen i g Gr en r S~ GG was er een lichte daling van
het aantal bedrijven met melkveet Intussen steeg de
gemiddelde bezetting van S ~ a naar tr ~ j melkkoeien
per bedrijft Er was ook een sterke verschuiving van de
melkveestapel naar bedrijven met tien en meer melk~
koeien~ Op kleine bedrijven met weinig cultuurgrond
kon men geen tien melkkoeien gaan houdent Dat was
de minimumnorm om machinaal te kunnen melkent
De leeftijd van het bedrijfshoofd had grote invloed op
de toename van het aantal koeien per bedrijf~ Hoe
jonger de boer~ hoe sterker de uitbreiding~ Het aantal
bedrijven met fokzeugen liep terug met ai lo~ maar
het aantal dieren per bedrijf nam toet In t qGG hield
dooro van de bedrijven IS of meer fokzeugent De groott
ste stijging vond plaats in de Kempen~ Nog sterker
dan in de melkveehouderij was de toename van de
fokzeugenstapel bij jongere bedrijfshoofden~ Het aan~
tal bedrijven met slachtvarkens verminderde met Gorot
Ook hier een verschuiving naar grotere productie~eent
heden per bedrijf~ Opvallend was de sterkere uitbreit
ding op de grotere bedrijvent Ook in deze sector was

de Kempen koploper en de jongeren zorgden voor de
grootste toename~~

De pluimveehouderij kende haar eigen ontwikke~
lingt De daling van het aantal bedrijven met legkippen
bedroeg j~orot Ondanks deze vermindering was het
aandeel van bedrijven met minder dan zoo legkippen
nog toegenoment Een waarschijnlijke verklaring voor
deze merkwaardige ontwikkeling is~ dat op veel be~
drijven de dieren geleidelijk werden afgestotent Het
aantal bedrijven met aootaooo legkippen nam sterk
aft terwijl daarboven sprake was van enige toenamet
De grootste daling constateerde men in de Peel en in
het Land van Cuijkt Bij het onderzoek waren maar
weinig bedrijven met slachtkuikens betrokken~ De be~
langrijkste aanwijzing wast dat in rqGG in deze sector
de ontwikkeling naar grotere eenheden met meer dan
~Soo dieren volop aan de gang wasst

Tussen igGi en iqGG nam het aantal gemengde bet
drijven met meer veehouderijtakken duidelijk af ten
gunste van meer bedrijven die met twee hedrijfstak~
ken verdergingent Die laatste ontwikkeling zag men
vooral op grotere bedrijven~ Kleine boeren hielden
vast aan meer kleine takken om een inkomen te ver~
werven~ Zij durfden het prijsrisico niet aant Hun fun~
dament om met weinig grond en enkele koeien een
basis~inkomen te verkrijgen was ten enenmale onvol~
doendet Vergelijking met vroeger onderzoek door het
LEI leerde~ dat het streven naar bedrijfsvereenvoudi~
ging en grotere eenheden in de loop der jaren sterker
was gewordent Bedrijfsontwikkeling bevond zich in
een stroomversnelling~ maar de echte doorbraak
moest nog komentJt

In t qGG was de ontmenging van bedrijven volop
aan de gangt Hierdoor ontstond een kloof tussen gro~
te en kleine bedrijven~ tussen boeren die vooruit wil~
den en anderen die het bij het oude wilden of moes~
ten houden~ en tussen jongeren en ouderen~ Maar de
versnelde ontwikkeling zou iedereen dwingen een
keuze te maken~

~ti zt Nieuwe bedrijfssystemen
Rond igGo heerste er onrust in de Nederlandse landt
bouw over de voortdurende stijging van arbeidskost
ten~ De agrarische sector dreigde achterop te raken in
het steeds sterker industrialiserende Nederlandt Om
hieraan het hoofd te bieden moesten er nieuwe be~
drijfssystemen worden ontwikkeld met als doel~ zot
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veel mogelijk op arbeid te bezuinigent Er kwam een
commissie bestaande uit vertegenwoordigers van on~
derzoek en voorlichtingt Zij stelden een korte nota op
met als inhoudi taak~ doelstelling en enkele voorbeel~
den van nieuwe bedrijfssystement Uitgangspunt was
dat landbouw het loonpeil van de industrie moest
kunnen volgen~ Daarom was het noodzakelijk om het
aandeel van de arbeid in de totale productiekosten zo~
ver mogelijk terug te dringent

Hierbij dacht men allereerst aan mechanisatiet Dit
is gunstig wanneer gemechaniseerde arbeid goedko~
per is dan handarbeidt De moeilijkheid was~ dat land~
bouw~ in tegenstelling tot de industrie~ aan seizoenen
is gebondent Machines maken weinig draaiuren~
waardoor de jaarlijkse kosten relatief hoog zijn~
Daarom zocht men naar bedrijfssystemen waarin
machines optimaal werden gebruikt~ Verder richtte
men gebouwen zo in~ dat arbeidsbesparing mogelijk
was door het toepassen van doelmatige methodent
Door vorderingen van de techniek werd bereikt~ dat
men bij de oogst van gewassen minder afhankelijk
was van weersomstandighedent Andere belangrijke
factoren voor verlaging van arbeidskosten zijn een
goede ontsluiting~ waterbeheersing~ verkaveling en
perceelsgrootte~ Maar de voornaamste invloed op ar~
beid en bedrijfsresultaat heeft de boer zelf als ondert
nemert Door het aanreiken van nieuwe bedrijfssyste~
men kon hij zijn kunde en kennis optimaal
gebruiken~t

De commissie zag goede mogelijkheden voor ver~
hoging van de arbeidsproductiviteit en werktijdverkor~
ting in de rundvee~ varkenst en pluimveehouderijt Bij
melkvee dacht men aan de open loopstal~ gecombi~
neerd met de doorloopmelkstal~ zelf en voorraadvoe~
dering en het gebruik van maaikneuzers~ zelflossende
wagens~ torensilors of sleufsilo~s~ In de doorloopmelk~
stal was het mogelijk om per man en per uur zo koei~
en te melkent Opvallend was dat de commissie niet
koos voor specialisatie bij de intensieve veehouderij~
maar voor versterking van het gemengde bedrijf Men
dacht aan een bepaald aantal~ waarbij het optimum
van mechanisatie en rationalisatie werd bereikt~ Bij
grotere aantallen en specialisatie zouden wellicht be~
zwarende factoren~ zoals prijsrisico en ziekten een rol
gaan spelent Daarom koos men voor ioo slachtvar~
kens~ isoo leghennen of Sooo slachtkuikens~ En men
voegde eraan toe~ dat daarmee gemengde bedrijven
wat arbeidsproductiviteit betreft niet onderdeden voor

gespecialiseerde bedrijvent De toekomst zou anders
lerenxt

De belangrijkste betekenis van de commissie en de
nota was~ dat op een cruciaal moment de aandacht
werd gericht op modernisering van de bedrijvent Het
was niet verwonderlijk~ dat hun werk ook in Brabant
veel aandacht kreegt Boeren stonden open voor nieu~
we ontwikkelingent Op excursie naar bedrijven die
nieuwe bedrijfssystemen toepasten~ zei een van de be~
zoekende boeren kernachtig~ ~~Als ik het zo bekijk ~
hebben we aan de ene kant te weinig en aan de ande~
re kant teveel arbeidskrachtenl~~ Hij wilde daarmee
zeggen dat ze met de huidige bedrijfsvoering krap in
de arbeidskrachten zaten en dat ze met nieuwe syste~
men per man meer konden producerent Zijn uit~
spraak gaf stof ter overdenkingt

In Brabant waren al in i S~ SS enkele open loopstal~
len voor melkvee gebouwd~ Maar dat was geen succes
omdat de veestapels te klein en de bouwkosten te
hoog waren~ terwijl het voeren en melken traditioneel
moest gebeurent Dat leverde geen tijdwinst opt Maar
rond igGo kwam daar verandering int

Uitgangspunten warem goedkoop bouwen en effi~
ciënt werken~ Er werd eenvoudig gebouwd met hout
en golfplaten~ het kuilvoer gaf men zoveel mogelijk
buiten en er kwam een doelmatige melkstal~ afhanke~
lijk van het aantal koeien~ Deze voldeden goed~ maar
er waren toch twee problement Het systeem was al~
leen toepasbaar voor bedrijven met meer dan zo
melkkoeien en het stroverbruik was hoog~ Het meren~
deel van de boeren moest het voorlopig doen met ver~
beteringen in de Hollandse stal~ Ook daar waren mo~
gelijkheden voor efficiënter werken door vergroting
van stallen~ de methode van voeren en melken en het
aanschaffen van een mechanische uitmestinstallatiet

Ook ontmenging van bedrijven leidde tot vereen~
voudiging van werken~ In het verleden ging het in de
eerste plaats om zekerheidt Nu om de hoogste pro~
ductie~ dus meer melk per koe~ meer eieren per hen
en veel vlees en weinig spek van het varkent Verder
kwaliteitsproductie tegen lage kostent Elk bedrijfson~
derdeel vroeg kennis~ tijd en toezichtt Minderl maar
grotere eenheden in de intensieve veehouderij leidde
tot bedrijfsvereenvoudigingt Ook zekerheid bleef be~
langrijkt Met de prijsgarantie voor melk was deze in
de rundveehouderij groter dan in de intensieve vee~
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houderijt Bovendien hadden melkveehouders minder
ziekterisicot

Rond Breda lagen veel gemengde landbouwbedrijt
ven met tuinbouwt In de oogsttijd van de tuinbouwge~
wassen werd de landbouw verwaarloosdt Voor de klei~
ne bedrijven waren inkomsten uit de tuinbouw nog
onmisbaart Maar de grotere bedrijven met voldoende
grond en vee konden zich beter op de landbouw toet
leggen~ Naast uitbreiding van de veestapel waren er
mogelijkheden om het bouwplan te intensiveren~ bijt
voorbeeld door meer suikerbieten te telent Maar meer
productie moest dan gepaard gaan met moderne ar~
beidsmethoden en mechanisatie~J~

Toepassing van nieuwe bedrijfssystemen leidde
tot minder en grotere bedrijfstakken~ een hogere pro~
ductie per man door het inschakelen van technische
hulpmiddelen~ en een betere beloning per arbeidsuurt
Ook kunstmatige beregening hoorde bij de nieuwe
bedrijfssystement Maar in tegenstelling tot andere
projecten was het alleen toepasbaar op bedrijven met
een ruime arbeidsbezetting~ Het bracht meer werk
met zich mee en van bedrijfsvereenvoudiging was
geen sprake~ Dit systeem was geschikt voor boeren
die goed konden organiseren en alleen rendabel want
neer de hele bedrijfsvoering werd aangepast aan de
nieuwe mogelijkheden~

~titjt Het gemengde bedrij wankelt
Motorisatie en mechanisatie van het veldwerk zetten
na rgGo fors door~ Men wilde zoveel mogelijk werk~
zaamheden in eigen beheer uitvoerent Voor het op~
vangen van arbeidspieken en onaangenaam of zwaar
werk schakelde men de loonwerker in~ die daarvoor
de geschikte apparatuur hadt Maaidorsen~ rooien van
hakvruchten~ maaikneuzen en het verspreiden van
stalmest gebeurde in het algemeen door de loonwer~
kert Bij de mechanisatie kwam de nadruk te liggen op
arbeidsverlichting en vergroting van de capaciteitt
Alle veldwerk moest snel en efficiënt gebeuren~
Daarmee verschoven de werkzaamheden van de boer
van het veld naar de stal en dat was nodig bij een
groeiende veestapellot Maar het betekende ook het
einde van de ~romantiek~ van gemengde bedrijvew hel
gemoedelijke ging eraft Niet meer met het paard naar
de hoefsmid~ niet meer even naar het pakhuis of de
rmulder~ voor een boodschap~ de telefoon was handi~
ger~ minder marktbezoek en de gezellige drukte in
het veld tijdens de oogst waren voorgoed voorbij~~t

Mechanisatie was oorzaak van minder contacten tus~
sen boeren onderling~ Maar de ontwikkeling stond
niet stil en ook grotere boeren gingen inzien~ dat de
omvang van opgebouwde veehouderijtakken binnen
hun gemengde bedrijven ontoereikend was voor een
optimale inzet van nieuwe technische vindingent

Er was nog een tweede omstandigheid die de boe~
ren aan het denken zette over de te volgen koerst
Door het houden van meer vee en het vertrek van ar~
beidskrachten hadden ze tot r g SS de loonontwikke~
ling in de industrie redelijk kunnen volgent Maar
daarna kwamen~ met uitzondering van rgGo de mage~
re jarent In i q Gj was de financiële positie van de ge~
mengde bedrijven uitermate somber~ Vooral jonge
boeren die kort daarvoor het bedrijfhadden overge~
nomeni kwamen in moeilijkheden~ Zij hadden nog
weinig eigen vermogen kunnen opbouwen en met
slechte bedrijfsresultaten kwamen ze niet verdert
Maar ook bedrijven die in ontwikkeling waren~ kon~
den de stijgende lonen buiten de landbouw niet bij~
houdent Ondanks alle inspanningen waren de bedrij~
ven in het zandgebied gemiddeld te klein en ze be~
hielden nog teveel het karakter van gemengde
bedrijvent De uittocht van kleine boeren was welis~
waar goed op gang gekomen~ maar de blijvers zaten
elkaar in de weg~ Boeren kwamen tot het inzicht~ dat
er meer moest gebeuren om het welvaartspeil buiten
de landbouw te kunnen volgenlZt

Zij werden daarbij geholpen door een kleine groep
van voortrekkers~ Deze toonden aan dat er een andere
ontwikkeling op komst was~ Het waren in het alge~
meen vakbekwame jonge ondernemers~ die risico~s
durfden te nement Het begrip nieuwe bedrijfssystet
men betekende voor hen een optimale omvang van
veehouderijtakken~ met volledige benutting van de op
dat moment bestaande technische mogelijkhedent Zij
bouwden grotere stallen en leenden geldt Dit tempo
was veel boeren te machtig en men sprak aanvanket
lijk van waaghalzen en gokkerst ItMooi weer spelen
met andermans geldts en tlZe komen zichzelf nog wel
tegen~~ waren in die tijd veelgehoorde uitsprakent
Maar het omgekeerde gebeurde~ Met goed manage~
ment behaalde men gunstige resultaten~ Door snelle
stijging van bouw~ en materiaalkosten bleek een duur
lijkende investering na enkele jaren goedkoopt Dat
gaf extra impulsen~ en de voorlopers kregen steeds
gelijkt
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Er waren mensen die zich waagden aan voorspelt
lingen over bedrijven met een productieomvang die
voldoende inkomen zou opleverent Maar deze profe~
ten kregen ongelijk~ Bedrijfsomvang was een relatief
begript Omdat de prijzen minder stegen dan de kos~
tent moest de grens telkens worden verlegdll~ Vanaf
I qG s keken veel boeren anders tegen bedrijfsontwik~
keling aan~ Het inzicht rijpte~ dat ze voor de toekomst
van hun bedrijf niet moesten denken aan een eindfa~
se maar steeds aan een volgende fase~ afhankelijk van
de ontwikkeling van de moderne techniekt Afgezien
van betere prijsverhoudingen moesten de problemen
in de landbouw worden opgelost door veranderingen
in de bedrijfsstructuurt In feite ging het om een gro~
tere productieomvang van bedrijven en bedrijfsonder~
delent De voorlopers gaven het goede voorbeeld~ Zij
werkten al aan grote bedrijven met uitsluitend rund~
vee~ ofwel met twee veehouderijtakken~ meestal rund~

vee en varkens en aan gespecialiseerde bedrijven met
intensieve veehouderijt In die ontwikkeling paste het
traditionele gemengde bedrijf niet langer~~t
Mechanisatie~ slechte resultaten en het voorbeeld van
voortrekkers bepaalden het lot van dit bedrijfstype~

Maar dat wil niet zeggen dat het gemengde bet
drijf snel verdweent Het was zo hecht verankerd in
denken en doen van boeren~ dat ze er maar moeilijk
afstand van konden nement Dat was zeker van toepas~
sing op oudere boeren met een klein bedrijft Ze hielt
den krampachtig vast aan het oude en waren tevreden
met een gering inkoment De levensstandaard was
laag en met maximaal intern gebruik~ vanuit het be~
drijfbeperkte men de uitgavent Er was wat meer
ruimte als medegezinsleden van buiten loon inbrach~
tent Veel boeren uit deze groep hadden geen opvolger
en er waren dus weinig stimulansen om het bedrijf
aan te passent Er waren ook jonge boeren met een te
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klein bedrijf of onvoldoende kwaliteiten om de mot
derne ontwikkeling te kunnen volgen~ Een aantal van
hen hield het bedrijfje aan en ging daarnaast in loon~
dienstt Dat gaf financiële armslag aan deze jonge ge~
zinnen en bovendien konden ze profiteren van sociale
voorzieningen en kinderbijslaglst

Er was nog een reden om het oude en vertrouwde
niet te gauw vaarwel te zeggent Veel boeren namen de
tijd om bedrijfsverbeteringen door te voerent Ze vont
den het niet verantwoord om naar believen delen van
het bedrijf af te stoten en andere uit te breident
Vergroting van bedrijfstakken betekende investeren
en daar hadden veel boeren nog grote moeite mee~ En
eenheden afstoten~ terwijl gebouwen nog bruikbaar
waren~ gaf kapitaalverliest Het was een kwestie van af~
wegent Ook hadden veel boeren nog steeds schrik van
prijsschommelingen wanneer ze alles op een of twee

bedrijfstakken gingen zettenlc~t Ze moesten de ~veilig~
heidl van het gemengde bedrijf gaan prijsgevent

~tat Alles wordt anders
In rq~o stond agrarisch Brabant in de steigerst
Nergens werd zo driftig getimmerd en gebouwdt Het
denkproces van de voorbije jaren zette men om in da~
dent Er heerste een echt ontwikkelingsklimaat en
men stimuleerde elkaart Moed en soms overmoed
streden om voorrang~ In het zandgebied was een
nieuw type boer opgestaan die met durf en enthout
siasme werkte aan modernisering van zijn bedrijf~ En
ze waren met velent Ontwikkeling voor de een bete~
kende ontmoediging voor de ander~ De achterstand
van kleine boeren en zij die niet mee konden komen~
werd steeds grotert Alles veranderde in korte tijdt Het
gemengde bedrijf verdween en het agrarisch gezinst
bedrijfkreeg een andere structuurt
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Grootschaligheid en specialisatie
Rond iq~o waren niet alleen de geesten~ maar ook de
tijd en de omstandigheden rijp voor grote veranderin~
gen op de bedrijven in het zandgebied van Brabantt
Vanwaar deze ontplooiingsdrift bij zoveel boerenP
Kennelijk had er een samenballing van krachten
plaatsgevonden~ die zorgde voor het ontwikkelingskli~
maat van die tijdt In de voorbije jaren was het toeren~
tal steeds toegenomen en dat leidde tot een ongeken~
de ontwikkelingsexplosie~ Het landbouwbeleid van de
Europese Gemeenschap met zijn grotere markt en ga~
rantieprijzen gaf meer zekerheid~ Er was voldoende
plaats voor kwalitatief goede Nederlandse agrarische
producten~ En de financiële resultaten van bedrijven
waren sterk verbeterdt Dat gaf hoop voor de toekomst~
Nieuwe technische vindingen volgden elkaar in steeds
sneller tempo opl~~~ Grotere eenheden werden grote
eenheden en de arbeidsproductiviteit per man nam
van jaar tot jaar sprongsgewijs toet De mogelijkheden
leken schier onbeperkt en dat gaf moed en inspiratie~

De oude generatie~ die de crisis en de armoede van
de jaren dertig nog had meegemaakt~ was rond igGS
afgelostt Nu bepaalden de jongeren de toekomstt Zij
hadden niet alleen een betere opleiding dan hun ou~
ders~ maar ook hun ontwikkeling van kind tot volwas~
sene was anders verlopen~ Hierbij speelde de opt
heffing van het isolement op het platteland een be~
langrijke rol~ Door industrialisatie~ uitbreiding en
intensivering van verkeer en van massacommunicat
tiemiddelen als pers~ radio en televisie kwam de boe~
renbevolking en zeker de jongeren in steeds nauwer
contact met de stedelijke levenssfeert Daar bestonden
andere opvattingen~ denkbeelden en gewoonten~ Wat
in de stedelijke samenleving plaatsvond~ werd meer
en meer maatstaf voor wensen en verlangens van de
boerengezinnen~ Men streefde ernaar om dezelfde art
beids~ en leefomstandigheden te bereiken en hetzelf
de inkomen te verdienent Wat een verschil met de vot
rige generatie~ die eigen beperkte plattelandsnormen
kende om te beoordelen of werk~ leefomstandigheden
en inkomen redelijk waren~ Doorbreking van dit isole~
ment is van beslissende betekenis geweest voor de an~
dere instelling van de naoorlogse generatie~ De oor~
zaak lag binnen de landbouw zelft Met nieuwe be~
drijfssystemen en mechanisatie kregen ze middelen
in handen~ die hun ouders nooit gekend hadden~xt
Beiden waren nodig om de stad in te kunnen halent

En ze gingen ermee aan de slag~ Hoe jonger ze
waren~ des te enthousiaster bleken ze over de geUo~
den kansent Het was voor hen een fantastische tijd ~
Men aarzelde niet om met elkaar in competitie te
gaan~ Men wilde meer~ groter groeien dan de andert
Dat gaf status en aanzien~ Geholpen door de landt
bouwvoorlichting gingen ze op zoek naar nieuwe
ideeën en toepassingen~ Ze bezochten studieclubs~
demonstraties~ werktuigendagen en voorbeeldbedrij~
ven~ Wat eerst onbereikbaar leek~ kwam enkele jaren
later toch naar hen toet Een bekend voorbeeld hiervan
was het op Amerikaanse leest geschoeide melkveet
houderijbedrijf van de heer R~van Puijenbroek in
Goirle~ dat door duizenden boeren werd bezocht~
Aanvankelijk dachten ze op een andere planeet te zijn
aangeland met een onbereikbaar voorbeeld van een
rijke industrieel~ Maar een aantal jaren later met de
komst van de ligboxenstal~ gingen ze zelf de hoofdelet
menten van dit bedrijfssysteem toepassen~

Bedrijfsontwikkeling zat in de lucht~ iedereen praatte
erover~ Geleidelijke groei ging over in een storm~
achtige ontwikkelingt Alles en iedereen werkte eraan
mee~ Voorlichting~ organisaties~ banken~ veevoeder~
fabrikanten~ leveranciers van werktuigen~ het gunsti~
ge financieringsklimaat~ kwantumkortingen en toesla~
gen~ allerlei regelingen en subsidiest Ze moesten
boeren wel de indruk geven~ dat ze een dief van eigen
portemonnee waren als ze niet investeerden~ Ze za~
gen hun cobperaties groeien tot grote concerns en ook
dat gaf hen inspiratie~~~ Je hoorde hen denkew Wat
zij kunnen~ kan ik ookt Als zij uitbreiden zit het wel
goed en dan doe ik het ookJt Moed en overmoed~ waar
lag de grensa

De mentaliteitsverandering leidde tot de omwente~
ling in de jaren zeventig en tot grootschaligheid en
specialisatie in de Brabantse veehouderij~ Waarin vert
schilde nu deze bedrijfsontwikkeling van die in ande~
re zandprovinciesP Welnu~ allereerst door meer deel~
name van boeren en snellere toepassing van vernieu~
wingen in bedrijvent Verder door een sterkere
uitbreiding van de veestapel en het opbouwen van
grotere veeteenheden per bedrijf~ En tenslotte door
versnelde afvloeiing van arbeidskrachten en vermin~
dering van het aantal bedrijvent Dat betekende dat de
omwenteling en de gevolgen ervan in Brabant hefti~
ger verliepen dan elders in Nederland~
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Een bijzondere rol bij de veranderingen die plaatsvon~
den~ was weggelegd voor de Provinciale Raad voor de
Bedrijfsontwikkeling in Noord~Brabantt Daar werden
de voorlichtingsactiviteiten gecoórdineerd en de koers
van het beleid uitgezett Men wilde de versnelde ont~
wikkelingen niet ondergaan~ maar men zocht naar
mogelijkheden om er richting en inhoud aan te ge~
ven~ Daartoe bracht de raad in iq~o haar eerste

~Structuurnota van de Brabantse land~ en tuinbouwr
uit met als titelt r~j x S~ r~~o~t Dat l x S stond voor
Schaalvergroting ~ Specialisatiel Samenwerking en
SaneringZO ~ De totale doelstelling ~ waaraan agrarisch
Brabant in grote eensgezindheid werkte ~ was erin ver
vat ~ Iedereen op zijn plaats ~ samen sterkt Dat was de
Igeheimer kracht van agrarisch Brabant ~
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Op ieder boerenerf in het zandgebied kon men zien
en volgen wat er gebeurdet De omwenteling voltrok
zich tussen i q GS en i q~st Van grotere naar grote eent
heden en vandaar naar gespecialiseerde bedrijvent
Boeren moesten kiezen en dat leek niet zo moeilijkt
Ze konden nu naar eigen voorkeur hun plannen gaan
uitvoerent Maar er waren onverwachte remmingen~
Zo voelde menige boer die met varkens verder wilde
gaan en de koeien ging afstoten~ zich geen boer meer~
Het fundament was weg~ Een echte boer behoorde
grond en koeien te hebben~ Maar al deze overwegin~
gen waren van tijdelijke aard~~t

De overgrote meerderheid van hen stootte de
pluimveestapel af Een kleine groep ging ermee door
en specialiseerde zich in leghennen of slachtkuikens~
Na hen volgden varkensfokkers die een gespeciali~
seerd bedrijf met fokzeugen of een gesloten bedrijf
met fokzeugen en slachtvarkens gingen opzetten~
Maar een groot deel van de varkensstapel kwam in
i q ~S voor op bedrijven met twee bedrijfstakkent Dat
was in het algemeen in combinatie met melkvee en in
mindere mate met akkerbouw~~t Rundveehouderij
was de laatste bedrijfstak die vanaf rq~o toekwam aan
specialisatiet Aan die ontwikkeling waren ruilverkave~
ling ligboxenstal~ snijmaïs~ mechanisatie en wat later
de melktank onverbrekelijk verbonden~

Steeds grotere stallen wezen op de toename van
het aantal dieren per bedrijf Aanvankelijk had men
nog delen van de bestaande boerderij verbouwdt Maar
de kracht van alles onder één dakt was uitgewerkt en
voorgoed voorbijt Grote stallen stonden los van de wo~
ningij~ Boerderijen in het zandgebied waren een open
boekt Aan de bedrijvigheid en de omvang van de stal~
len kon men zien hoe het bedrijf ervoor stond~ Als er
weinig was gebeurd~ wist men ook hoe laat het was~
Het einde van het bedrijf zou dan spoedig in zicht kot
ment

De ontwikkeling van de akkerbouwbedrijven verschil~
de totaal van de veranderingen in het zandgebiedt Dat
was ook al het geval tussen rgSo en igGot De vermin~
dering van arbeidskrachten en meer mechanisatie
ging gewoon doort Wat opviel was~ dat er in het veld
steeds minder mensen aan het werk waren~ Van jaar
tot jaar werden de ~krooienl werkvolk zeldzamer en
kleinert De laatste paarden verdwenen en er kwamen
meer trekkers~ Ieder jaar verschenen er nieuwe werk~
tuigen in het veld die er voorheen niet waren~

Akkerbouwers hadden geen keuze~ motorisatie en
mechanisatie waren pure noodzaak om arbeidskrach~
ten te vervangen~ Zij richtten hun aandacht meer op
het tijdig inschakelen van de loonwerker~ intensive~
ring van het bouwplan met andere landbouwgewas~
sen~ tuinbouwcontractteelten en chemische onkruid~
bestrijding~ Verder vereenvoudiging van prodtutiet
technieken~ nieer specialisatie en veel aandacht voor
beheersing van kostent Er kwam minder vee voor op
de bedrijven en de gebouwen werden aangepast voor
opslag en bewaring van producten~ Waar mogelijk
maakte men gebruik van ruilverkaveling~
Grondverlies voor maatschappelijke doeleinden en
vrijkomende grond van kleine bedrijven hielden el~
kaar in evenwicht~ Er veranderde niet veel aan de be~
drijfsgrootte li~

Ook in gebieden van gemengde bedrijven met tuin~
bouw moest men gaan kiezent Maar dat was niet zo
eenvoudig~ Boeren van grotere bedrijven kozen voor
uitbreiding van de veehouderijt Bij de kleinere boeren
was een beperkte groep die meer professioneel tuin~
bouwproducten teelde~ en zich daartoe ook voelde aan~
getrokkent Zij legden zich toe op vollegrondsteeltent
of op glasteelten of een combinatie van beident Maar
een meerderheid koos niet echt en probeerde zowel
de veehouderij als de tuinbouwtak te behouden en te
versterkent Het gemengde bedrijf met tuinbouw had
een taai leven~ Tuinbouw kende veel seizoenarbeidt
Voorheen was dat in gezinsverband opgelost~ maar
dat werd steeds moeilijkert Mechanisatie en een teelt~
plan~ dat voor arbeidsspreiding zorgde~ moest de erg~
ste problemen wegnemenis~

In tegenstelling tot ontwikkelingen op veehoude~
rijbedrijven was er in de tuinbouw nog geen sprake
van een omwenteling~ Veranderingen verliepen er
meer geleidelijk~ Ontwikkelingent die al voor igGo
waren begonnen werden in versterkte mate voortget
zett Tussen i g GS en rq~S verdubbelde het glasareaal
en de oppervlakte vollegrondsgroenten nam verder
toet Voorlopers zorgden met hun gespecialiseerde bet
drijven voor een duidelijker eigen gezicht van de mot
derne tuinbouw~ Maar op de meeste bedrijven kwam
een mengvorm van glas~ en vollegrondsteelten voor~
De oppervlakte fruit en vooral kleinfruit liep sterk te~
rug~ Daarentegen vond in de boomkwekerij en de
champignonteelt een spectaculaire groei plaats en
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werden beide sectoren belangrijke delen van het
Brabantse tuinbouwpaletzc~~

~ z zt Voorlopers~ volgers en achterblijvers
Door de snelle ontwikkelingen was de taak van de
boer aanzienlijk verzwaardt Er vond een omschake~
ling plaats van een arbeidsintensieve naar een kapi~
taalsintensieve ondernemingt Zolang dat geleidelijk
gebeurde~ konden de meeste boeren het nog bijbenen~
maar versnelling van het proces leidde tot selectie en
scheiding der geestent Het was ook niet gering wat er
van mensen werd gevraagdt Ze moesten zich slag~
vaardig en flexibel opstellen~ goed kunnen organise~
ren~ een hoge arbeidsproductiviteit halen~ spanningen
en tegenslagen~ matige of slechte prijzen kunnen ver~
dragen en leren leven met financiële lastenz~~ Vanuit
het verleden hoorden bij boeren in het zandgebied ei~
genschappen als hardwerkend~ gemoedelijk en con~
tent~ Die kwamen goed van pas toen de bedrijven
slechts een schraal inkomen opleverden~ Nu ging het
om iets heel anders~ nlt durf~ ondernemingsgeest en
een zakelijke instellingzs~

Deze omwenteling in denken en doen had grote
gevolgen voor de boerent Vooral de ouderen hadden
het er moeilijk mee~ Zij waren opgegroeid in een situ~
atie die in landbouwtechnisch~ economisch en sociaal
opzicht sterk afweek van de omstandigheden na
rgGo~ Zij ontvingen hun vorming binnen een beperk~
te boerengemeenschapt Oudere boeren hechtten aan
traditie en waren minder bereid om nieuwe land~
bouwmethoden door te voeren~ Bovendien wilden ze
niet investeren wanneer daarvoor krediet moest wor~
den opgenomen~ In het algemeen waren ze minder
goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen~
Behalve in bedrijfsverband hadden zij het ook moei~
lijk met de aanpassing van het gezin aan nieuwe omt
standigheden en hun veranderde plaats in de samen~
levingz~~

Door de grote uittocht van jongeren bestonden er
voor i g GS nog zorgen over de kwaliteit van hen die
wel in de landbouw werkzaam blevent De eisen waar~
aan deze meewerkende zoons en toekomstige onder~
nemers moesten voldoen waren bekend~ nlt een goed
verstand~ praktisch inzicht~ verbondenheid met het
bedrijf~ een zakelijke instelling en een goede techni~
sche en bedrijfseconomische vormingt Verder moes~
ten ze er niet tegen opzien om meer arbeidsuren te
maken dan loontrekkenden in de industriet De zorg

had te maken met de reeds eerder genoemde slechte
economische situatie in de voorbije jaren~ Buiten de
landbouw verdiende men meer en dat zou kunnen lei~
den tot een negatieve selectie van jongeren die in de
landbouw blevent Mocht dit het geval zijn en eventu~
eel doorzetten~ dan zou dat ernstige gevolgen hebben
voor de kwaliteit en concurrentiekracht van de land~
bouwt Tegen de achtergrond van die ontwikkelingen
was het van levensbelang~ dat de meest geschikten uit
het gezin dit vak zouden kiezen als toekomstig be~
roept Bovendien moest de situatie in de landbouw
verbeteren om jonge boeren in staat te stellen een bet
hoorlijk bedrag te sparen voor bedrijfsovernamejo~

Gelukkig bleek dit sombere vooruitzicht onge~
grond te zijn~ Bij de keuze van jongeren om al of niet
in de landbouw werkzaam te blijven~ speelde vergelij~
king van lonen in en buiten de landbouw geen over~
wegende rol~ Maar wel of het bedrijf perspectief boodt
Hoe groter de inbreng van de ouders~ des te sterker
ook hun wens dat een van de kinderen het bedrijf zou
overnement Zo ontstond een gunstig klimaat binnen
het gezin en wanneer er meer kinderen waren onder~
scheidde de opvolger zich door zijn gehechtheid aan
het bedrijf en het boerenwerk en zijn wens om in het
voetspoor van de ouders te treden~ De motieven die
daarbij een rol speelden~ zorgden voor een positieve
selectie~

Aangaande de opvolgingssituatie op land~ en tuin~
bouwbedrijven in Noord~Brabant stelde de Provinciale
Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in iq GS een onder~
zoek in~ Dat gebeurde op alle bedrijven met een be~
drijfshoofd van So jaar en oudert Daaruit bleek dat
j g oro van de bedrijven geen opvolger had~ bij
rsoro was de opvolging nog onzeker en IGoro had een of
meer opvolgerst Er bleek verder een duidelijk verband
te bestaan tussen de bedrijfsoppervlakte en de opvol~
gingssituatiet Op bedrijven tot ro hectare had jroro een
opvolger~ van io tot IS hectare Sq~oro~ van IS tot jo hec~
tare ~~oro en boven jo hectare ~Goro ~ Dat was gunstig
in verband met de voortgaande bedrijfsontwikkelingt
De leeftijdsopbouw van de potentiële opvolgers was
als volgt~ jooro was jonger dan zo jaar~ ~óoro was zo tot
a ~I jaar en jalo was as jaar of ouder~ Van deze jonget
ren had qoro geen voortgezet dagonderwijs genoten~
Dat waren in het algemeen al wat oudere opvolgerst
Van de anderen had G~oro lager agrarisch onderwijs~
aS O~ó middelbaar agrarisch onderwijs en joro hoger agt
rarisch onderwijs gevolgd~ Het al of niet aanwezig
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zijn van een opvolger zorgde voor een scheiding tus~
sen bedrijven die wel of geen toekomstperspectief
hadden~ Ook na r q bS zouden vroeg of laat nog veel
boeren hun bedrijf gaan beëindigenj~~

Ook in rq~o bleven de Kempen en de Peel hun voor~
aanstaande plaats in het zandgebied van Brabant bij
de ontwikkeling van de bedrijven behouden~ Daar had
men de eerste helft van deze eeuw en vooral vanaf
igzo grote ontginningen uitgevoerd~ Het waren jonge
landbouwgebieden met veel import van boeren uit an~
dere provinciest Na de Tweede Wereldoorlog was de
eerste ontginningsgeneratie afgelost en hun opvolgers
wilden kennelijk het pionierswerk van hun ouders
continuerent Uit hun gelederen kwamen veel voor~
trekkers en die bepaalden vanaf rgSo het vooruitstre~
vende gezicht van deze gebiedent Anderen werden
door hun succes meegetrokken en zo bleven de
Kempen en de Peel ook toonaangevend toen de door~
braak ook elders in het Brabantse zandgebied begont

Mede door de voorgaande activiteiten waren in
r~~o de omstandigheden uitermate gunstig voor de
omwentelingt De gebieden hadden optimaal geprofi~
teerd van de regionale industrialisatie en de zuig~
kracht van Eindhoven en Helmond op boerenzoons
en kleine boerent Vooral in de Kempen bestond van~
uit het verleden weinig weerstand tegen werken in de
industrie~ De agrarische bevolkingsgroep stond open
voor vernieuwingen en veranderingen en men was
vertrouwd geraakt met grotere oppervlakten akker~
bouw en grote eenheden rundvee~ varkens en pluim~
veet De volgende stap naar grootschaligheid en spe~
cialisatie lag voor de hand~ De ontginningsbedrijven
boden ruimte voor deze ontwikkelingt Met de uitvoe~
ring van ruilverkavelingen werden de laatste hinder~
nissen weggenomen voor een ongekende welvaarts~
groei van deze voorheen arme en achtergebleven ge~
bieden~~

Ook in andere delen van het zandgebied van
Brabant stonden de ontwikkelingen niet stilt Overal
waren voortrekkers te vinden~ maar wat geringer in
aantal dan in de Kempen of de Peel~ Maar vanaf rqG S
begonnen vooral de volgers zich te roeren en dat
maakte de bedrijfsontwikkeling veel massalert Zij wa~
ren afkomstig uit de grotel heterogene middengroep
van gemengde bedrijven~

De belangrijkste kenmerken van deze boeren wa~
ren~ van verschillende leeftijden en vanuit hun ge~

mengde bedrijven hadden ze meegedaan aan het opt
bouwen van grotere vee~eenheden~ Hun vermogens~
positie was in het algemeen redelijk en de schulden~
last kleiner dan die van de voorlopers~ die stevig had~
den geïnvesteerdt Door deze omstandigheid en een
wat soberder leefwijze was in het verleden het inko~
men toereikend geweest voor levensonderhoud en int
vesteringent De grotere eenheden die waren opget
bouwdt pasten nog binnen het gemengde bedrijft De
bedrijfsomvang van de voortrekkers was aanmerkelijk
groter~ De middengroep was voorzichtiger van aard~
nam minder risicoJs en had gekozen voor een geleide~
lijke ontwikkeling van hun bedrijf met een schulden~
last die ze konden overzien~ Zij maakten geen opti~
maal gebruik van moderne technieken en ook de be~
drijfsomstandigheden waren minder gunstig dan bij
de voortrekkers~ Met de weg die tot iqG s was afget
legd~ probeerden ze de bedrijfsontwikkeling bij te
houdenii~

Dit was de groep die in i ~G S moest kiezen~ Een om~
slag in denken was noodzakelijk om tot de volgers te
kunnen horen~ Het waren vooral de wat oudere be~
drijfshoofden met een opvolger en jongere bedrijfs~
hoofden met redelijke of te verbeteren bedrijfsom~
standigheden~ die zich losmaakten uit de midden~
groep~ Daar waren verschillende redenen voort De
invloed van gezinsleden op het bedrijf nam sterk toe~
Ouderlijk gezag maakte plaats voor overleg~ zeker met
degene die als opvolger meewerkte~ Het besef groei~
de~ dat het bedrijf tijdig voor hem moest worden ge~
moderniseerdja~ Jongere bedrijfshoofden hadden nog
een leven voor zich en een toekomst zonder voort~
gaande investeringen was ondenkbaart Er kwam ook
meer informatie~ Nieuwe technische vindingen ver~
ruimden de mogelijkheden om de bedrijfsomvang te
vergroten~ Men zag voorbeelden in de naaste omget
ving~ De motieven waren verschillend~ Maar wat allen
verenigde was de wil om boer te blijven~

En ze gingen op weg~ iedereen op zijn eigen mat
niert De een nog wat aarzelend en de ander vast van
plan om de voorlopers in te halen~ Het tempo vert
schilde en zo vormden voorlopers en volgers een lang~
gerekt peletont Die ontwikkeling zorgde er tevens
voor~ dat de eenvormigheid van bedrijven voorgoed
verloren gingt Naast het opbouwen van grote eenhe~
den leidde schaalvergroting ook tot specialisatiet
Wellicht tot hun eigen verbazing merkten volgers~ dat
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ze eigenschappen die zo kenmerkend waren voor
voorlopers~ ook bezatent Ook zij waren gevoelig voor
nieuwe ideeën en mogelijkheden~ Er was in Brabant
een ontwikkelingst en investeringsklimaat ontstaan~
dat als standaard gold voor hen die boer waren en dat
wilden blijvent Daarbij hoorden durf~ risicols nemen
en geld lenen~ Ook de nieuwe bedrijven waren echte
gezinsbedrijven~ waar de boer zorgde voor arbeid~ lei~
ding en kapitaalt In het vroegere gemengde bedrijf
stond de arbeid centraal~ waardoor de boer onvoldoen~
de toekwam aan de beide andere takent In de nieuwe
situatie werden ondernemen en investeren steeds be~
langrijkerjs~

Alle ontwikkelingen leidden tot vermindering van
arbeid per productieteenheid~ Mechanisatie en auto~
matisering zorgden voor arbeidsverlichtingt
Vergroting van de bedrijfsomvang vroeg minder lichat
melijke inspanning~ Maar van de andere kant was
meer aandacht nodig voor bedrijfst en arbeidsorganit
satie en financieringt Hierdoor nam de mentale belas~
ting aanzienlijk toe~t De boer moest op de hoogte
blijven van ontwikkelingen binnen en buiten zijn be~
drijf~ Lezen~ schrijven en rekenen waren daarbij on~
ontbeerlijk~ Het heeft vooral veel tijd en moeite gekost
om boeren aan het schrijven te krijgen~ Daarvoor
zorgden het LEI en het Boekhoudbureau van de NCBt
Alleen met een bedrijfs~economische boekhouding
kreeg men inzicht in de werkelijke resultaten van in~
spanningen en investeringent Niet de grootste bet
drijfsomvang zorgde voor het beste resultaat~ maar
wel de boer die kosten en opbrengsten goed in de
hand hadi~~ In dat opzicht waren de standaard~over~
zichten van het LEI weinig verhullendt Op het oog ge~
lijksoortige bedrijven met dezelfde omvang vertoont
den jaarlijks verschillen in financiële resultaten van
duizenden guldens~

Het kon niet uitblijvent De versnelde ontwikkeling
vanaf r q GS had ook haar keerzijde~ Het vertrek van
kleine boeren uit de landbouw was al eerder op gang
gekomen~ Maar nu waren ook bedrijven uit de midt
dengroep aan de beurt~ Veel boeren misten de capaci~
teiten ofde mogelijkheden~ om bij de volgers te kun~
nen horen~ De kloof tussen volgers en achterblijvers
werd snel groteris~

Sanering van bedrijven
Bedrijfsbeëindiging hoorde bij de omwenteling die
zich voltrokt Het waren niet alleen gemengde bedrij

ven~ rnaar ook akkerbouw~ en tuinbouwbedrijvent In
het zandgebied waren het aanvankelijk oudere boeren
van kleine bedrijven zonder opvolger~ die gingen
beëindigent Maar naarmate de bedrijfsontwikkeling
versnelde~ groeide ook de groep van potentiële beëin~
digerst Zo waren er bedrijven waar de opvolging lan~
ge tijd onduidelijk bleeft Het inkomen van het gezin
was toereikend en er was geen prikkel om het bedrijf
aan te passent Als zich dan toch nog een opvolger
aandiende~ was het te laatt Er moest dan zoveel wort
den geïnvesteerd~ dat rente en aflossing van het ge~
leende bedrag niet op te brengen waren~ Na i gG s kwa~
men beëindigers vooral uit de middengroept Alle leef
tijdsklassen waren vertegenwoordigd~ niet alleen
ouderent Sommige boeren klampten zich vast aan het
oude patroont hard werken en weinig investerent
Maar ze werden door de tijd ingehaaldt Een stilstaand
bedrijf in de middengroep was het kleine bedrijf van
morgent Ook jongere bedrijfshoofden kwamen in de
problement Enkelen hadden met de keuze van bet
drijfsovername de verkeerde beslissing genoment Of
het bedrijf bood te weinig mogelijkhedent bf ze had~
den onvoldoende capaciteiten om het bedrijf aan te
passen~ óf het was een combinatie van beidei~Jt Het
werd in de loop der jaren steeds duidelijkert bedrijfs~
ontwikkeling zorgde voor een scheiding tussen blijt
vers en wijkers in de landbouw~

Ook de wijze van sanering had vele gezichtent In
het algemeen hadden juist boeren die gingen beëindi~
gen sober geleefdt De keuze om boer te worden~ was
niet altijd even overtuigend geweestt Er was in het
verleden geen andere mogelijkheid~ Vandaar ook de
grote variatie in het aanvaarden van het onvermijdelij~
ke ~ waarbij uiteraard leeftijd en instelling een belang~
rijke rol speeldent In het algemeen verliep bij de out
dere boeren zonder opvolger de bedrijfsbeëindiging
tamelijk soepelt Ze waren in de gelegenheid om het
bedrijf op te eten~~ door zo nodig wat grond te verko~
pen~ De Algemene Ouderdomswet jAOWj betekende
een grote verlichting van de zorg voor de oude dagt Ze
gingen er financiëel op vooruit~ Ze bleven in de boer~
derij wonen en het verzorgen van dieren werd nu een
hobby~ Anderen gingen de landbouw als nevenberoep
uitoefenent Door het ontbreken van een opvolger kon
voor ouderen bedrijfsbeëindiging als een natuurlijk
proces worden gezieniot

Geheel anders lag het bij de boeren van middelba~
re leeftijd en de jongeren~ Voorzover ze zelf overtuigd
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waren dat ze met boer worden de verkeerde keuze
hadden gemaakt~ kon de pijn van de verandering van
korte duur zijn~ Maar de groep die echt boer wilde
blijven en het niet gehaald hadl kwam in problement
Zij hadden gefaald~ De gang naar de fabriek was een
afgang~ Ze hadden nog geluk wanneer er bij de ge~
meente buitenwerk in de bossen was te vinden~ Het
leek op werk in de landbouw en de goede sociale voor~
zieningen waren een pleister op de wonde~ Maar ze
waren geen boer meer en velen konden dat maar
moeilijk accepteren~ Er kwam een einde aan het be~
drijfdat vaak generaties lang door de familie was ge~
leid~ Ook de sociale contacten namen af~ want je hoor~
de er niet meer echt bij ~ Dat was de tragiek van be~
drijfsbeëindigingil~

Er waren ook enkele projecten om boeren in het
saneringsproces te begeleiden~ In mei igGI kwam het
Ontwikkelings~ en Saneringsfonds jOt en Sfondsj
met de eerste saneringsregeling~ Deze zette weinig
zoden aan de dijkt Ze was gunstig voor oudere kleine
boeren met weinig grond en pachterst Maar boeren
met wat meer grond verkochten liever voor en na hun
grond aan grotere boeren voor een goede prijs~ De re~
geling zette wel veel boeren aan het denken~ De te~
genhanger was nl~ investeren en risicors nemen~ en
dat was voor hen geen reële keuzet In sommige ge~
meenten werden regionale werkgelegenheidsprojec~
ten voor gesaneerde boeren opgezett Zij konden gaan
werken in buitenprojecten~ zoals bossen en plantsoe~
nen~ Boeren bleven tonder elkaart en de intensieve be~
geleiding deed meer boeren van middelbare leeftijd
besluiten om hun bedrijf te beëindigent De grond
ging naar de Stichting Beheer Landbouwgronden
jSBLjt In de gezinnen kwam nu wekelijks geld bin~
nen en dat was men niet gewend~t

De sanering van kleine akkerbouwbedrijven kwam
vooral na igGo op gangt Er bleef vraag naar arbeids~
krachten vanuit de industriet Hoge lonen en sociale
voorzieningen deden ook kleine akkerbouwers beslui~
ten om buiten de landbouw te gaan werkent Het
werd steeds moeilijker om in het eigen bedrijfje een
inkomen te verdienent Vooral door de toenemende
mechanisatie en de grotere oppervlakte die per man
bewerkt kon worden~ groeide de achterstand met als
gevolg een relatieve inkomensdalingt De saneringsre~
geling van het O~ en Sfonds en de komst van ruilver~

kavelingen zetten mensen aan het denken en bespoe~
digden het beëindigen van bedrijvent

Gegevens van het CBS wezen uit dat vooral tus~
sen i ~G S en iq~o veel kleine akkerbouwbedrijven
werden beëindigdt Het sterkst was de teruggang in de
groep met een bedrijfsoppervlakte van een tot vijf hec~
tare~ die veelal geëxploiteerd werd door landarbeiderst
Maar ook tussen vijf en vijftien hectare liep het aantal
terug~ Daarboven volgde een lichte toename van het
aantal bedrijvent Grote akkerbouwers kochten in het
algemeen de vrijkomende grondt Kleinere boeren~
waar vergroting van de oppervlakte het hardst nodig
was~ hadden niet de financiële middelen om grond te
kopen~~~

Vergroting en intensivering van tuinbouwbedrijven
en meer specialisatie van gemengde bedrijven met
tuinbouw leidde tot saneringt In oude tuinbouwgebie~
den~ zoals Capelle~ Waspik en ~s~Gravenmoer~ met
voorheen een bloeiende tuinbouw verdwenen veel be~
drijven omdat het gebied zich niet leende voor nieuwe
grootschalige ontwikkelingent Bedrijfsgrootte~ per~
ceelsvorm en verouderde glasopstanden maakten een
nieuwe aanpak onmogelijkt Moderne bedrijfssystet
men en grote investeringen bleven uit en de betekenis
van de tuinbouw in het gebied liep snel terugt

Ook elders vond sanering plaats van kleine get
mengde bedrijven met tuinbouwproductent Evenals
in de landbouw moesten zij kiezen~ en wanneer zowel
het landbouw~ als het tuinbouwgedeelte zwak ontwik~
keld was~ betekende dat vroeg of laat het einde van het
bedrijf Dat gebeurde in de Oostelijke Langstraat~
Zundert~ Rijsbergen en meer plaatsen in de Baronie
van Breda en verder verspreid over het zandgebied
van Brabantt De grond van deze bedrijven werd vaak
overgenomen door andere tuinders~ die hun bedrijf
gingen vergroten en moderniseren~ Van oudsher
kwam veel tuinbouw voor rond de stedent Dat leidde
bij stadsuitbreiding tot gedwongen sanering~ Zo ver~
dween het hele gebied Boeimeer te Princenhage en
een groot deel van de stadstuinbouw te Bergen op
Zoom~ Tevens werd het einde van de kersenteelt in
Uden erdoor bespoedigda~~

~tztqt Het agrarisch gezinsbedri
Van oudsher was in het zandgebied van Brabant het
gezinsbedrijf verbonden met het gemengde bedrijf
De zeggenschap erover berustte bij de boer~ het risico~
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dragend vermogen kwam van het gezin~ evenals het
opvangen van technische en marktrisicolst Het waren
meest kleine bedrijven die veel arbeid vroegen door
de verschillende bedrijfstakken en de verspreid lig~
gende percelen~ De werkzaamheden werden verricht
door de boer~ de boerin~ de kinderen en eventueel int
wonende familieleden~ Iedereen werkte mee naar zijn
of haar mogelijkheden~ Het gezin was een werkge~
meenschap~ gericht op het bedrijf Werken~ leven en
wonen waren hecht met elkaar verbondent De gezim
nen waren kinderrijk en men bleef lang bij elkaar~ De
meeste jongens en meisjes trouwden op vrij late leef
tijd en pas dan verliet men het ouderlijk huist
Jongens genoten na de lagere school veelal enig landt
bouwonderwijs en de meisjes volgden zo mogelijk
een huishoudcursus en een cursus melkent Doorleren
voor andere beroepen hoorde niet bij de levensstijl en
de beperkte opleiding was gericht op toekomstige ta~
ken als boer en boerint Er bestond grote weerstand tet
gen afvloeiing uit de landbouwt Die instelling droeg
sterk bij aan de opvolgingsdruk~ Dat waren de hoofdt
kenmerken van het traditionele gezinsbedrijflS~

Ook hier zorgden bedrijfsontwikkeling en sociale
veranderingsprocessen voor een totale omwenteling~
Het agrarisch gezinsbedrijf veranderde van karaktert
In Igso waren er gemiddeld nog twee mannelijke ar~
beidskrachten per bedrijf Sindsdien nam het aantal
meewerkende gezinsleden sterk af Het was niet lant
ger een bedrijf waarin zoveel mogelijk gezinsleden
meewerkten~ maar er kwamen meer éénmansbedrijt
ven waarin de boer het werk verrichtte met hulp van
zijn echtgenote~O~ De productieomvang werd vele ma~
len grotert Mechanisatie en automatisering waren
pure noodzaakt Dat betekende arbeidsvermindering
en ~verlichting~ Bijzondere werkzaamheden werden
verricht door de loonwerker~ Naarmate men arbeid
verving door machines steeg de vermogensbehoeftet
Daarmee nam de kwetsbaarheid van de bedrijven toe~
Een behoorlijke eigen vermogenspositie was van le~
vensbelangt

Op moderne bedrijven werd veel gevraagd van de
boert In hem waren veel functies verenigdt hij was
ondernemer~ financier~ organisator~ vakman~ techni~
cus en arbeidskrachtt Ook de taak van de echtgenote
was veranderd~ Zij speelde een belangrijke rol als
meedenkende en meewerkende persoonan~
Handarbeid was bijzaak geworden~ Er moest meer
worden gerekend en geschreven~ Bedrijfsopzet en or~

ganisatie vroegen meer aandachtt Niet overal had de
vrouw dezelfde taakt Het hing af van haar capaciteiten
en die van haar mant Waar die elkaar goed aanvulden~
ontstond een twee~eenheid in denken en handelen~
die ten goede kwam aan de hele bedrijfsvoeringt

Ook in de gezinnen was veel veranderdt Er kwat
men minder kinderen~ de weerstand tegen het kiezen
van een niet~agrarisch beroep verdween en het aantal
potentiële opvolgers was sterk verminderdt De huiver
om geld te lenen sloeg om in grote bereidheid om dit
wel te doen~ en jonge boeren volgden een aanmerke~
lijk betere opleidingt Kinderen die geen boer werden~
hadden de vrije keuze in het volgen van onderwijs~ en
jongens en meisjes kregen geleidelijk dezelfde kansen
en mogelijkheden~st Dat betekende wel dat daardoor
de afstand tussen gezin en bedrijf groter werd~
Kinderen waren minder gericht op het bedrijf en
moesten huiswerk makent Bovendien leenden moder~
ne bedrijven zich niet meer voor kleine werkzaamhe~
den~ Vroeger moesten op gemengde bedrijven veel
verschillende klussen in handarbeid worden verrichtt
Nu ging het om taken~ waarvoor opleiding~ kennis en
ervaring noodzakelijk waren~ Ook de functie van wot
nen en werken werd gescheiden~ De tijd van mens en
dier onder één dak was voorbijt Bij nieuwbouw kwam
er een losstaande woning en één of meer stallen voor
het vee~ In het zandgebied en het rivierkleigebied van
Brabant met overwegend veehouderij was alles veran~
derd~ gezinnen~ bedrijven en de relatie tussen gezin
en bedrijf Aan het uiterlijk van boerderijen en lande~
rijen kon men zien dat het ging om effciënte werk~
eenhedent Dat verhoogde de status van de boer en
zijn gezint

In relatieve zin nam in de loop der jaren het aantal ge~
zinsbedrijven nog toet Door het vertrek van landarbei~
ders kregen ook akkerbouwbedrijven steeds meer de
kenmerken van dit bedrijfstypet Het werden een~
mansbedrijven met de akkerbouwer als enige arbeids~
kracht~ In tegenstelling tot het werk van de vrouw in
veehouderijt en tuinbouwbedrijven bleef de taak van
de vrouw in het akkerbouwbedrijf zeer beperkt~ Met
een hoge graad van mechanisatie~ voortgaande speciat
lisatie van het bouwplan en het afstoten of verminde~
ren van de veestapel werd de bedrijfsorganisatie ver~
eenvoudigd~ In de tuinbouw vond een soortgelijke
ontwikkeling plaats als op gemengde bedrijven~ zij
het in wat trager tempo~ Maar ook hier volgde ont~
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menging van bedrijven~ schaalvergroting en speciali~
satiet Arbeidspieken zorgden ervoor dat tuinders voor
een aantal werkzaamheden gebruik moesten maken
van gelegenheidsarbeid~ Toch behielden ze het karak~
ter van gezinsbedrijf~~t

De tegenhanger van gezinsbedrijven waren indus~
triële bedrijven~ waar meerdere vreemde arbeids~
krachten werkten~ Deze kwamen slechts in beperkte
mate voor en voornamelijk in enkele tuinbouwsecto~
ren en bij de intensieve veehouderij~ In de tuinbouw
waren dat vooral grotere handelsbedrijven en boomt
kwekerijent Voor een deel waren dat van oudsher be~
staande bedrijvent Bij de intensieve veehouderij ont~
stond een klein aantal mammoetbedrijvent Zowel de
samenleving als boeren waren fel gekant tegen deze
bio~industrie~ Boeren van gezinsbedrijven wilden niet
met hen vergeleken worden~ Bij hen ging het over de
maatvoering van bedrijvent Land~ en tuinbouwpro~
ductie paste niet bij deze industriële opzet~ Vandaar
ook hun bezwaren tegen uitspraken van groepen in
de samenleving~ die ook hun gezinsbedrijven met in~
tensieve veehouderij tot de bio~industrie rekenden~

Voor veel boeren en tuinders was en is het gezins~
bedrijf een ijzersterke bedrijfsvormt Zelfstandigheid
en eigen verantwoordelijkheid versterken de motivatie
en vergroten de prestatiet Het eigen bedrijf vormt een
uitdaging~ Men kan er persoonlijke eigenschappen en
kwaliteiten in uitlevent Vandaar ook de grote verschilt
len tussen bedrijven~ Er bestaat gehechtheid aan het
bedrijf en betrokkenheid bij de gang van zakent
Wanneer de boer wel eens klaagt~ is dat in ieder geval
geen uiting van onbehagen over zijn vak~ maar een
signaal dat hij ook risico~s draagt~ Problemen en te~
genslagen horen bij het boerenbedrijfso~

Dat is de keerzijde van het beroep~ Daartoe kunt
nen gerekend worden de mentale spanning en in~
spanning om alles goed te doen verlopent De toene~
mende vermogensbehoefte en mogelijke tegenslagen
door ongunstige markt~ en weersomstandigheden en
risico~s in verband met de gezondheid van de veesta~
pel ~ De kwetsbaarheid van eenmansbedrijven in geval
van ziekte en de sterke gebondenheid aan het bedrijf~
met name in de veehouderijt juist daarom is er be~
hoefte om ook eens afstand te kunnen nemen~ Er zijn
verenigingen voor bedrijfshulpt Anderen zoeken het
in vormen van samenwerking~ Maar het blijven pro~
blemen die verbonden zijn aan de opzet van moderne
gezinsbedrijvenslt

y tjt Dynamiek en vertraging
Vanaf Ig~o verslechterde in ons land de algemene
economische situatiet Dat leidde tot vertraagde groei
en minder werkgelegenheidt In Iq~q~ gingen de
energieprijzen stijgen~ Ook in de landbouw deden
zich problemen voort De ruimte op de afzetmarkten
voor agrarische producten werd geringert Het ging te
hard met de uitbreiding van de productie~
Landbouwvoorlichting kwam met de leuzet Niet
meer~ maar beter~t Maar boeren en tuinders dachten
er anders over~ Zij zetten een tandje bijt want nu kon
het nog~ Productieregeling en ~beperking moest wet~
telijk worden afgedwongent Gegevens van IgGo en
IgSS toonden de aard en omvang van de agrarische
omwenteling in Brabantt Intussen nam ook het werk
van actiegroepen toet Dat had te maken met de wijze
van produceren~ het welzijn van dieren en de belas~
ting van het milieu vanuit de agrarische sectort

ytjtl Na ig~s doorgaande bedri~fsontwikkeling
Tussen Ig~o en I g ~S had een ongekende groei van de
productie plaatsgevonden~ met name in de rundvee~
en varkenshouderijt Maar in diezelfde periode waren
het economische klimaat en de omstandigheden in
land~ en tuinbouw minder gunstig gewordent Er kwa~
men meer onzekerhedent Voortdurende kostenstij~
ging en in sommige sectoren lage prijzen beïnvloed~
den de rentabiliteit van bedrijvent Vooral minder ra~
tionele arbeidsmethoden werden steeds slechter
beloondt Schaalvergroting was pure noodzaakt De
snelle ontwikkeling maakte boeren tot concurrenten
van elkaart Er was een algemene drang om grond te
bemachtigen~ met als gevolg hogere grondprijzent
Uitbreiding van de veehouderij en concentratie in het
zandgebied leidde tot intensief bodemgebruik en riep
mestt en milieuproblemen opt juist het grote aantal
ondernemende boeren in het zandgebied van Brabant
gaf grote druk op de beschikbare ruimte~ Ook de beïn~
vloeding van buiten nam toet In bepaalde mate kwa~
men er wettelijke maatregelen inzake planologie~ mi~
lieu~ natuur en landschap~ Ook de maatschappelijke
bemoeienis met de landbouw nam toeszt

Van veel ernstiger aard was in deze periode de al~
gemene economische recessie in ons landt Nederland
betaalde de tol voor een langjarig beleid waarin de
loonkosten sneller stegen dan de arbeidsproductiviteit~
met als gevolg afnemende winsten in het bedrijfsle~
vent Verder toenemende inflatie~ concurrentie van
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landen met lage lonen en grote werkloosheidt Daar
kwam nog bij de oliecrisis van lq~j ~ De daardoor ge~
stegen aardgasbaten gebruikte men om het hoge welt
vaartspeil in stand te houden~ terwijl versobering ter
verbetering van de werkgelegenheid noodzakelijk
wast De recessie duurde lang omdat het ombuigings~
beleid pas laat op gang kwamsjt Pessimisme overheer~
ste omtrent de toekomst van de welvaartsstaat~

Landbouw maakte deel uit van het maatschappe~
lijk bestel~ Rond i q~S was dan ook de algemene ver~
wachting dat de slechte economische toestand haar
weerslag zou hebben op de ontwikkelingen in land~
en tuinbouwt Tezamen met de interne problemen
was daar voldoende reden voort Er zou een overgangs~
fase aanbreken~ waarin het groeitempo van de produc~
tieomvang kon gaan verminderent Er waren grenzen
aan het menselijk kunnen en willen en ook de be~
drijfs~ en gezinsomstandigheden en de geringe ruimt
te op de afzetmarkten voor agrarische producten vroe~
gen om deze ombuigingt Bovendien kwamen in iq~b
veel rundveehouders in financiële problemen door de
droge zomer met zijn nasleep in de winter door ge~
brek aan veevoersa~

Maar ondanks alle ~ups en downsr was de economi~
sche situatie in de landbouw na iq~~o toch beter dan
in andere sectoren van het bedrijfslevent De groot~
schalige ontwikkelingen hadden de landbouw aanzien
gegevent Men geloofde in de eigen zaak~ Pessimismet
voortvloeiend uit economische stagnatie~ maakte op
agrariërs minder indruk~ Men was een wisselend in~
komen gewend en bereid om zo nodig de privé~uitgat
ven aan te passent Voorspellingen en waarschuwin~
gen tegen overproductie en afzetproblemen werden
steeds weer gelogenstraft door de feiten~ Men gelooft
de het niet meert Met een aangepast bedrijf in de
melkvee~ en varkenshouderij waren over een reeks
van jaren de financiële resultaten redelijk tot uitste~
kend geweest~ Elk dorp had jonge ondernemers die
het goed deden~ Er kwamen meer opvolgers en veel
jongeren gingen naar agrarische scholenjst

De ontwikkeling na lq~s was niet los te zien van
de tijd daarvoor~ toen de landbouw achter liep bij de
industriet In i q ~S waren de rollen omgekeerd~ Boeren
en tuinders hadden de smaak van de bedrijfsontwikt
keling te pakkent Plannen maken en uitvoeren was in
en men stimuleerde elkaar~ Maar er gebeurde nog
meert jongeren die al geruime tijd geleden de land~

bouw hadden verlaten~ keerden terug~ Voor een deel
werkten ze in beroepen als bouwvakker of vrachtwat
genchauffeur~ Hen was gebleken~ dat op weinig grond
en gebouwen met intensieve veehouderij een goed in~
komen kon worden behaald~ Vooral de varkenshoude~
rij was in trekt Ze kregen of kochten van thuis wat
grond en de bouw gebeurde in eigen beheer met veel
avondt en weekendwerk~ De lage bouwkosten verge~
makkelijkten de financiering~ De inkomensmogelijk~
heid uit het eigen bedrijfwas aantrekkelijker dan in
loondienst te blijven~ Deze ontwikkeling was mede te
danken aan het milde vestigingsklimaat in veel get
meenten met weinig planologische of milieubeperkin~
gens~~~

Er moeten meer redenen zijn geweest om~ in tegen~
stelling tot de verwachting~ zo massaal te kiezen voor
doorgaande bedrijfsontwikkeling~ Allereerst waren dat
nieuwe technische vindingen en arbeidsbesparende
bedrijfssystemen~ Zo leverde in de melkveehouderij
de combinatie van ligboxenstal~ snijmaïs~ voer~ en
melksystemen en melktank zoveel tijdwinst opt dat
aan uitbreiding van de veestapel kon worden gedacht~
En dan gebeurde het meestal ooks~~t

Ook het gevoerde landbouwbeleid stimuleerde ra~
tionele productie en daarmee ontwikkeling van groot~
schalige bedrijven~ Onderwijs~ onderzoek~ voorlich~
ting en regelingen ondersteunden dit beleidt De vraag
om aan middenbedrijven meer kansen te bieden~ nam
de overheid niet over~ Een beleid ter ontmoediging of
belemmering van mammoetbedrijven kwam niet van
de grond~ Men keek gedurende lange tijd uitsluitend
naar de concurrentiepositie op de exportmarkt voor
Nederlandse agrarische producten~ Ook de bestaande
fiscale wetgeving bevorderde de bedrijfsontwikkeling~
Investeren werd beloond met flinke aftrekposten voor
de belastingsx~ Veevoederfabrieken~ leveranciers van
andere bedrijfsbenodigdheden~ banken~ be~ en vert
werkende bedrijven van landbouwproducten koester~
den hun jaarlijkse omzetstijging en bevorderden zo
de grootschalige ontwikkelingt

Niet allen konden in de ontwikkelingsrace tegelijk
aan de start staant Iedereen had zijn eigen instelling
met grote en nog grotere plannen en tempo van uit~
voeringt Ook tegenvallende of goede resultaten speel~
den een rol~ Voor veel boeren bepaalde de uitvoerings~
fase van de ruilverkaveling de mogelijkheden voor
nieuwbouw~ verbouw enlof uitbreidingt Anderen
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wachtten tot de zoontopvolger van school kwam en op
het bedrijf ging meewerken~ Ook de aankoop van
grond kon belangrijk zijn voor vergroting van de
rundveestapelt En uiteraard moest de financiering
rond zijn voor de uitvoering van plannen~ Zo waren
de persoonlijke omstandigheden voor iedere boer ver~
schillend en die bepaalden het tijdstip van uitvoe~
rings~J~

Hoe paradoxaal het ook moge klinken~ boeren re~
ageerden niet uitbreiding van de productieomvang op
signalen die tot beperking ervan zouden kunnen lei~
dent Ze hadden een goede antenne voor maatregelen
die in de lucht hingen~ Ook al ontkende men met
kleml dat toepassing van de hinderwet invloed zou
hebben op de bedrijfsontwikkeling~ Boeren zagen de
bui hangen en reageerden meti ~Nu kan het nog~
maar we moeten wel opschieten~~~ Het aanscherpen
van maatregelen inzake het milieu en ruimtelijke or~
dening en reacties van actiegroepen werkten in de~
zelfde richtingc~ot

Zo werd de ontwikkelingskoers van voor t q~S vert
volgd en bleef de agrarische productieomvang tussen
Iq ~S en IgSS toenement Veel individuele ondernet
mers hadden allemaal hun persoonlijke motieven om
hun bedrijf aan te passen naar de eisen van de tijd ~ Ze
werden daarbij geholpen en gestimuleerd door het
gunstige Brabantse ontwikkelingsklimaat~ Maar hun
gezamenlijke inspanning riep steeds meer problemen
op~ die vooral te maken hadden met overvolle mark~
ten en belasting van het milieut

Tegen de achtergrond van de verslechterde algemene
economische situatie veranderde tussen I q ~s en I g SS
ook de wisselwerking tussen landbouw en andere be~
drijfssectoren~ Zo had de economische recessie tot ge~
volg dat er geleidelijk minder cultuurgrond nodig was
voor de aanleg van industrieterreinen~ woningbouw
en andere maatschappelijke voorzieningent Maar ook
de afname van arbeidskrachten stagneerdet Door de
verminderde werkgelegenheid buiten de landbouw
halveerde na Iq~s het vertrek van arbeidskrachten uit
de landbouw ten opzichte van de tijd daarvoort Om
dezelfde reden vertraagde de afname van het aantal
bedrijven~ Dat werd nog versterkt door de stijging van
de grondprijzen~ waardoor potentiële beëindigers gint
gen afwachten~~I~

De bedrijfsontwikkeling in de akkerbouw was na
I q ~s een voortgaand proces~ De grootste veranderin~

gen deden zich tussen I q~S en r g SS voor in de tuin~
bouwt Hier had tussen cq~So en I q ~S een meer gelei~
delijke ontwikkeling plaatsgevondent Er kwam wat
grond of glas bij ~ maar de echte doorbraak naar groot~
schalige bedrijven en specialisatie bleef uit~ Eigenlijk
kwam de oliecrisis van I q~j voor de glastuinbouw als
geroepent Daarna werd met premies de omschakeling
op aardgas gestimuleerd~ Naast zuiniger stoken leidde
dat tot schaalvergroting en toepassing van meer nieu~
we technische vindingen in deze sector~ Tegelijk met
deze ontwikkeling ontstonden er ook meer gespeciali~
seerde vollegrondsbedrijvent Gemengde bedrijven
met groenteteelten konden de concurrentiestrijd met
deze moderne bedrijven niet aant Door de versnelde
ontwikkeling groeide de kloof tussen blijvers en wijt
kersIizt

~tjtz Niet meer ~ maar beter
Tijdens de Werktuigendagen in Liempde kwam de
Landbouwvoorlichting in Iq~s met de leuze~ ~Niet
meert maar beter~~ Deze was afkomstig van het consu~
lentschap voor varkenst en pluimveehouderij~ De
voorlichting had behoefte aan een korte en krachtige
slogan~ om aan te duiden dat men zich zorgen maakte
over de ontwikkelingsdrift van de Brabantse boeren~
met name in de varkenshouderijt Met het stimuleren
en begeleiden van voortrekkers en volgers had de
landbouwvoorlichting het voortouw genomen bij de
bedrijfsontwikkelingt Nu raakte men verstrikt in het
eigen succes~ Uit die tijd stamde ook de uitspraakt
~IVoorlichters hebben boeren leren lopent maar nu ze
gaan rennen houden ze hen niet meer bijl~t Dat waren
profetische woordent

Die veranderde instelling kwam ook tot uitdruk~
king in de structuurnota van i q ~St In Iq~o was duide~
lijk gekozen voor de groeieconomie~ Het ging toen
om grotere bedrijven~ schaalvergroting en specialisat
tie~ om een optimale inzet van gebouwen~ werktuigen
en andere hulpmiddelen mogelijk te makent Maar in
I q~S koos men voor consolidatie van grote bedrijvent
kwalitatieve bedrijfsontwikkeling~ aandacht voor de
middengroep en vertraagde uitbreiding van de pro~
ductiet Dat de bomen niet tot de hemel groeien~ was
binnen de landbouw een aanvaarde wett Het ging te
hard en daar kwamen problemen vant Vooral in de
varkenshouderij waren er krachten losgemaakt die
niet meer beteugeld konden wordent Daarom deed
men een beroep op het gezonde verstand~~
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~Niet meer~ maar beter~ was om vele redenen een
bewuste keuzet De indruk bestond~ dat de intensieve
veehouderij zich bij de voortgaande bedrijfsontwikket
ling anders gedroeg dan de overige sectoren in land~
en tuinbouw~ De onstuimige groei zorgde voor veel
onrustt Daarbij kwam de milieuproblematiek in I S~~S
nog niet op de eerste plaats~ Wel waren er zorgen over
de mesttoverschotten~ maar van belasting van het leef~
milieu was nog weinig bekend~ De voornaamste reden
was~ dat er ontwikkelingen op gang kwamen naar zeer
grote eenheden~ die konden leiden tot industriële be~
drijven~ Dat was een schrikbeeld en het gezinsbedrijf
kon erdoor in gevaar koment Uitgaande van moderne
eenheden moest de productie over zoveel mogelijk
boeren worden verdeeldt Nadeel van de stormachtige
ontwikkeling was ookt dat steeds minder boeren het
tempo konden volgent Er was meer kapitaal nodig en
vooral jonge ondernemers zaten met hoge lastent
Nieuw voor die tijd was ook de veranderde instelling
van boeren~ Die werd zakelijk en men zat elkaar in de
wegt De gedachte deed opgeld~ ILaat kleine boeren
maar saneren~ dan komt er ruimte voor een gezonde
landbouwlc~a~

Er was behoefte aan een meer evenwichtige groei
van de productiet Vandaar ~Niet meer~ maar beter~~
Niet meer~ omdat verdere groei van de productie op
moderne bedrijven niet gepaard ging met een nog la~
gere kostprijst Bovendien werden onnodige techni~
sche en economische risicoJs genomen~ Maar beter~
omdat daar mogelijkheden lagen voor inkomensver~
betering door kostenbeheersing en verbetering van de
kwaliteit van producten~ Hierdoor zou de concurren~
tiekracht toenemen~ In plaats van uitbreiding moest
er meer aandacht komen voor betere werkomstandigt
heden en meer rekening worden gehouden met de
mentale en lichamelijke belasting van mensenGst

Zomaar wat stemmen uit de praktijki ~~Ik heb een
mooi bedrijf met jo koeien en joo slachtvarkens~ Ik
kan er goed van leven~ er zijn weinig schulden en ik
wil niet teveel investerent Maar volgens de voorlicht
ting moet ik dat wel doen~ anders zit er voor mijn kin~
deren geen toekomst in~~~ Een andere stemt ~We heb~
ben goed gegokt met de varkenshouderij en die heeft
ons boer gemaakt~ Maar gokken kan ook verslavend
werken en een aantal mensen is niet meer te remt
ment Daar worden we allemaal de dupe vanlr~ Een jon~
ge boer ~~Van de voorlichting moet alles nog groter
wordent En de industrie is nog veel ergert Allemaal

die toeslagen en kortingen~ we worden toch gedwon~
gen om uit te breident Komt u bij ons in de buurt
maar eens kijken~ wat er allemaal in aanbouw isrlt Een
dierenartst ~tWat er in mijn praktijk gebeurt~ is ontoe~
laatbaart Dat investeert maar in veeteenheden~ die
niet meer te overzien zijn~ Laat de voorlichting toch
duidelijk maken aan de mensen~ dat ze met een kleit
nere omvang een goed inkomen kunnen behalen en
dat er tijd overblijft om te leven~l~~t

Enkele markante uitspraken uit een bewogen pe~
riode~ Voortbouwend op ~Niet meer~ maar betert ver~
scheen de notat Bedrijven op maat van de mens ~ Hierin
stonden een aantal uitgangspunten om de drang naar
steeds groter wat in te dammen~ Het gaat te hard in
de intensieve veehouderij en de ontwikkelingsexplosie
moet worden afgeremdt De markt is gevoelig voor
overproductie en als we zo doorgaan~ bederven we het
voor elkaart Speciaal de groten moeten afremmen en
wat ruimte laten voor kleinere bedrijven~ Intensieve
veehouderij moet binnen de landbouw blijven en het
ontstaan van industriële bedrijven moet worden te~
gengegaant Uitbreiding op grondloze bedrijven ven
groot in sterke mate de reeds bestaande mest~ en mit
lieuproblematiekt Ook vanuit de samenleving bestaan
bezwaren tegen het ontstaan van grootschalige bedrij~
ven~ Uitgaande van gezinsbedrijven moeten we ons
beperken tot éént en tweemansbedrijvent Te sterke
bindingen en afhankelijkheid van industrieën moet
worden tegengegaan~t

De zo gewenste ontwikkeling kwam in beperkte
mate voor bij de andere landbouwsectoren~ akker~
bouw en rundveehouderijt In de akkerbouw vond
kwaliteitsverbetering plaats bij de gewassent Door be~
tere grondbewerking~ nieuwe rassen~ vakmanschap
van de boer en voorlichting stegen de opbrengsten per
hectare~ Kwalitatieve en kwantitatieve aspecten gingen
hier sament In de melkveehouderij waren naast groei
ook investeringen gericht op verbetering en verlich~
ting van werk en daarmee op de kwaliteit van leven~gt
Op de tuinbouwsectoren was ~Niet meer~ maar beter~
tussen I q~S en I gSS niet van toepassing~ Zij waren in
die periode bezig met schaalvergroting en specialisa~
tie en dat betekende meer en beter~ Zoals voorheen in
de veehouderij was groei en toename van de productie
in de tuinbouw noodzakelijk voor de opbouw van mo~
derne bedrijved~~~~
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In de loop der jaren bleek steeds duidelijker~ dat de
groei van de productieomvang in de intensieve veet
houderij inderdaad afweek van die in andere landt
bouwsectoren~ Een aantal factoren speelde daarbij een
rol~ zoals~
t het niet grondgebonden zijn van de varkens~ en

pluimveehouderij
de gemakkelijke wijze van financieren
het stelsel van toeslagen en kortingen van handel en
industrie
nieuwe technische vindingen~ die het mogelijk
maakten steeds meer dieren te houden
de belangen van industrie en handel en de onderlin~
ge concurrentie~o
goede jaren~ voorbeelden in de omgeving en onder~
linge stimulansen en competitie~

Ook de boeren zagen wel in dat de groei in de vart
kenshouderij te hard ging~ maar in dit geval was het
gunstige investeringsklimaat sterker dan hun realit
teitszin~ En niemand kon ontkennen dat het varken
in grote delen van het zandgebied welvaart had get
brachtt Als slogan deed INiet meer~ maar beter~ het
heel goedt Met de strekking was men het eens~ maar
men kon boeren horen denken dat de buurman er
maar eens mee moest beginnent Ook binnen de land~
bouwvoorlichting waren er verschillende meningent
Er bestond vooral weerstand om tegen de stroom in te
roeien~

Dat was de zwakke kant van ~Niet meer~ maar be~
terr~ Het was te idealistisch om er concrete doelen
mee te bereikent Het algemeen belang en de persoon~
lijke omstandigheden van boeren spoorden niet met
elkaart Bovendien waren de opvattingen over bedrijfs~
ontwikkeling sterk verdeeldt Tussen de beide uitert
sten van doordrammers hoe meer~ hoe beterr en be~
dachtzamen zag men allerlei overgangen en gradatiest
In vergelijking met vroeger waren de verschillen grot
ter en scherper gewordent Het uniforme denken was
ook in de boerenwereld vervangen door ~Brabants
bont~~I~

~Niet meer~ maar beterl ging uit van gezond ver~
stand en onderlinge solidariteitt Het eerste was in rui~
me mate aanwezig~ maar werd niet altijd goed get
bruikt~ En het tweede~ daar zat slijtage int Inschikken
voor elkaar of verdringen van elkaar~ de tijd en de om~
standigheden werkten niet in het voordeel van de soli~
dariteitt Beperking van de groei moest met harde
hand worden afgedwongen~ Maar het was onvermijde~

lijkt Het gebeurde in IgS I~ toen minister Braks met
de interimwet kwamt Dat betekende het afremmen
van turbulente jaren in de ontwikkeling van de
Brabantse intensieve veehouderij~Zt

En de boer~ hij ploegde voort
De omwenteling tussen IgGo en I g SS had grote ge~
volgen voor het grondgebruik~ de veehouderij~ de
tuinbouw~ het aantal bedrijven en arbeidskrachten~ de
totale agrarische productie~ de bedrijfsomvang en de
arbeidsproductiviteit per man~ De belangrijkste veran~
deringen zijn verwerkt in onderstaande van commen~
taar voorziene tabellent

Tabel S~ Agrarisch grondgebruik in igGo en IgSS en aandeel van Brabant in ar
van Nederland

IgGo Aandeel Igós Aandeel
Cultuurgrond in ha~ jjl~M Iq~~a z~StSqG Ij~G
Hiervan in bouwland IGa~IqI Ió~~ IoStoSH rq I S

grasland ISj~o~G II~S IISitisl Iz ~ q
tuinland IG ~ Ió i Iz ~q iO ~ IIO IG ~ j
braakland Ga~

Bron~ CBS~meitelling

Door ontginning van woeste grond nam de oppervlakt
te cultuurgrond toe van a~s~ooo ha~ in Igoolj tot
~~o~ooo hat in IgSot Daarna bleef dit areaal constant
tot IgGo en toen volgde een geleidelijke afname tot
I g SSt Vooral voor maatschappelijke en industriële
doeleinden was veel landbouwgrond nodigt Volgens
deze gegevens zouden we in I gS S weer op het niveau
van Igoo zijn aangekomen~ Hierbij passen twee kant~
tekeningent In I g SS waren minder bedrijven telplich~
tig dan in IqGot Ze moesten io of meer standaardbe~
drijfseenheden jsbej hebben~~~ Bovendien beëindig~
den in deze periode veel kleine boeren hun bedrijft Ze
behielden vaak wat grond en vielen dan veelal ook
buiten de meitellingt Globaal werd tweederde van de
verloren gegane cultuurgrond aan de landbouw ont~
trokken en eenderde deel was wegens te kleine om~
vang niet meer telplichtig~st

Met dit voortgaande proces~ nog aangevuld met de
claim van natuur en landschap~ staat wel vast dat
land~ en tuinbouw in het jaar aooo over minder
grond zal beschikken dan in Igoo~ Gebrek aan ruimte
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en hoge grondprijzen konden niet uitblijvent Het
overgrote deel van de teruggang in oppervlakte kwam
voor rekening van het bouwland in het zandgebiedt
Daar liep vooral tussen IgGo en Iq~o het bouwland
achteruit ten gunste van het graslandt Die ontwikke~
ling hing samen met de groeiende rundveestapelt Na
Ig~o~ met de opkomst en snelle uitbreiding van de
snijmaïsteelt~ daalde de oppervlakte grasland en het
bouwland nam weer toet De hoeveelheid cultuur~
grond voor tuinbouw bleef licht stijgen tot I gSSt

In deze periode werd Brabant een echte veehouderij~
provincie ~zie tabel q j ~ De rundveestapel verdubbelde ~
de varkensstapel verzevenvoudigde en er was een gro~
te toename van leghennen en slachtpluimvee ~ Voor
alle diersoorten groeide het aandeel van Brabant in de
Nederlandse veehouderij spectaculair ~ voor de var~
kenshouderij zelfs tot ongeveer looro~ Het was duidet
lijk dat de voorkeur van de meeste boeren in het zand~

O A

gebied uitging naar rundvee en varkenst Pluimvee~
houderij werd een gespecialiseerde bedrijfstak voor
een kleine groep~ Melkveehouderij was een grondge~
bonden bedrijfstak en daardoor bleef de toename be~
perktt Dat was niet van toepassing op de varkenshou~
derij~ De groei hiervan ging in versneld tempo door
tot I g óSt

Slachtkalveren hoorden in IqGo nog bij de kleine
bedrijfstakken van gemengde bedrijvent Daarna volg~
de specialisatie en dat leidde tot een sterke toename
van het aantal~ Slachtpluimvee was een nieuwe be~
drijfstak~ die tot I ~ SS werd uitgebreidt Landbouw~
paarden verzorgden in IgGo nog hoofdzakelijk de
trekkracht op gemengde bedrijvent In IgSS waren ze
praktisch verdwenen en hadden plaatsgemaakt voor
luxe paarden en ponytst Van liefhebberij was ook
sprake bij de schapenhouderijt Het was en bleeft on~
danks de toename tussen IgGo en I gSS ~ een kleine
bedrijfstakt
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In de uitbreiding van de veehouderij komt de om~
wenteling in de Brabantse landbouw het duidelijkst
naar voren~ De omvang ervan had gezorgd voor een
totale vernieuwing van de bedrijven~ Bovendien waren
de veranderingen bijzonder heftig verlopen~ Dat komt
tot uitdrukking in vergelijking met de ontwikkelingen
over diezelfde periode in Gelderlandt Ook daar had
men uiteraard niet stilgezeten~

In igGo had Brabant voor alle diersoorten nog ach~
terstand op Gelderland jzie tabel Ioj~ Voor melk~
koeien was die in I gSS goeddeels ingehaaldt Maar de
grootste veranderingen zag men in de varkens~ en
pluimveestapelt Daar vond ten opzichte van
Gelderland een explosieve ontwikkeling plaats~ Voor
alle veesectoren samen was Brabant in I gSS de groot~
ste veehouderijprovincie van Nederland geworden~

Het areaal vollegrondsgroenten steeg door de toenat
me van contractteelten op akkerbouwbedrijven en
door het ontstaan van gespecialiseerde bedrijven ~zie
tabel iijt Zowel provinciaal als landelijk was het een
belangrijke sectort De glastuinbouw stond in de scha~
duw van de ontwikkelingen in Zuid~Hollandt Met de
uitbreiding van de oppervlakte en het aantal groot~
schalige bedrijven groeide de betekenis van de glas~
tuinbouwt Kleinfruit~ zoals frambozen en diverse
soorten bessen~ hoorden in igGo nog duidelijk bij de
kleine gemengde bedrijven met tuinbouwt In I gSS
was er niet veel van over~ Ook de fruitteelt liep sterk
achteruit en alleen grotere gespecialiseerde bedrijven
bleven over~ Van oudsher had Brabant bloeiende
boomkwekerijent De omvang ervan en de landelijke
betekenis namen na igGo nog toet Champignonteelt
was in igGo nog een nieuwe sector~ die volop in ont~
wikkeling wast Dat resulteerde in I S~ SS tot ~ooro van
het landelijk areaal~

De uittocht van kleine boeren~ meewerkende zoons en
arbeiders gebeurde vooral tussen igGo en I g~I jzie ta~
bel Iaj ~ Ook daarna ging dat procest behalve voor de ar~
beiders~ in een steeds vertraagder tempo door tot I gSSt

De productieomvang van de Brabantse landt en tuin
bouw steeg tussen I g ~I en I g SS met I Goro jzie tabel
I~jt Rundveehouderij en intensieve veehouderij zijn
de beide zwaargewichten in de totale agrarische pro~

Tabel q i Aantal stuks vee in tgGo en igSS~ aandeel van Brabant in oro van
Nederland en toe~ of afname in igSS tto~ v ~ igGo~roo

igGo Aandeel rgSS AandeelVerhouding
IqSS~I g Go

Rundvee qSj~r w rj ~ S qGGtSjo tLq zoo
Jongvee zzS~r~ rs ~ j jz g t ~I zq rM Iqq
Melkkoeien W tqos rztr jSS ~ o~z rG ~ j tqs
Slachtkalv~ rztjrq rS ~ S rm torS zz ~ G rr~o
Slachtvee q~ oz~ rS ~ roG sz~ z M zqS
Stieren i~jS rqc~z

Varkens GG~ ~ ~so zz ~ G Oq zt g o g jgl S ~jj
Pluimvee qrjSm S zr ~ S zSo g ~ ~ GSS jo l ~ M
Leghennen SIIO ~Ogo zr ~q tzóoG ~Gjs zS ~S tSS
Sl~kuikt tozB~ S~S zz ~ ~ rzzS~toso jz ~ o tt g~~

Paarden jo ~ zGS rG ~ r rz ~ rGz r q~ G qo
Schapen rt ~ oSG z ~q ~c~tGjr Gj qqq

lStieren rqGoc t jaar en ouder~ t g SS~ z jaar en ouderJ
Brom CBS~meitelling

Tabel eoi Aantallen stuks vee van Gelderland in igGo en rgSq ~ waarbij voor deze
jaren de aantallen in Noord~Brabant op ioo zijn gesteld

igGo GeldjBrab t g SS GeldjBrab
Rundvee S~St~GS rzo rr J o~ W rr~
Melkkoeien zjStG~~ rzt jqG ~oSo roj
Varkens ~iq~Gz ro~ zqoG ~ oSq Sg
Pluimvee ri~qG ~GoG rqG r~rG j~ ooo GS

Brow CBS~meitelling

Tabel tri Oppervlakte in hectare van verschillende tuinbouwsectoren in tgGo en
i g SS en aandeel van Brabant in oro van Nederland~
Bij champignonteelt oppervlakte in mi

igGo Aandeel tcSS Aandeel

Vollegrondsgr~ G ~ qsq rgJ~ rq~oyz zG ~ j
Gr~ onder glas rrr zrS So ll rr~i
Bloemkwt otglas ro Ij tgq j II
Kleinfruittt r~ g gz qt Iq ~ z t~~z
Fruitteelt qtqqS gl S tt~sz yl ~
Boomkwekerij Cm zz~q zzq~ jGo
Champignontt zq~trr~ go s

Bron~ CBS~meitelling
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Tabel Izt Aantal land~ en tuinbouwbedrijven en mannelijke arbeidskrachten in
IgGo ~ Igyl en IgHg

IqGo ~t Ig~~I z~ IggS z~~
Hoofdberoepsbedrijven jt~ooo zj~Ijo Iótojg
Bedrijfshoofden jt~ooo za~Hjq IÓ~oIó
Meewerkende zoons ntooo j~Ilg ztoHG
Arbeiders ó~ooo atgsz jtlzq
Totaal arbeidskrachten go~ooo aó~g oq zg~azó

ti Bron CBStvolkstelling
I i Bron CBS~meitelling~ LEItbewerking

Tabel Iji Totaal aantal sbe in Igyl en IgSS ~ aandeel in S~ van bedrijfssectoren en
gemiddeld aantalper agrarisch bedriffen per arbeidskracht

Totaal aantal sbe
Rundveehouderij
Intensieve veehouderij
Akkerbouw
Tuinbouw
Gem~ aantal sbe per bedr~
Gem~ aantal sbe per arb~kr

ICJ~I ICJÓS

z ~Sj~tooo j ~ ~IS ~ ooo
hz J cI
zG jo
ij II

I q zo
IIO ZOG
SH IGo

Bron CBS~meitelling~ LEl~bewerking

ductie~ Door de sterke groei van de intensieve veehout
derij moest de rundveehouderij in relatieve zin wat
ruimte inleveren~ Akkerbouw verloor aan betekenis
en tuinbouw werd belangrijker~ Opmerkelijk is de toe~
name van het aantal sbe per bedrijf en per arbeids~
kracht~ ~j~ Die was al aanzienlijk gestegen tussen IgGo
en Ig~I ~ toen de productieomvang ook groeide en zo~
veel arbeidskrachten de landbouw verlietent Het hoor~
de allemaal bij de omwenteling tussen IgGo en I g SSt
Als men de gebeurtenissen en de geleverde prestaties
op zich laat inwerken~ past de grootste bewondering
voor hen die de ommekeer hebben uitgevoerdt

ytj g Actiegroepen aan het werk
Rond Ig~o kwam er kritiek van actiegroepen~ die te
maken had met de wijze van produceren~ welzijn van
dieren~ milieu~ mestoverschotten en ruimtelijke orde~
ning~ Vooral de intensieve veehouderij kreeg het
zwaar te verdurent Meer vee op minder bedrijven be~
tekende grotere eenheden en specialisatiet Er waren
nog weinig industriële bedrijven die zich uitsluitend

toelegden op de productie van vlees of eierent
Uitgaande van éénmans~ of gezinsbedrijven waren er
volgens de CBStmeitelling van Igyl in Brabant jjS
bedrijven met meer dan iooo slachtvarkens~ too fok~
zeugen~ joo slachtkalveren~ Iotooo leghennen of
~lotooo slachtkuikenst Het leeuwendeel van de inten~
sieve veehouderij kwam voor naast een grondgebon~
den bedrijfstak~ in hoofdzaak melkveehouderijt ook
binnen de landbouw was men niet enthousiast over
grondloze industriële bedrijven vanwege het marktt
aandeel dat ze opeisten en de vergroting van het mest~
probleem~~~

Maar ook zonder biotindustrie groeide de omvang
van de intensieve veehouderij zo snel dat in de Peel
en de Meierij in I gGg sprake was van plaatselijke
mestoverschotten~ Er kwamen meer grenzen in zichtt
In I q G~ was in een beroepszaak gebleken~ dat opslag
van mest het hele bedrijf hinderwetplichtig maaktet
Maar voorlopig werden zowel de Hinderwet als de Wet
op de Ruimtelijke Ordening soepel toegepastt Nu bet
gon de functie van het platteland veelzijdiger te wor~
den~ Bemoeienis met de landbouw nam toe en boeren
moesten meer rekening gaan houden met beperkin~
gen~xt De beslotenheid van vroeger bestond niet meert

Het maatschappelijke ongenoegen over de wijze
van produceren in de agrarische sector was aanvanket
lijk beperkt tot kleine groepen in de samenleving~
Aanhangers hiervan hadden vaak een intellectuele
achtergrond en ze verstonden de kunst om politieke
belangstelling te wekken en de pers te activerent Ze
geloofden in hun boodschap en bij het uitdragen er~
van werden ze niet gehinderd door kennis van land~
bouwzakent Dat leidde vaak tot eenzijdige en ongenu~
anceerde uitspraken~ die bij de boerenbevolking hard
aankwamen~ Agrariërs voelden zich bedreigd en dat
leidde tot wederzijds wantrouwent Hierdoor kwam de
dialoog over reële problemen maar moeizaam op
gang~~~

Als voorbeeld van aanpak volgen hier een aantal cita~
ten uit de samenvatting van het rapport Bio~indust
trier van de Stichting Natuur en Milieu uit Ic~~at

~~De ongebreidelde ontwikkeling van de biotindustrie
leidt in bepaalde delen van het land tot een ernstige
fysieke en visuele aantasting van milieu en land~
schaplf t
~Ten hoofdkenmerk van het agrarisch bedrijf is de
relatie met en de afhankelijkheid van het produktiet
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vermogen van de tot het bedrijf behorende grondrrt
~IBio~industrie is de juiste benaming voor een be~
drijfssysteem waarbij dieren in dichte pakking en bij
een ver doorgevoerde gemechaniseerde bedrijfsvoe~
ring worden gehouden met het doel een economisch
optimale dierproductie te verkrijgent Het gebruik
van termen als Iveredelingslandbouwl of Idierveredet
ling~ is onjuisC~
f~Nu algemeen wordt erkend dat de agrarische ruim~
te in ons dichtbevolkte land ook andere functies vert
vult dan die van louter voedselproductiegebied~ kan
de visuele schade die de verspreide vestiging van
bio~industriehallen op vele plaatsen in het landschap
aanricht niet langer worden aanvaardt~~
~tDikwijls zal evenwel blijken dat concentratie op
daarvoor aangewezen bio~industrieterreinen de eni~
ge acceptabele oplossing is~~~
In tegenstelling tot de klassieke veehouderij geeft
de bio~industrie aanleiding tot stankhinder~ die
wordt veroorzaakt door de aard van de voeding en de
wijze van huisvesting van de dieren en door de met
thoden van mestopslag en ~verwerkingrrt
~IDe in bepaalde delen van het land optredende mest~
overschotten ~ thans tenminste I ~ S miljoen ton per
jaar ~ leiden reeds tot ernstige verontreiniging van
het milieu~~~
~U de bio~industrie is het dier de ~grondstof in een
industrieel proces~ dat is gericht op het produceren
van een gedefinieerd en gespecificeerd dierlijk prot
ductt Aan het economisch optimaal produceren wort
den levenswijze en welzijn van het dier volledig ont
dergeschikt gemaaktr~t
I~Het is in eerste instantie de taak van de ruimtelijke
ordening te komen tot een afweging van belangen
omtrent de toelaatbaarheid van bio~industrie in het
landelijk gebied~~~
~ILangs verschillende wegen dient op zo kort mogelij~
ke termijn te worden gestreefd naar een sluitend
systeem van regelingen om de ongebreidelde ont~
wikkeling van de bio~industrie een halt toe te roet

penrrsot
Het was bepaald geen stuk om tot overleg met de

boeren te koment De bedoeling ervan was allereerst
om de overheid tot spoed aan te zetten met wetgeving
en de toepassing ervan op het gebied van milieube~
heer en ruimtelijke ordeningt Maar ze vergaten daar~
bij dat ze met hun stellingname de boeren in het hart
troffen~ door te suggereren dat ze slecht voor hun diet

ren zorgdent Dat had nooit mogen gebeurent Van de
andere kant was~ vanuit hun visie~ de frustratie bij nat
tuur~ en milieubeschermers over de agrarische prot
ductiewijze en de ontwikkeling ervan wel verklaar~
baar~ Ze waren oprecht bezorgd~ dat boeren te zeer in
de ban kwamen van technische vooruitgang en econo~
misch gewint En dat de dieren~ die geen stem hadden~
slachtoffer werden van grootschalige ontwikkelingen~
Bovendien moesten ze opboksen tegen het~ in hun
ogen~ machtige groene front~ waar hun bemoeienis
aanvankelijk als last werd ervarent En tenslotte ont~
brak een adequaat wettelijk instrumentarium~ waar~
van ze gebruik konden maken om hun ideeën kracht
bij te kunnen zettenx~t

Van mildere aard was de toonzetting van vertegen~
woordigers van de biologische landbouwt Daartoe be~
hoorde o~at ~De Kleine Aarde~ te Boxtelt Hier nam
men proefnemingen met gewassen en een ander ac~
tiepunt was het zuinig omgaan met energie~ De alter~
natieve landbouwmethoden beoogden een tegenhan~
ger te zijn van de werkwijze in de gangbare land~
bouw~ Bij het telen van gewassen werd meer aan de
natuurlijke omstandigheden overgelaten~ De zorg
voor een schoon milieu stond vooropt Hun bezwaren
richtten zich met name tegen het gebruik van chemi~
sche bestrijdingsmiddelen en kunstmestt Er was wel~
iswaar een beperkte vraag naar alternatief geteelde
producten~ maar de onzekerheden inzake afzet en
rentabiliteit waren nog te groott Op bedrijven waar
inkomensvorming voorop stond~ vond voorlopig geen
uitbreiding van op deze wijze geteelde gewassen
plaatst Wel groeide het inzicht~ dat alternatieve en
gangbare landbouw elkaar moesten vinden ter bevor~
dering van een goed milieu en de kwaliteit van het
voedselsz~ De onderlinge verhoudingen waren vanaf
het begin ook minder verkrampt dan met de eerder
genoemde actiegroepent

Het zou onjuist zijn~ om alleen maar negatief te
oordelen over de vele groeperingen van buitenstaant
ders die zich met de ontwikkeling van de landbouw
bezighieldent Aanvankelijk was vooral de waakfunctie
belangrijk~ en met name de vraag of de moderne land~
bouwmethoden niet te ver waren doorgeschoten~
Behoud van een schoon milieu en aandacht voor pro~
ductiemethoden vormen het fundament voor een
duurzame landbouwt Daartoe leverden deze groepe~
ringen hun bijdrage~
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H O O F D S T U K V I I I

Landbouwsectoren

D e grootste veranderingen deden zich voor in de
veehouderijt Tot IgGo had deze sector~ in kleine

eenheden~ deel uitgemaakt van het gemengde bedrijf~
Boeren in het zandgebied hadden ervaring met het
houden van rundvee~ varkens en pluimvee~ De nood~
zakelijke grote aantallenl die ze voor een doelmatige
exploitatie per bedrijf moesten gaan houden~ zorgden
voor de omwentelingt Specialisatie was mogelijk met
een andere bedrijfsopzet~ nieuwe gebouwen en in~
richting en toepassing van mechanisatie en automati~
seringt In de akkerbouw verliepen de veranderingen
minder spectaculairt Hier waren mechanisatie en
loonwerk trefwoorden om te komen tot een efficiënte
bedrijfsorganisatie~ Vanaf IgSo werd duidelijk~ dat~
om verschillende redenen~ voor alle landbouwsecto~
ren moeilijke tijden op komst warent

B ~ r ~ De rundveehouderij
Rundveehouderij was en bleef tot IgSS de belangrijk~
ste agrarische bedrijfstak in Noord~Brabant~ De melkt
veestapel breidde voortdurend uit en ondanks beperkt
te mogelijkheden volgde ook hier specialisatie van de
bedrijven~ Stimulerende factoren~ die hierbij een rol
speelden~ wonnen het van remmende invloeden~ zoals
de beperkte bedrijfsoppervlakte~ Kunstmatige insemi~
natie gaf een extra stimulans aan verhoging van de

melkgift per koe~ Met de komst van het melkquotum
per bedrijf in I g S I werd de groei van de melkveesta~
pel onderbroken~ Ook het houden van slachtkalveren
en ander slachtvee was van betekenis~ Het rendement
van deze beide bedrijfssectoren was minder stabiel
dan van de melkveehouderijt

S ~ i ~ it Ontwikkeling van de rundveehouderij
Vanaf IgGo liep het aantal bedrijven met melkvee get
leidelijk terug ~ Het waren vooral boeren met minder
dan tien melkkoeien ~ die hun bedrijf beëindigden of
deze productietak gingen afstotent Daarentegen nam
het aantal bedrijven met meer dan tien melkkoeien
toe ~ Maar ook dat was slechts tijdelijkt Er voltrok zich
een niet te keren structurele ontwikkeling ~ die zich in
de loop der jaren ging versnellent Er kwamen steeds
minder bedrijven met melkvee en de eenheden per
bedrijf groeiden van jaar tot jaart Al spoedig waren
dertig koeien per bedrijf de ondergrens voor een ren~
dabele eenheidt Voor de melkveestapel in Brabant was
IgGg het t doorbraakjaarl naar grotere eenheden en
specialisatie ~~

Dat dit in korte tijd gebeurde ~ was niet zo vanzelf~
sprekendt Er waren remmingen ~ die deze ontwikket
ling in de weg stondent Het houden van koeien is een
grondgebonden productietak ~ De ontwikkeling moest

A~H~ Crijns IIj Van overgang naar omwenteling



plaatsvinden in het zandgebied met van oudsher klei~
ne bedrijvent De oppervlakte per bedrijf bepaalde de
mogelijkhedent Ook de verkaveling was een moeilijk
puntt Een huisperceel van tien hectare of meer was
van onschatbare waardet Veel bedrijven in het zand~
gebied hadden minder grond aan huist En de derde
belemmering betrof de financiering~ Van alle land~
bouwactiviteiten was melkveehouderij de duurste be~
dijfstakt Het ging om grond~ gebouwen~ vee en werk~
tuigem~ Van huis uit waren Brabantse boeren niet ka~
pitaalkrachtigt

Maar ondanks deze beperkingen gingen ze aan de
slagt Er waren ongetwijfeld stimulerende invloeden~
waarvan ze gebruik maaktent En ook vindingrijkheid
kon hen niet worden ontzegdt Allereerst was de over~
gang naar grote eenheden en specialisatie al eerder
begonnen bij de intensieve veehouderijt Bij die ont~
wikkeling konden rundveehouders niet achterblijvent
Zij zagen de voorbeelden van jonge pioniers~ die goet
de resultaten behaaldent Een keur van nieuwe en ten
dele al beproefde mogelijkheden diende zich aan~ zot
als kunstmatige beregening~ snijmaïs~ ligboxenstal~
doorloopmelkstal~ sleufsilors en melktank~
Mechanisatie en inrichting van gebouwen werkten ar~
beidsbesparend en tverlichtend bij voederwinning en
voedering~ melken en verzorgen van de veestapeP~

Voeg daarbij de uitvoering van veel ruilverkavelin~
gen met daaraan gekoppeld het verplaatsen van boer~

derijen in die periode~ Er kwam grond beschikbaar
van bedrijven die beëindigd werden~ Verder waren de
begeleiding door de voorlichting~ de in het algemeen
redelijke melkprijs en het gunstige Brabantse ontwik~
kelingsklimaat van grote betekenist Het zandgebied
telde heel wat ondernemende boeren en hun geza~
menlijke inspanning stuwde de omvang van de
Brabantse melkveestapel omhoog tot tweede provincie
vlak achter Gelderlandt Met gering verschil volgden
Friesland en Overijsselt In I góS bezaten deze vier prot
vincies samen G Soro van de Nederlandse melkveesta~
pelt Wanneer de resultaten goed waren en lage
krachtvoerprijzen samenvielen met een gestegen
melkprijs kon de Brabantse boer wel eens overmoedig
worden bij uitbreiding en nieuwbouw van grote stal~
len~ Bij de financiering deden zich weinig problemen
voor~~ Stijgende grondprijzen zorgden voor een hoge~
re onderpandswaarde van het eigen bezitt

Hun vindingrijkheid was vooral nodig bij te wei~
nig grond in verhouding tot de grootte van de veesta~
pelt De meeste boeren losten het op door naast melk~
vee ook varkens te houden~ Daarbij was de omvang
van iedere bedrijfstak zo groot~ dat alle voordelen van
moderne gebouwen~ inrichting en mechanisatie wert
den benut~ Anderen kochten tot elke prijs grondr ze~
ker als de percelen voor hen gunstig waren gelegent
Voor boeren was het een uitgemaakte zaak dat je de
grond van de buurman maar één keer kon kopent
Weer anderen zochten het in het bijkopen van ruw~
voer~ voornamelijk snijmaïs~ van boeren~ die bouwt
land ~overhaddenrt Dat waren in het algemeen bedrijt
ven met intensieve veehouderijs~

In Oost~Brabant vond men een heel bijzondere op~
lossing voor het probleem van weinig grond en toch
veel koeien houdent De verzorging van het jongvee
was op veel bedrijven een zwak punt~ Het melkvee
kreeg de meeste aandacht~ Boeren en landbouwvoor~
lichting stelden in I qG ~ een actieplan op om jongvee
van melkveebedrijven over te brengen naar speciale
opfokbedrijvent Dit waren boeren met stalruimte en
te weinig grond om zelf een rendabele melkveehoude~
rijtak op te bouwent Ze hadden zich vaak toegelegd op
intensieve veehouderijt Met de opfok van jongvee kre~
gen ze er een tweede bedrijfstak bij ~ De melkveehou~
ders die hun jongvee uitbesteedden konden dan zS tot
~ooro meer koeien gaan houdent Het mes sneed aan
twee kanten~ Belanghebbenden vormden een begelei~
dings~commissie~ die de samenwerking tussen melkt
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veehouders en opfokkers op schrift steldent In I S~ Sq~
waren er circa ~oo melkveebedrijven in combinatie
met IaS opfokbedrijven~ Door de inkrimping van de
melkveestapel na Igó I werd de behoefte aan deze sa~
menwerkingsvorm snel mindert Maar de boeren hiel~
den er wel een goed melkquotum aan over~ zodat ze
met een rendabele eenheid melkkoeien verder kon~
den gaanG~

Meer nog dan uit de toename van de melkveestapel
blijkt ~ kwam de omwenteling tot uitdrukking in datget
ne~ wat er gebeurde op de bedrijvent

Tabel I I geeft een goed beeld van de verschuivingen~
die tussen IgGo en I gSS plaatsvondent Verdubbeling
van de melkveestapel~ aSoo van de melkveehouders
bleef over en de gemiddelde bezetting groeide van ~

Tabel rq z Omvang melkveestapel ~ aantal melkveehouders en gemiddeld aantal
melkkoeien per bedrijf in ig~o ~ igyo~ rgZg en i p Ss

tgbo r g~~ o r W S I ggS
Stuks melkvee r W tqoS z~itojb jqr~oIV jSS ~o~z
Aant~ melkveeh~ ZH ~ qbS rSH~~ r ~I og S ~ aoj
Melkk ~ per bedrijf ~ Iq aS q~

Brom CBS~meitelling

naar q~~ melkkoeien per bedrijft Dat alles gebeurde in
zs jaart Het was volkomen afwijkend van wat voor~
gaande generaties ooit hadden meegemaakt ~ De groott
ste toename van de melkveestapel gebeurde tussen
Ig~o en Iq~s~ De bouw van ligboxenstallen was toen
volop aan de gangt Na Iq~s trad vertraging op ~ Dat
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was ook het geval met de vermindering van het aantal
melkveehouders~ Het houden van ~ of j~ melkkoeien
had uiteraard ingrijpende gevolgen voor de gehele be~
drijfsorganisatie en het boerenbestaan in het alge~
meent

Behalve meer koeien~ nam ook de melkgift per koe in
de loop der jaren toet Maar dat proces verliep zeer ge~
leidelijkt Veeverbetering was gebaseerd op het werk
van het Nederlandse Rundveestamboek ~NRS~ en
plaatselijke fokt en controleverenigingent Het stam~
boek hield zich vooral bezig met keuringent Het exte~
rieur was hoofdzaak en melklijsten waren van ondert
geschikt belang~ De invloed van het stamboek op de
melkgift was indirect~ omdat door keuringen de lief
hebberij in veeverbetering werd aangewakkerdt De
hoeveelheid melk per koe maakte daar deel van uitt
De melkcontrole zorgde ervoor dat boeren inzicht
kregen in de melkproductie van hun koeien~ Bij de se~
lectie en het aanhouden van jongvee konden ze daar
rekening mee houden~

Ondanks de opkomst en toepassing van kunstma~
tige inseminatie kwam er aanvankelijk weinig veran~
dering in de trage toename van de melkproductie per
koet Kunstmatige inseminatie was allereerst ter hand
genomen om besmetting van vrouwelijke dieren met
onvruchtbaarheid te vermijden~ In het Brabantse
zandgebied~ waar gezamenlijk gebruik van stieren in
stierhouderijen veel werd toegepast~ was te laat~ of
was het niet drachtig worden van rundvee een veel~
voorkomend euvelt Ook hierdoor werd verhoging van
de melkgift per koe afgeremd~ omdat meer vee relatief
vroeg voor de slacht moest worden afgevoerd~ Door
toepassing van kunstmatige inseminatie konden dekt
infecties door stieren doeltreffend worden bestredent

Het effect van kunstmatige inseminatie ~Kij op
veeverbetering kwam pas in zicht toen stieren~ op ba~
sis van hun vererving~ dus op de kwaliteit van hun nat
komelingen konden worden geselecteerd~ Deze fokket
rijtopzet was eerst in de praktijk toepasbaar~ toen kleit
ne verenigingen gingen fuseren tot regionale en
daarna tot provinciale verenigingen~ Grote verenigint
gen hadden meer stieren en selectie werd een belang~
rijke taak van KItstations~ Dieren met bewezen kwali~
teiten werden intensief gebruikt~ Daarmee kregen de
boeren een ruimere keuze en in combinatie met
melkcontrole beschikten ze voortaan over gegevens
van stieren en hun koeien~ Die ontwikkeling was voor

de verhoging van de melkgift en betere nakomelingen
zeer waardevoh~

In diezelfde periode was een methode ontwikkeld
om sperma in te vriezent Dat maakte uitwisseling van
sperma van goedverervende stieren mogelijkt Weldra
zouden er geen grenzen meer bestaan voor het uitwis~
selen van spermat Bovendien werd het mogelijk om
van de beste stieren voorraden aan te leggen en meer
koeien hiermee te bevruchten~ Dat heeft sterk verbete~
rend gewerkt op de kwaliteit van de rundveestapel en
versnelde de toename van de melkproductie per koeRt

Daarmee kwam ook Amerika in beeldt Al voor het
einde van de vorige eeuw hadden Amerikanen in ota~
Friesland veel zwartbont vee aangekocht en dat veel
sterker dan hier in de melkrichting gefokt~ Het waren
grote koeien~ matig gespierd~ met een hoge melkgift
en uitstekende uierst Dit verwante rundvee uit het
Fries~Hollands ~FHj~veeslag stond in Amerika te boek
als het HolsteintFriesian ~HFj~ras~ Door gebruik van
sperma van deze stieren bij Nederlandse zwartbonten
steeg de melkproductie van de nakomelingen aan~
zienlijkt Daarmee was het hek van de damt Steeds
meer boeren gingen in KItverband over tot het ge~
bruik van HF~sperma voor hun veestapel~ Ook bij de
roodbonten deed zich een soortgelijke ontwikkeling
voort Hier ging het om sperma uit Amerika van het
Red~HolsteintFriesian ~RHFj rast Fokkers van het ro~
buuste MRIJ~veeslag in het Land van Cuijk konden
maar moeilijk wennen aan die grotere en lichtere af~
stammelingen~ Maar bij de boeren ging het om de
melk en de fokkers moesten zich erbij neerleggent

Er waren nog meer redenen waarom de melkgift
per koe in versnelde mate toenamt Kleine melkvee~
houders vielen af en de melkproductie per koe was
daar gemiddeld lager dan op grotere bedrijven~ Door
bedrijfsontwikkeling~ schaalvergroting en veel meer
koeien per bedrijfgroeide de aandacht voor veeverbe~
tering~ Het belang van een hoge melkproductie werd
groter en door specialisatie kon eraan gewerkt wor~
den~ De koeien waren er met de ligboxenstal flink op
vooruitgegaant Naast verbetering van de voeding~ melt
ken~ gezondheidszorg en verzorging van de dieren
hadden deze betere en frisse stallen een positieve in~
vloed op de melkproductiet Tussen IgGo en I g SS nam
de gemiddelde melkgift van controle~koeien toe van
~Ia~g kg ~ tot SSI G kg ~ Tot I q~s ging dat nog geleide~
lijk ~ maar daarna volgde versnelling van dit procest In
I góS was dit nog volop aan de gang en er waren
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steeds minder koeien nodig om het quotum vol te
melken~t

Meer koeien en een hogere melkgift leidde in
Europa tot problement De kosten van regelmatig te~
rugkerende overschotten rezen de pan uit en de
Europese Commissie moest ingrijpent In Iq~~ be~
sloot men om aan melkveehouders per ioo kgt gele~
verde melk een verplichte heffing op te leggen~ Maar
het bedrag was zo laag~ dat de boeren deze medever~
antwoordelijksheffing voor lief namen en tegelijk
doorgingen met het produceren van meer melk~
Daarop volgde in I gS I de superheffing die veel stren~
ger was en paal en perk stelde aan het produceren van
melkoverschotten~ Aan iedere lidstaat van de EG werd
een vooraf vastgestelde hoeveelheid melk toegestaan~
De uitvoering ervan leidde in Nederland tot een melk~
quotum per bedrijf~ Hierbij ging men uit van de ge~
produceerde hoeveelheid in I g S~ ~ verminderd met
S~GSoro~ Bij overschrijding volgde een boete~ de zoge~
naamde superheffing op teveel geleverde melklot

Het houden van slachtkalveren gebeurde aanvankelijk
in kleine aantallen en diende ter aanvulling van het
inkomen van gemengde bedrijvent Tussen IS~Go en
igSS vond dezelfde ontwikkeling plaats als bij het
melkveet Geleidelijk ontwikkelden zich ook hier ge~
specialiseerde bedrijven met enkele honderden kalve~
rent De grootste uitbreiding van het aantal kalveren
vond plaats tussen I qGS en Ig~o~ In die periode ver~
minderde ook het aantal bedrijven en dat proces ging
daarna geleidelijk door tot IgSSt Van de aGoo bedrij~
ven met slachtkalveren in I g G I waren er in igSS nog
~Ig g over~ die gemiddeld ago kalveren hielden~ Het
was een onzekere bedrijfstak door de sterk wisselende
prijzen van aankoop van nuchtere kalveren en ver~
koop van slachtkalveren~ Ter vermijding van inko~
mensrisico vond rond IgSo bijna uitsluitend produc~
tie op contract plaatst Tegen die tijd nam ook de maat~
schappelijke druk toe om de huisvesting van kalveren
in te kleine boxen te verbetereW~t

Slachtvee werd aanvankelijk in kleine aantallen ge~
houden op akkerbouw~ en gemengde bedrijven~ Tot
Ig~~o was de uitbreiding beperkt~ maar daarna ging
het sneller door de ontwikkeling van het stieren mes~
ten op stal in grotere aantallen~ Dat was mede een ge~
volg van de opkomst van de snijmaïsteelt~ voor de
ruwvoedervoorziening van deze dierent Van de
Nederlandse rassen ging de voorkeur uit naar rood~

bonten~ omdat deze beter bevleesd warent Vanuit het
buitenland voerde men vleesrassen in~ zoals Belgische
Blauwen~ uit Frankrijk Charolais~ Limousin en
Blonde dlAquitaine~ en vanuit Italië Piemontese~
Stieren hiervan gebruikte men ook voor kruising met
Nederlandse rassen~ Dat gebeurde door KI~verenigint
gen die enkele stieren van deze vleesrassen gingen
houden~ Daarmee boden ze hun leden de mogelijkt
heid om koeien met een lage melkproductie met sper~
ma van vleesstieren te laten inseminerent In een aan~
tal gevallen leidde dat tot moeilijke geboorten van
zware kalveren~~t

Met de komst van het melkquotum per bedrijf
kreeg de rundvleesproductie een nieuwe impulst
Boeren hadden er een hekel aan om stalruimte onge~
bruikt te laten~ Op veel bedrijven vulde men lege
plaatsen op met slachtveet Vanaf igSS veranderde
daarmee het agrarisch landschap~ In de weiden ver~
scheen slachtvee in velerlei kleuren~ De strenge inde~
ling van Brabant in een zwartbont en roodbont gebied
moest tevens plaats inruimen voor vleesrassen~ die
vroeger onbekend waren~

S ~ itZ ~ Gebouwen en huisvesting
Schaalvergroting en specialisatie vroegen om aanpast
sing van bedrijfsgebouwent Voor de intensieve vee~
houderij betekende dat nieuwbouw van stallent Bij de
melkveehouders~ waar de veestapel geleidelijk toe~
nam~ volgde eerst een tussenfase~ Men zocht het~
waar mogelijk~ in verbetering en vergroting van de
grupstal~ Bestaande langgevelboerderijen met stal en
schuur bouwde men om tot een dubbelrijige grupstal
met drijfmestroosters~ Dat was al een hele verbete~
ring~ want daarmee verviel het uitmesten van de stalt
Het melken in deze grotere stallen gebeurde met de
melkmachine en twee melkemmers per man~ De
komst van de melkleiding en de koeltank bracht op~
nieuw arbeidsverlichting~ Maar het bleef toch behelt
pent In de grupstal had de koe haar aangebonden
plaats en alles moest in mankracht van en naar haar
toe worden gebrachtt Voor het houden van een grote
eenheid melkvee was behoefte aan een heel ander sys~
teem~ dat veel minder arbeid vroeg en waar de koe
meer bewegingsvrijheid hadtjt

Daarvoor zorgde de ligboxenstal met doorloop~
melkstalt Vanaf IqGj begon men in Brabant met de
bouw van enkele experimentele stallen~ Ook op het
Rundveeproefbedrijf~ de Waiboerhoevel te Millingen
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werkte men met dit nieuwe staltype~ Praktijk en we~
tenschap reikten elkaar de hand en binnen enkele jat
ren volgde de doorbraak~ Het was een ware revolutie~
Met dit bouwsysteem~ de doorloopmelkstal~ de koel~
tank en transport van kuilvoer kon de verzorging van
de veestapel grotendeels worden gemechaniseerdt Dat
maakte schaalvergroting en specialisatie mogelijk en
de komst van snijmaïs vanaf Ig~o versterkte deze ont~
wikkelingt Met een gegarandeerde melkprijs kon vei~
lig en verantwoord worden geïnvesteerd in de moder~
ne melkveehouderijlat Het stelde veel boeren voor de
keuze~ doorgaan met meer melkvee ofstoppent Zowel
het een als het ander gebeurdet Veel boeren stootten
de melkveetak af en anderen gingen aan de slag~

Een nieuwe groep van jonge pioniers kon zijn ont
dernemersdrang botvieren met aanvankelijk nogal
wat behoudende critici aan de zijlijnt Maar de arbeidst
besparing en ~verlichting was zo evident en behalve

het werkklimaat voor de boer was ook het leefklimaat
voor de dieren zoveel betert De overgang van stal naar
weide en omgekeerd verliep veel geleidelijkert Mede
door uitgevoerde ruilverkavelingen waren steeds meer
boeren in de gelegenheid om de koeien ~aan huis~ te
houdent Oudere boeren werden over de streep getrokt
ken door hun meewerkende zoon en andere gezinslet
dent Terwille van de opvolger paste men het bedrijf
aan~ Wanneer de ligboxenstal klaar was~ volgde vaak
verdubbeling van de melkveestapel in korte tijdt De
stal moest vol en zonder selectie werd alle vee aanget
houden~ Die ontwikkeling gaf ook problemen~ Bij me~
nige boer groeide de veestapel sneller dan hun ken~
nist Dat werd meestal opgelost door generatiewisse~
ling met de komst van de beter opgeleide jongerels~
Brabant weerde zich geducht en liep voorop met de
bouw van ligboxenstallent In I g ~G had Sq~ ~~S ro van de
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bedrijven met q~o en meer melkkoeien in Nederland
een ligboxenstal en in Brabant was dat go~GorolGt

Bij de overgang van grupstal naar ligboxenstal wa~
ren er soms problemen met het gebruik van de boxen~
Koeien stonden er onwennig tegenover en sommigen
namen aanvankelijk genoegen met de vrije ruimte op
de roosterst In de volksmond werden ze aangeduid als

~damslapersr~ Het had ook te maken met de vorm en
bedekking van de ligplaats~ Boeren gingen zelf experi~
menteren en zochten naar de beste oplossing voor het
welbevinden van hun veet Goede en schone ligboxen
waren essentiëel voor gezonde uiers en hygiënische
melkwinningt
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Verbetering van de woning volgde meestal op de
aanpassing van de bedrijfsgebouwent fEerst verdienen
en dan uitgeven is beter dan omgekeerdl~ was een te
verdedigen standpuntt Door de bouw van de nieuwe
stal kwam er ruimte in de langgevelboerderij voor een
comfortabeler woning~ De inrichting hing af van de
gezinssamenstelling en persoonlijke eisen en wensent
Van opa en oma hoefde al die luxe niet~ maar de kin~
deren vonden het prachtigt Ze hoorden weer wat
meer bij de burgermaatschappij~~t

Efficiency in de ligboxenstal en op het erf gingen
sament Voor het transport van kuilvoer vanuit sleuf~
siloJs was erfverharding nodig~ Maar dat gold ook voor
het krachtvoer uit de bulkwagens~ de afvoer van melk
via de rijdende melkontvangst en het transport van
drijfmest~ In tegenstelling tot het vroegere gemengde
bedrijf kreeg het erf een geordend aanzicht~ Veel boe~
ren deden aan erfbeplanting en ten gunste van het
landschap werden ontsierende silo~s aan het oog ont~
trokken~st Met de welvaart nam ook de zorg voor de
aankleding van de boerderij toet

S ~ itj ~ Arbeid en mechanisatie
Boeren die overgingen van een gemengd bedrijfnaar
een gespecialiseerd melkveebedrijf stonden voor een
moeilijke opgavet Kleine neventakken waren of wer~
den afgestoten~ Er kwam meer grasland en het bouw~
plan werd vereenvoudigd en teruggebracht tot één of
twee gewassen~ Bovendien verdwenen de herfstteel~
ten~ zoals stoppelknollent Er kwam een nieuwe stal~
In enkele jaren tijd verdubbelde de melkveet en jongt
veestapel~ Die ontwikkeling vond plaats in een periot
de dat volwassen kinderen nog thuis woonden en int
middels een ander beroep hadden gekozent jongeren
volgden verschillende opleidingen en daarmee was de
band van de kinderen met het bedrijf verminderd~ Ze
waren vroeger zo belangrijk geweest voor allerlei ta~
ken~ die in het gemengde bedrijf verricht moesten
wordent

Zolang er geen opvolger was~ stonden de boer en
zijn vrouw er alleen voort Dat kon lang duren~ want
de meewerkende zoon moest eerst een gedegen oplei~
ding volgen~ De snelle veranderingen brachten met
zich mee~ dat de boer in korte tijd van Jmanusje van
allesl ondernemer moest worden~ Daarmee groeide
zijn verantwoordelijkheid~ Organisatietalent was no~
dig~ om het grotere bedrijf goed te kunnen leiden~
Meer vee en een kleiner arbeidsaanbod vroegen om

een andere aanpakt De hulpkrachten van vroeger wat
ren er niet meer~ maar er kwamen andere middelen
in de vorm van mechanisatie~ automatisering en stal~
len met een doelmatige inrichting~ waarin arbeidsbe~
sparing voorop stond~~Jt Geen wonder dat het vooral
jonge boeren waren~ die de uitdaging aandurfden en
zich thuisvoelden in deze nieuwe wereld van techniek
en mechanica~

Belangrijk en tweemaal daags terugkerend was het
melken van de koeien~ Het vroeg veel kennis~ routine
en aandacht om op de juiste wijze met de melkappat
ratuur om te gaant Daardoor werden er aanvankelijk
nogal wat fouten gemaakt bij de bediening~ Op de
moderne bedrijven was het melken de belangrijkste
bezigheid in verband met de tijd ~ de gebondenheid
aan het bedrijf~ de invloed op de kwaliteit en de licha~
melijke inspanningt Het melken in de doorloopmelk~
stal betekende versnelling van het werk en arbeidsver~
lichtingt Met een betere houding en bereikbaarheid
van de uiers kon één man meer apparaten bedienen~
Voor een flinke veestapel hield men een melktijd aan
van anderhalf uur per keert Met bijbehorende werk~
zaamheden vroeg het melken ongeveer een halve
werkdagt Dat was niet te veel voor de liefhebber en ge~
oefende melker~ maar het bleef toch veel en eentonig
werk~ dat door anderen als mentale en lichamelijke
inspanning werd ervarent Voor een optimaal resultaat
was een goede verhouding tussen melker~ apparatuur
en koeien van het grootste belang~ Dat nam de druk
weg en men kon meer aandacht besteden aan de kwa~
liteitseisen~ die steeds strenger werdenZOt

Het al of niet verstrekken van krachtvoer voor of
tijdens het melken hield deskundigen en boeren in~
tensief bezigt Men bedacht steeds betere en meer effit
ciënte systemen en uiteindelijk gaf de computer het
antwoordt Met behulp van zenders en ontvangers
kreeg elke koe~ afhankelijk van de melkproductie~ de
geprogrammeerde hoeveelheid krachtvoer~ Dat na~
men de koeien op in speciale boxen~ waardoor verspilt
ling van voer en menselijke fouten werden voorko~
men~ Ook het verstrekken van ruwvoer ging men met
chaniserent De tijd van vork en kruiwagen was
voorgoed voorbij~ Ook hier stond de ontwikkeling niet
stil~ Door de toepassing van nieuwe apparatuur om
kuilvoer te snijden~ te laden~ te transporteren en aan
het voerhek te verdelen moest men praktisch alle trek~
kers gaan vervangen~ Ze hadden te weinig vermogen
of de constructie was ontoereikend voor het gebruik

A~H~ Crijns IZO ban overgang naar omwenteling



van moderne apparatuur~ Wat zich in korte tijd af
speelde is onvoorstelbaar~ Van handmelken en voeren
van enkele koeien naar de zeer geavanceerde automa~
tisering en mechanisatie bij het voeren en melken van
een grote veestapel was een spectaculaire ontwikket
lingt Met grote investeringen veranderde de arbeidst
intensieve melkveehouderij van weleer in een kapit
taalsintensieve ondernemingz~~

Gunstige bedrijfsresultaten waren een hefboom
voor de aanschaf van nieuwe werktuigen en appara~
tuurt Boeren wilden hoge belastingaanslagen voorblij~
ven en handelaren speelden daar handig op in~ Er was
geld voor nieuwe investeringen en zij boden een hoge
inruilwaardet Goede tweedehands werktuigen waren
in trek op kleinere bedrijvent Ook nieuwe technische

ontwikkelingen zorgden voor vervangingt Vooral jon~
ge boeren wilden bij de tijd zijnt Maar de aantrekke~
lijkheid om altijd het nieuwste van het nieuwste te
willen hebben kon tot verspilling leident Behalve me~
chanisatie en automatisering van de melkwinning en
de voedering van de veestapel ging het vooral om de
voederwinningt mestverwerking en kunstmatige bere~
gening~ Voor de ontwikkeling van melkveebedrijven
op lichte grond~ vooral na ruilverkaveling~ heeft de be~
regening grote en beslissende invloed gehadt Het
maakte een zware veebezetting op de huiskavel moge~
lijkt Het vele werk met buizen verleggen was voorbij
door de komst van haspels~ Hier hing de aankoop
nauw samen met de weersomstandighedent Te weit
nig ruwvoer was een schrikbeeld voor iedere boer~
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Na de droge zomer van Iq~G volgde een ware hausse
in de aanschaf van beregeningsapparatuurZZt

Eigen mechanisatie voor de voederwinning was in
het algemeen niet rendabel~ Deze werktuigen maak~
ten te weinig draaiuren~ Het was beter om hiervoor de
loonwerker in te schakelen~ Bovendien kwam daart
door eigen arbeid vrijt Maaikneuzen~ hooipersen~ op~
rapen van voordrooggras~ transport van ruwvoer en
het afdekken van kuilen waren taken~ die in toenet
mende mate door loonwerkers werden verrichtt De
teelt en het oogsten en inkuilen van snijmaïs gebeur~
de vrijwel geheel door hent Veel loonbedrijven leden
aanvankelijk een onzeker bestaant Steeds grotere en
duurdere machines~ onderlinge concurrentie en geen
vaste bindingen met de klanten waren daar debet aan~
Doelmatig financieren was niet hun sterkste puntt

~~ J á lI~
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Toch was het voor de boeren een belangrijke beroeps~
groep en een nuttige aanvulling op eigen taken en
werktuigen~ In de loop der jaren verbeterde de situt
atie~ Er kwamen vaste bindingen en werkafspraken tot
standt Boeren en loonwerkers wisten voortaan van el~
kaar~ wie welke werkzaamheden in de loop van het
jaar zou gaan uitvoerenZit

Stz ~ De varkenshouderij
Boeren met varkens lieten zich bij de agrarische om~
wenteling tussen IgGo en IgSS niet onbetuigdt Toen
de storm luwde was Brabant in één klap met afstand
de grootste varkenshouderijprovincie van Nederland
gewordent Bedrijfsomvang en ~organisatie~ arbeid~
huisvesting en inrichting~ alles veranderde in korte
tijdt Maar er was meer~ De varkenshouderij maakte
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bedrijfsontwikkeling op grote schaal in het zandge~
bied van Brabant mogelijkt Dat is de onmiskenbare
betekenis van deze bedrijfstak~ De explosieve ontwikt
keling in deze periode kende geen onderbrekingt Die
moest in IgS I~ met de komst van de Interimwet~ met
harde hand worden afgedwongen~ In de ban van de
groei bleven de nadelige gevolgen te lang onderbe~
licht~ Dat was vooral van toepassing op de milieuprot
blematiekt

Stztit De betekenis van de varkenshouderij
Toen in I ~ Gg de specialisatie in de melkveehouderij
begon~ hadden veel boeren in het zandgebied al een
grotere varkensstapel opgebouwdt Bovendien werden
in die tijd veel kleine bedrijven beëindigd~ Boeren die
vooruit wilden en daartoe in de gelegenheid waren~
hadden hun bedrijf wat vergroot~ De gemiddelde be~
drijfsgrootte van Io tot IS hectare schoof geleidelijk op
naar Iz tot IS hectare~ Zo kon men op moderne wijze
jo tot jo melkkoeien houden~ al was het bedrijf te
klein om te specialiseren in die ene bedrijfstakt Dan
bracht de varkenshouderij uitkomstt Een eenheid van
Soo slachtvarkens~ in doelmatig ingerichte stallen ge~
huisvest~ vroeg relatief weinig arbeid maar zorgde wel
voor aanvullend inkoment Die situatie kwam in het
Brabantse zandgebied veelvuldig voort Het stelde
meer boeren vanuit de middengroep in staat om mee
te doen aan de moderne ontwikkeling~ En als begin~
nend ondernemer op een groot bedrijf gaf het hen
meer zekerheid~ omdat ze nog niet alles op één kaart
hoefden te zettent In een aantal gevallen bood ook de
combinatie van akkerbouw en varkenshouderij per~
spectief voor een bedrijf met toekomstt De grote en
brede deelname aan de bedrijfsontwikkeling was mo~
gelijk dank zij de varkenshouderijz~~

Ook de in het algemeen gunstige rentabiliteit van
deze bedrijfstak was van belang~ In I qGj waren er in
Nederland ~ ~ ~ miljoen varkens en de prijs van vart
kensvlees was laag~ Deskundigen van naam hielden
op sombere toon de boeren voor~ dat er in ons land
geen perspectief was voor nog meer varkenst Maar
één jaar later stegen de vleesprijzen met joorot De pro~
feten werden niet meer gehoord en de boeren breid~
den uit~ Deskundigen en boeren redeneerden vanuit
verschillende invalshoekent De eersten keken naar de
markt en de boeren naar hun bedrijft De befaamde
varkenscyclus zou zich nog enkele malen herhalent
Maar naarmate de eenheden op de bedrijven groter

werden ~ was het snel gedaan met het t achter de markt
aan boerentt De dure stallen moesten vol blijven en zo
werd voor de boeren de varkenscyclus omgezet in een
inkomenscyclust De varkenshouder moest het soms
met een laag saldo doen of zelfs verlies incasserent
Maar hij had de zekerheid ~ dat daarna weer een periot
de van lonende prijzen volgde ~

Het grootste deel van de kosten in de varkenshou~
derij ging zitten in de aankoop van voert Zodoende
kon het saldo per zeug en per slachtvarken sterk va~
riërent Het was afhankelijk van de voerkosten ener~
zijds en de opbrengstprijzen van biggen en varkens~
vlees anderzijdsZS ~ Er waren inderdaad slechte ~ gewo~
ne ~ goede en zelfs gouden jaren bij ~ Maar in het
algemeen overheersten de goede jaren en daarom kon
de varkenshouderij zoin grote bijdrage leveren aan de
bedrijfsontwikkelingt Luxe kwam op de tweede plaats ~
althans voor het overgrote deel van de boeren ~ Toen
zij nog amper aan een auto dachten ~ schafte een jonge
varkenshouder in een dorp ergens in de Kempen al
een grote Zweedse Volvo stationcar aant Met enig ont~
zag maar ook schertsend vroegen vrienden hemi
~~Waar doe je het toch van ~ Zijn antwoord was duide~
lijk~ t~Weten jullie niet wat Volvo betekent~ Van Onze
Lieve Varkentjes Overgehoudenrrt

De derde bijdrage aan de bedrijfsontwikkeling was
de sterke groei van de omvang van de varkensstapelt
De uitbreiding hiervan ging aanmerkelijk sneller dan
bij de melkvee~ en pluimveehouderijt Daarmee werd
het relatieve aandeel van de varkenshouderij in de
Brabantse veehouderij steeds groter ~ Boeren in het
zandgebied waren van oudsher ~pigtmindedl ~ Toen er
kansen kwamen om met minder arbeid meer varkens
te houden ~ grepen ze die met beide handen aan ~
Daarmee werd het varken de welvaartsdrager van de
Brabantse landbouwt Van jaar tot jaar steeg het econo~
mische belang van deze bedrijfstakt Niet alleen voor
het inkomen van de boer ~ maar ook voor de werkgelet
genheid ~ de export en de Nederlandse betalings~
balansz~j~

Het Brabantse varken verdiende een standbeeld ~
En dat kwam er ook ~ Ter gelegenheid van het tienjarig
bestaan van de Vereniging van Varkenshouders van
de NCB in z qyS schonk deze organisatie een zeug
met elf biggen ~ in brons gegoten ~ aan de provinciet
Dit fraaie kunstwerk van Kees Jansen plaatste men op
g juni I gy g voor het Provinciehuis ~ Het symboliseer~
de de betekenis van de varkenshouderij voor Noord~
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Brabant Maar voor de boeren in het zandgebied had
dit standbeeld een diepere betekenist Het vertegen~
woordigde voor hen de overgang van een eenvoudig
bestaan als kleine boer naar modern ondernemer~
schap en volwaardige deelname aan het maatschappe~
lijk leven ~ In korte tijd wisten ze achterstand om te
zetten in een voorsprong ~ Dat was de realiteit en het
varken had hen daarbij geholpent En daarvan getuig~
de het standbeeld in Den Bosch ~ In r g ~g telde
Brabant evenveel varkens als heel Nederland in
IqGjzJt Het was dus wel hard gegaan ~ Bij alle vreugde
over gestegen welvaart kon de schaduwzijde van deze
explosieve ontwikkeling niet worden ontkend ~
Mestoverschotten en zorgen voor een schoon milieu
vroegen uitdrukkelijk om meer aandacht ~

Stz Z De ontwikkeling van de varkenshouderij
De geleidelijke toename van de varkensstapel vanaf
Igso ging ook na IS~Go aanvankelijk in hetzelfde tem~
po doort Maar vanaf I q GS volgde een dynamische ont~
wikkeling met een veel sterkere groei~ die zou voortt
duren tot I g SSt Daar waren verschillende oorzaken
voor~ Er kwam ruimte voor uitbreiding door stijgende
welvaart en gunstige exporttmogelijkheden in de gro~
te EG~marktt Dat was een ontwikkelingsklimaat met
krachtige standsorganisaties~ co~peratieve en particu~
liere bedrijvent De komst van nieuwe bedrijfssyste~
men maakte arbeidsbesparende werkmethoden in de
varkenshouderij mogelijk~ De bestaande gunstige rent
tabiliteit van deze bedrijfstak verbeterde hierdoor nog
meer~ Dit was merkbaar in de hogere beloning per ar~
beidsuur en in het rendement van het geïnvesteerde
kapitaalt
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Toch was het frappant~ dat juist de Brabantse boer in
het zandgebied het eerst en het scherpst de mogelijk~
heden zag van de moderne varkenshouderijt Dat had
te maken met zijn persoonlijke instelling en de be~
drijfsomstandighedent Hij was vertrouwd met deze
bedrijfstak en vanuit liefhebberij groeide vakman~
schapt Bovendien aanvaardde hij adviezen en begelei~
ding en maakte vroegtijdig gebruik van financierings~
mogelijkheden~ Om te delen in groeiende welvaart
was bedrijfsvereenvoudiging en groei van de produc~
tie noodzakelijkt Pluimveehouderij werd afgestoten~
de mogelijkheden in de rundveehouderij waren nog
beperkt en de sector waarin men zich kon uitleven
was de varkenshouderij~ Maar het was een persoonlij~
ke keuze~ afhankelijk van de eigen situatie en bedrijf
somstandigheden~ Op grotere gemengde bedrijven
waar een opvolger aanwezig was~ breidde men de var~

kenshouderij uit om de arbeid beter te benutten~ En
op kleine bedrijven waren meer varkens nodig om
een toekomstperspectief te hebbenZst Zo was rond
IqG s voor veel boeren de varkenshouderij een inspire~
rende en reële mogelijkheid om te gaan deelnemen
aan de moderne bedrijfsontwikkeling~

Voorlopers in de varkenshouderij waren in het al~
gemeen jonge boeren met weinig grond en daarmee
geringe mogelijkheden in de melkveehouderij~ Zij
konden zich~ ook naar de omgeving toe~ losmaken van
de emotionele druk~ dat ze zonder rundvee geen boer
meer warent Niet dat ze meteen de koeien gingen af~
stoten~ want dat kon niet~ omdat de omvang van de
varkensstapel nog te klein was voor een volwaardig in~
koment Maar ze gaven wel de eerste aanzet naar ge~
specialiseerde varkenshouderijbedrijven~ Die ontwik~
keling verliep geleidelijkt Het markt~ en prijsrisico~
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om met één bedrijfstak verder te gaan~ was wegens de
grote kwetsbaarheid voor het inkomen bij de boeren
diep geworteldt Ook de landbouwvoorlichting huldigt
de rond Iq~o dit standpunt~ tAls het niet anders kan~
doe het dan langs de weg van de geleidelijkheid en bet
gin er alleen aan met voldoende eigen vermogen~~ Er
bestond dus een duidelijke voorkeur voor bedrijven
met rundvee en varkenszit

In Ig~o verstond men onder grotere eenheden be~
drijven met meer dan So fokzeugen of zoo mestvart
kenst Het aantal was nog beperkt en deze wat grotere
eenheden kwamen vooral voor in de Peel en de
Kempent Maar daarna begon de versnelling en in
Iq~S was ook de doorbraak naar gespecialiseerde var~
kenshouderijbedrijven een feitt Daarbij ging men uit
van tenminste too fokzeugen of Iooo slachtvarkens~
Die omwenteling had ook te maken met de verandet

ringen die zich voltrokken in de melkveehouderijt
Boeren moesten gaan kiezen en als men met weinig
grond boer wilde blijven stond de keuze vastt
Kwantumkortingen~ gemakkelijke financieringsmoget
lijkheden~ goede resultaten~ voorbeelden in de omget
ving en soms ook toekomstige planologische beper~
kingen versnelden deze ontwikkelingt Specialisatie
kwam vooral voor op bedrijven met fokzeugen~ Die
vroegen meer zorg en arbeid en pasten daardoor min~
der bij een andere belangrijke bedrijfstak~ Bovendien
waren de investeringskosten voor bedrijven met Ioo
fokzeugen lager dan met Iooo slachtvarkensiot

Uiteraard moest alles worden gedaan om het prijs~
en bedrijfsrisico te beperkent Ondernemers van ge~
specialiseerde bedrijven konden hun vakmanschap
richten op één bedrijfstak~ Het bedrijfsrisico had
vooral te maken met de insleep van ziekten~ Het open
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karakter van de varkenshouderij was vanuit veterinai~
re gronden niet langer gewenst~ Eerst werden de vant
ouds bekende varkensmarkten gesloten~ later gevolgd
door de drukbezochte varkensfokdagen~ Bij de bege~
leiding door de Gezondheidsdienst voor Dieren was
gebleken~ dat het betrekken van biggen van één ver~
meerderaar de kans op insleep van besmettingen be~
perkte~ Dat versterkte de ontwikkeling van vaste rela~
ties tussen fokkers en mesters~ De omvang van de bet
drijven stemde men af op de wederzijdse
productiecapaciteit~ Ook ontstonden er gesloten bet
drijven~ waarbij de biggen op het zelfde bedrijf wer~
den gefokt en gemest~ Om niet bij elke aflevering van
biggen te moeten onderhandelen over de prijs was er
behoefte aan een prijzenschema waarin een gelijke
beloning van fokkers en mesters werd nagestreefd~
Hiertoe ontwikkelde men in Brabant een systeem~
waarbij men de biggenprijs afstemde op de prijs van
slachtvarkens~ rekening houdend met geïnvesteerd
kapitaal en verrichte arbeid op beide bedrijven~ Het
voldeed uitstekend en er werd veel gebruik van ge~
maaktjrt

In de loop der jaren ontstond een groot aantal gespe~
cialiseerde fokbedrijven en ook kwamen er meer be~
drijven met uitsluitend slachtvarkenst Verder twee~
taksbedrijven met hoofdzakelijk rundvee en slachtvar~
kens en gesloten bedrijven met fokzeugen en
slachtvarkenst Op alle bedrijfstypen bleef de omvang
van de varkensstapel tot I S~ S S toenemen~ De
Brabantse varkenshouder van IgSo was ondernemer
in de ware zin des woordst Hij investeerde graag en
schuwde geen werk of risicorst Zijn aandacht was
groeigericht en dat verklaart de uitbreiding in die ja~
rent Hij was in het algemeen optimistisch over de toe~
komst en de ongunstige bijverschijnselen van de ext
plosieve ontwikkeling werden naar de achtergrond ge~
schovenjz~ Hun gezamenlijke inspanning komt tot
uitdrukking in nevenstaande tabelt

Meer nog dan de toename van de varkensstapel
spreekt de groei van het aantal varkens per bedrijf tot
de verbeelding jzie tabel iSjt Van gemiddeld aa in
IgGo naar Sjy per bedrijf in Igós ~ In heel Nederland
ging in die periode het aantal varkens van zo naar

In vergelijking met bedrijven in andere EG~lan~
den waren de Nederlandse varkenshouderijbedrijven
in I g SS grootschaliger van opzet~ Dat was belangrijk

Tabel ISc Omvang varkensstapel ~ aantal varkenshouders en gemiddeld aantal
varkens per bedrijf in I p Go~ igZo~ tg~q en I g Hg

IgGo Ig~~o IWs Igós
Omvang varkensstapel GGrSo I~Ggoo~j z~qG~III ~tggzqoq
Aantal varkenshouders zgqyó I~agG IIóqG gio~
Varkens per bedrijf zz qó zog W

BroncCBS~meitelling

om een lage kostprijs te kunnen realiserenjit
Datzelfde verschil in grootschaligheid was van toepast
sing op Noord~Brabant ten opzichte van Nederlandt
Met grote voorsprong was Brabant de toonaangevende
varkensprovincie in ons land gewordent

Opmerkelijk is ook de sterke vermindering van
het aantal bedrijven met varkenst Aanvankelijk verliep
de teruggang nog wat sneller dan in de melkveehout
derijt Maar vanaf Iq~S trad een aanzienlijke vertra~
ging opja en in IgSS had Brabant zelfs meer varkenst
houders dan melkveehouderst Ook hieruit blijkt het
grote belang van de varkenshouderij voor het inko~
men van zoveel gezinnen in deze provinciet Hierbij
past de opmerking dat tweetaksbedrijven met melkvee
en varkens beide keren zijn meegeteldt Daarnaast zijn
in de telling de gespecialiseerde melkvee~ en varkens~
bedrijven bij hun groep opgenomen~ De conclusie
moet dan ook zijn~ dat er in IgSS meer gespecialiseen
de varkens~ dan rundveehouderijbedrijven waren~

Naast de kwantiteit was ook de kwaliteit van de
varkensstapel van groot belangt Tot IgGo gaf het
Noord~Brabants Varkensstamboek leiding aan de fok~
kerijt Dat gebeurde door afstammingsregistratie~ keu~
ringen van beren en zeugen en afstammelingenon~
derzoek op de selectiemesterijt In ieder dorp bestond
een varkensfokvereniging~ die lid was van het stam~
boek en zorg droeg voor de plaatselijke berenhouderijt
Doel van de fokkerij was een zo gunstig mogelijke
vlees~vetverhouding~ een hoge groeisnelheid per dag
en een laag voederverbruik per kg ~ groeit Daarbij was
het Nederlands Landvarken favoriet~ op afstand ge~
volgd door het Groot Yorkshiret in de Kempen kwam
nog enige tijd het Piëtrain~ras voor maar dat maakte
geen opgangt Vanuit het verleden had het varkens~
stamboek grote verdiensten voor de verbetering van
de varkensstapel~ maar er kwamen meer mogelijkhe~
dent
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Dat gebeurde door de opkomst van kunstmatige
inseminatie~ de toepassing van gebruikskruisingen en
het ontstaan van enkele industriële fokbedrijvent KI
bij varkens was moeilijker dan bij rundvee en aanvan~
kelijk vielen de bevruchtingsresultaten tegen~ Maar
dat verbeterde in de loop der jaren en er volgde een
versnelde ontwikkelingt Daarmee werd het mogelijk
om van beter fokkende beren meer nakomelingen te
krijgen~ Bij de toepassing van gebruikskruisingen
maakte men gebruik van het zogenaamde heterosist
effectt Hierbij hadden biggen afkomstig van paring
van onverwante dieren uit verschillende rassen een
wat hogere groeisnelheid en was de biggensterfte la~
ger~ Het toepassen van gebruikskruisingen zorgde
voor meer belangstelling voor het Groot Yorkshiretras
als vaderdiert Kruising vond plaats met zeugen van
het Nederlands Landvarken en de nakomelingen volt

deden uitstekendt Er waren ook experimenten met
buitenlandse rassent Bij paring van een gekruiste
zeug en een onverwante raszuivere beer verkreeg
men bovendien een wat grotere toom biggen~ Deze
vorm van gebruikskruising werd toegepast op indus~
triële fokbedrijven~ die daartoe tevens subfokbedrijven
en vermeerderingsbedrijven contracteerden~
Fokprogramma~s moesten leiden tot uniforme kwali~
teit~ De belangen van toeleverende en verwerkende
bedrijven waren buitengewoon groott Er moest voer
geleverd worden en lege slachthaken kostten geld~
Varkenshouders stimuleerde men door uitbetaling
naar kwaliteitjst

Inspanningen van de fokkerij maar ook de zorg en
het vakmanschap van fokker en mester komen tot uit~
drukking in de volgende gegevens~ Tussen Ig~~o en
I g SS steeg bij de fokker het gemiddeld aantal biggen
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per worp van S ~ S naar U t Het aantal worpen van de
zeug per jaar nam toe van I ~ yG tot ~ma en grootge~
brachte biggen van I I~q tot IS ~ a ~ Bij de mester he~
droeg over diezelfde periode de groei per dag respt
SSG en G~ q gram en de kg ~ voer per kgt groei j ~Ia en
~~o~I kg ~ De uitval was resp~ z~G en z ~ i ~tO~

S ~ z ~ j ~ Gebouwen~ inrichting en arbeid
Met het vergroten van de omvang van de varkensstat
pel werd de ruimte onder het dak van de langgevel~
boerderij al gauw te klein~ Daarom bouwde men vrij
staande stallen voor fokt en slachtvarkens~
Aanvankelijk zocht men vooral naar staltypen~ die
doelmatig waren ingericht en arbeidsbesparing moge~
lijk maakten~ Dat gebeurde met de introductie van de
IDeense stal~~ Hierin deponeerden de varkens de mest
in de gang~ waardoor deze gemakkelijker verwijderd
kon worden en de dieren schoner bleven~ Een belang~
rijke verbetering van dit systeem was de komst van
een roostervloer in de mestgang~ Hieruit ontstonden
de half en volledige roostervloerstallen~ De komst van
de roostervloer had een grote arbeidsbesparing tot ge~
volg~ Het zware en vuile werk van het uitmesten van
stallen verdween voorgoed en ook de mestvaalt was
niet meer nodig~ Voor de grotere eenheden varkens
werd het voer vanuit de silo met de voerwagen in de
stal gebrachtt Ook de grotere stallen zorgden voor een
aanzienlijke arbeidsbesparingj~~

Maar er kwamen meer vernieuwingen en hulp~
middelen~ De varkenshouderij was een bedrijfstak die
voortdurend in de steigers stond~ Brabantse varkens~
houders waren alert en mobiel en zochten voortdu~
rend naar het nieuwste van het nieuwstet Ze werden
daarbij geholpen door proefbedrijven en de land~
bouwvoorlichting~ Zo hield men bij nieuwbouw en in~
richting ook rekening met arbeidsverlichting~ Men
zorgde voor klimaatbeheersing~ automatische voeder~
systemen~ administratie per computer~ hygiëne en
geïntegreerde systemen van veterinaire hulp en bege~
leidingt Vooral de jongeren voelden zich aangespro~
ken door al die nieuwe ontwikkelingen en met de
groei van de varkensstapel nam ook de behoefte aan
moderne hulpmiddelen en informatie toet In het alge~
meen bleef de aandacht voor het welzijn van dieren
wat onderbelichtt Het aantal biggen per worp~ de
groei per dag en de voederconversie waren bepalend~
Wanneer dat in orde was en de varkensstapel zag er

goed uit~ dan was het ook goed gesteld met het welt
zijn van de dierenjxt

Arbeid in moderne stallen was in niets te vergelijt
ken met de situatie van voorheent Op gemengde he~
drijven stonden de dieren op verschillende plaatsent
De boer werkte van rs morgens vroeg tot Is avonds laat
maar eigenlijk was hij nooit klaart Op moderne be~
drijven kon men het werk beter overzient Ook de
komst van de televisie droeg ertoe bij ~ dat de boer op
een redelijke tijd klaar wilde zijnt Een werkweek van
~I S uur~ inclusief de administratie was de wens van
veel varkenshouderst Wat bleef was de bedrijfsgebon~
denheidt In I g SS ging ongeveer een kwart van de boe~
ren~ met inschakeling van een bedrijfsverzorger voor
één of twee weken op vakantie~ Maar het merendeel
nam genoegen met enkele uitgaansdagen per jaar~ Op
varkenshouderijbedrijven was de arbeid meer gelijk~
matig verdeeld dan op bedrijven met grondgebonden
productie~ Er kwamen wel arbeidspieken voor bij de
aanvoer van biggen~ het afleveren van slachtvarkens~
het schoonspuiten van stallen en het omhokken van
dierent Bij toenemende specialisatie en continu in
stallen werken~ ging eentonigheid een rol spelent
Men miste in het werk de wisseling van de seizoenent
Ook om die reden hield men vaker grond aan en wer~
den er pony~s of schapen gehoudent Er was behoefte
aan afleiding en buitenluchtj~t

Onderzoeken naar de gezondheid en de arbeidsbet
lasting van varkenshouders wezen uit~ dat er nogal
wat klachten waren~ Die hadden vooral te maken met
stofproblematiek en verkeerde dan wel te zware belas~
ting van het lichaam~ Het besef groeide dat er meer
aandacht moest komen voor de lichamelijke en gees~
telijke gezondheid van de varkenshouder en zijn me~
dewerkers in de werkomstandighedenaot

Szq Nieuwe aandachtspunten
Met de komst van de Interimwet in I gSq werd het
roer van de bedrijfsontwikkeling omgegooidt Het var~
ken had welvaart gebracht~ maar het ~groeidenken~
werd door de overheid afgeremd en vanuit milieu~
groeperingen bekritiseerd~ Al ver voor I g S I was dui~
delijk ~ dat de voordelen van doorgaande groei in de
varkenshouderij niet langer opwogen tegen de nade~
len~ die erdoor veroorzaakt werden~ ~Niet meer~ maar
beter~ was een signaal van I q~sa I~ Na I gSq~ zou het opt
lossen van de ongunstige bijverschijnselen van de be~
drijfsontwikkeling de meeste aandacht gaan vragen~
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Alle landbouwsectoren stonden rond IgSS voor grote
veranderingent Maar in Brabant kregen de varkens~
houders de zwaarste last te dragen~ Dat was een ge~
volg van de extreme expansie in deze sector~ die veel
sterker was dan die in andere sectorent In Oost~ en
Midden~ Brabant vond zosn concentratie en intensive~
ring van de varkenshouderij plaats~ dat hierdoor de

problemen extra groot werdent De voordelen van kor~
te verbindingen met toeleverende en verwerkende be~
drijven kwamen in conflict met de nadelen van mest~
overschotten~ milieu~ en ziektedruk~ Verdere groei
van de productie zou tot grote moeilijkheden kunnen
leident
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Daarmee stonden de varkenshouders opnieuw voor
een formidabele uitdaging~ Nu ging het niet om meer
welvaart~ Integendeel~ Een deel van het inkomen
moest worden ingeleverd om de bedrijfstak weer get
zond te makent Vanaf het begin stond vast dat de
omslag in denken een moeilijk proces wast dat veel
tijd zou vragent Varkenshouders moesten terdege re~
kening gaan houden met aandachtspunten~ zoals~

een meer marktgerichte productie~ uitgaande van de
vraag van consumenten
het behoud van zoveel mogelijk gezinsbedrijven van
voldoende omvang
geen verdere toename van de productie in gebieden
met een grote concentratie van varkens
het terugdringen van de milieubelasting tot een aan~
vaardbaar niveau
het zoeken van oplossingen voor het overschot aan
varkensdrijfmest in concentratiegebieden
het voorkomen van overbemesting~ rekening hou~
dend met wetgeving op het gebied van de bodemver~
ontreiniging en bemesting
maatschappijbewust produceren ten aanzien van de
kwaliteit van producten en het welzijn van dieren
versterking van de varkensgezondheidszorg~ van bet
lang voor het bedrijfsresultaat en de exportbelangen
striktere toepassing van wetgeving op het gebied van
ruimtelijke ordening en hinderwet~z~

Samenvattend een programma van actiepunten~
dat moest leiden tot de opbouw van een duurzame be~
drijfssectort

Voorwaar geen geringe opgave~ een moeilijk ver~
anderingsproces stond voor de deur~ In IgSS was dui~
delijk dat de varkenshouders het niet alleen konden
en door de overheid geholpen moesten wordent
Beleidsmakers in de landbouw waren in het algemeen
te optimistisch over het oplossen van problement Er
werd gewezen op de daadkracht van de varkenshou~
ders en het wegwerken van het mestoverschot zou
louter een technisch probleem zijn~jt Daarbij vergat
men dat de varkenshouders na de Tweede
Wereldoorlog twintig jaar nodig hadden om vanaf
I q GS echt op toeren te komen~ En dat het bij het op~
lossen van het mestoverschot ging om een zeer weer~
barstig probleemt

Met de komst van de Interimwet maakte bij de
varkenshouders optimisme over de toekomst plaats
voor onzekerheid~ Zoals de vorige generatie bij de
omwenteling had ervaren~ was er veel tijd nodig om

nieuwe ontwikkelingen op gang te brengent De vrees
bestond dat bij dit ombuigingsproces de overheid tet
veel wilde forcerent Ook nu was een lange aanlooppe~
riode nodig om stap voor stap de vele doelstellingen
van de aandachtspunten te bereiken~ In ieder geval
wisten ze zich in I g SS geruggesteund door de NCBI
die veel initiatieven nam om oplossingen te zoeken
voor de ongunstige gevolgen van de explosieve bet
drijfsontwikkelingt Hun inspanning spoorde niet al~
tijd met het belang van toeleverende en verwerkende
co~peratiest Daar overheerste lange tijd de groeifiloso~
fe en de nadelige gevolgen ervan werden onder~
schat~~

S ~ jt De pluimveehouderij
Deze sector maakte in aS jaar een turbulente ontwik~
keling doort In IqGo kwamen leghennen in kleine
eenheden op alle gemengde bedrijven voor~ Het was
de meest verbreide veehouderijtak in Brabant~ Het
houden van slachtkuikens was in opkomstt In korte
tijd veranderde de hele bedrijfsstructuurt De pluim~
veehouderijsector werd koploper in het ontwikkelen
van grotere eenheden~ specialisatie en integratie van
bedrijven~ De resultaten waren sterk wisselend en in
financiële zin het spiegelbeeld van die in de varkens~
houderijt Matige en slechte jaren hadden hier de over~
handt Grootschaligheid~ efficiënte werkmethoden en
een stijgende productie per dier hielden de bedrijven
overeindt Bovendien moest rekening worden gehou~
den met maatschappelijke kritiek~

Stj it Ontwikkeling van de pluimveehouderij
Er bestonden op veel terreinen nogal wat punten van
overeenkomst tussen de varkenst en pluimveehoude~
rijt Beide hadden deel uitgemaakt van het gemengde

Tabel rGt Aantal leghennent slachtkuikens~ omvang pluimveestapel ~ aantal
pluimveehouders en gemiddeld aantal stuks pluimvee per bedrijf in
IgGo ~ Ig~o~ Igys en IgSs

IgGo I g ~o W s IgSS
Leghennen S ~ uo ~ oqo GgqaSS~ ~~n~Gjo IatSoGtGjS
Slachtkuikens I ~ oaS XqS S ~SGj ~ zlo Ia ~ SgS ~g io IztaS~ ~ oSo
Totaal pluimvee g~IjS ~ qjS IS ~ zSG ~ oGq ao~~zztsqo zS~ ogj ~ GSs
Aanttpluimveeh~ jGtSSq ~ ~ SoI j~jzG I ~ j~I
Stuks pLpt bedr~ aqS z ~ojq Glqo IStjoj

Brom CBS~meitelling
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bedrijf en zorgden daar voor aanvulling van het inko~
men~ Ze behoorden tot de groep van de intensieve
veehouderij~ Men gebruikte aanvankelijk overwegend
en later uitsluitend aangekocht voert Beide sectoren
hadden te maken met mest~~ milieu~ en maatschappe~
lijke problematiekt Het grote verschil zat in de struc~
turele ontwikkeling van de pluimveehouderij~ die gro~
te gevolgen had voor het aantal~ aard en omvang van
de bedrijven~

Tabel iG geeft een goed beeld van verschuivingen~ die
tussen IgGo en I g SS hebben plaatsgevondent In IqGo
waren er in Brabant nog meer pluimveehouders dan
rundvee~ ofvarkenshouders~~st Een overtuigend bewijs
dat het gemengde bedrijf nog stevig in het zadel
zatt Maar de bedrijfstak zou in korte tijd ~veel veren
latenl~ Tussen IgGo en Ig~o verminderde het aantal
pluimveehouders met bijna jooo per jaart Ook daar~
na ging dat proces in vertraagd tempo door tot I g SSt
Pluimveehouderij werd een sector voor een kleine
groep van in hoofdzaak gespecialiseerde onder~
nemersacl~ In I g SS telde Brabant nog q~j bedrijven
met gemiddeld Ij~zG leghennen en I jS bedrijven
met gemiddeld zStos~ slachtkuikenst In datzelfde jaar
waren de gemiddelde aantallen leghennen en slacht~
kuikens per bedrijf in Gelderland ~ ~ ISI en zlt~ol en
in Limburg IG~qG en jotajG~ Het aandeel van
Limburg en Brabant in de pluimveehouderij groeide
tussen IgGo en IgSS aanzienlijk~ Tevens vond daar de
sterkste specialisatie van bedrijven plaatst

Ondanks het matige rendement bleef de pluimvee~
stapel tot I g SS in Brabant voortdurend toenemen~
Leghennen en slachtkuikens volgden in deze periode
een tegengestelde wegt Tot Iq~S was de uitbreiding te
danken aan de regelmatige toename van het aantal
slachtkuikenst Het was een jonge bedrijfstak~ die met~
een met grotere eenheden werd opgezett Intussen
herstelde de omvang van de leghennenstapel zich
enigszins vanaf Ig~o na de teruggang tussen IgGo en
Ig~o~ Die vermindering had te maken met slechte re~
sultaten in die bedrijfstak en het grote aantal boeren~
dat de pluimveehouderij beëindigdet Na I q ~S bleef
het aantal slachtkuikens constant en zorgden leghen~
nen voor verdere uitbreidingt Vermindering van het
aantal bedrijven ging door en dat betekende voor bei~
de bedrijfstakken grotere eenheden per bedrijf en
meer specialisatiea~~

In IS~Go hield men op gemengde bedrijven gemiddeld
zoo leghennent De nog bestaande pluimveeregeling
stond uitbreiding in de weg~ maar die werd in I g Gi
opgehevent Dat had vergaande consequenties voor de
structurele ontwikkeling van de pluimveehouderijt
Grotere eenheden betekenden ook een hogere ar~
beidsproductiviteitt Met de mogelijkheden van toen
vroegen zoo kippen a ~ S uur per dier per jaar en bij
~looo kippen was dat o~S uur~ Maar na IgGo daalden
ook de eierprijzen en er waren steeds meer kippen
nodig om hetzelfde inkomen te halen~ Intussen be~
taalde de eierhandel meer voor grotere hoeveelheden
en veevoederfabrieken gaven kortingen op de afname
van meer voert Ondanks de eiercrisis gaven toeslagen
en kortingen de doorslagt Deskundigen van naam
noemden eenheden van Sooo leghennen~ Dat waren
toen getallen waar men stil van werdt Maar ook hier
waren er voorlopers~ die risicors namen en zij begon~
nen met grote eenhedenOt Van de andere kant haak~
ten~ door het slechte rendement~ veel boeren met klei~
ne eenheden af

In IqGa traden de verordeningen van de EEG in
werking~ Pluimveehouders hoopten op gunstige ge~
volgen~ maar dat viel tegen~ Als overgangsmaatregel
mochten landen~ itptvt invoerrechten~ tijdelijk heffin~
gen leggen op de invoer van eieren~ als compensatie
voor verschillen in kostprijs tussen landent Dat viel
voor Nederland heel ongunstig uitt De heffingen voor
export naar Duitsland waren aanvankelijk hoger dan
de vroegere invoerrechtent Ook het verplicht stempe~
len van eieren gaf extra druk~ Onze export bleef in de
daaropvolgende jaren dalen~ In I q G~ volgde een korte
opleving door het volledig vrijmaken van de handel in
pluimvee en eieren tussen landen in de EGt Ook het
verplicht stempelen werd opgehevent Intussen waren
in ons land modern ingerichte bedrijven ontstaan met
grote eenheden leghennen~ Maar opnieuw sloeg het
noodlot toet De EG was voor eieren zelfvoorzienend
geworden en een geringe uitbreiding leidde tot aan~
zienlijke prijsdalingt In Ig~o vielen hogere graanprijt
zen samen met zeer lage eierprijzent Tot overmaat
van ramp brak in I g~i pseudo~vogelpest uit in ons
land en Duitsland en andere landen sloten hun gren~
zent Ook in de jaren daarna bleef de export dalenai~

Het tij keerde in I g ~S en de uitkomsten werden
weer betert Vanaf i q~~ volgden goede jaren en de leg~
hennenstapel nam in versneld tempo toe~ Dat ging
gepaard met schaalvergroting en steeds meer leghen~
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nen op minder bedrijven~ De vrees voor het ontstaan
van ~mammoetsJ stak opnieuw de kop opt
Pluimveehouders wilden een verbod op bedrijven met
een omvang van drie of meer volwaardige arbeids~
krachtent Maar dat was politiek niet haalbaart De ster~
ke toename leidde na IgSo tot overproductiet Het
marktrisico nam toe en er moest meer worden geëx~
porteerd~ Productie en afzet waren niet op elkaar afge~
stemdt Vooral in de periode van IgSz tot I g S I werkt
ten pluimveehouders opnieuw met verlies~ Elk jaar
waren er afvallerst Tegen de verdrukking in had men
in I g SS veel gespecialiseerde bedrijven opgebouwd~
die het leeuwendeel van de eierproductie voor hun ret
kening namenso~

Al in de negentiende eeuw was het vlees van kapoe~
nen uit de omgeving van Rijsbergen en Breda zeer ge~
wild en een erkende lekkernij~ Het kapoeneren werd
beschreven als ~de kunstbewerking~ om aan hanen de
eigenschap te ontnemen~ hun geslacht te kunnen
voortplanten~ met het doel ze grooter~ malscher en
vetter te doen worden~~Het houden van kapoenen
bleef voortbestaan tot Ig~o~ Na de oorlog was pluimt
veevlees afkomstig van uitgelegde kippen en haantjes
van legrassen~ Haantjes kon men waarderen~ maar
~soepkippenr veel mindert Vanaf I g SS begon men met
het mesten van kuikens van vleesrassen en vooral na

IgGo volgde snelle uitbreiding van deze bedrijfstak~
Ze werden vanaf het begin gehouden in grotere eent
heden~ eerst op gemengde bedrijven~ maar er kwa~
men ook al gauw gespecialiseerde bedrijvenslt

Kenmerkend voor de bedrijfstak was de integratiet
Het was de naam voor contractuele bindingen tussen
deelnemers in de productieketent Uit welbegrepen
eigenbelang drong de industrie er op aan~ Men wilde
zeker zijn van de afzet van voer en de regelmatige
aanvoer van slachtkuikenst Veevoederfabrieken en
slachterijen namen de zaak in handen~ In contracten
nam men bindingen op betreffende het soort kuiken~
het voer~ de afname en de prijs~ Tegenover verlies aan
zelfstandigheid van de producent stonden ook voorde~
len~ zoals zekerheid van afzet~ prijsegalisatie~ naar
evenredigheid delen in winst en verlies~ beter uit~
gangsmateriaal en intensieve bedrijfsbegeleidingt
Integratie gaf geen garantie voor rentabiliteit en was
zeker geen hulpmiddel tegen overproductiet
Integendeel~ door de verwevenheid met de industrie
ontstond starheid in de productieomvang~ Daar ging

het om voeromzet en de benutting van de verwert
kingscapaciteitsZt

De export van pluimveevlees nam regelmatig toet
In I gGi verzorgde Nederland al jooro van de Duitse in~
voert De financiële resultaten waren goedt Het jaar
I q Gy zorgde voor een tijdelijke onderbrekingt Prijzen
van pluimveevlees daalden en het voer werd duurdert
Die ontwikkeling had goede gevolgen voor de efficien~
cy~ tot uiting komend in de bedrijfsvoeringt Men ging
meer letten op de lengte van de mestperiode~ het afle~
veringsgewicht en de voederconversiet In I q y~ stokte
de gunstige ontwikkeling die sedert IgGo had plaats~
gevonden~ Ook elders in Europa had men niet stilge~
zeten~ Binnen de EG was de markt overvoerd en de
prijzen gingen zakkent Maar intussen waren in
Brabant gezonde bedrijven ontstaan en de technische
resultaten waren sterk verbeterdt Ook de arbeidspro~
ductiviteit was verder toegenoment Er kwam ook ver~
andering in het assortimentt De consument had voor~
keur voor het verse product in delen i~ptvt het massaal
geproduceerde diepvrieskuiken~ Maar met de afzet
vlotte het veel minder dan voor I g~~ jt Vooral vanaf
IgSo kwamen er moeilijke jaren~ De productieom~
vang bleef gelijk ~ maar het aantal bedrijven nam afSi~

Tijdens de Tweede Wereldoorlog sloegen fokbedrijven
in Amerika nieuwe wegen int Men ging uit van stam~
men en daaruit werden combinaties gevormd~ die
dienden als uitgangsmateriaal voor productiebedrijt
vent In Nederland was die werkwijze onbekend~
Brabant kende een groot aantal kleine fokbedrijvent
Maar die waren niet in staat om deze omvangrijke
werkwijze toe te passent Men moest stammen in
stand houden~ combinaties gaan zoeken om zo tot
een eigen product te koment Met steun van cobpera~
ties en particulieren ontstonden enkele grote indus~
triële fokbedrijvent Die pasten naar Amerikaans voon
beeld moderne selectietechnieken toet Vanaf IgGo
ontstonden steeds meer combinaties in de leg~ en
slachtsectort die hun weg vonden naar de productie~
bedrijvent Afnemers van deze gebruikshybriden let~
ten niet alleen op de waarde~ maar ook op de moge~
lijkheid om een bepaalde combinatie opnieuw te kunt
nen bestellenSlt De hele keten van fok~ en
vermeerderingsbedrijven~ broederijen en productiebe~
drijven maakten deel uit van velerlei vormen van inte~
gratie~ en andere samenwerkingsverbandent
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Het streven van de leghennenfokkerij was voortt
durend gericht op meer eieren per hen en verbetering
van de schaalkwaliteit~ Men hield rekening met de
wensen van de consumentt Bruine eieren waren erg
gewild~ In de slachtsector ging het om verdere verbe~
tering van de voerconversie en opvoering van de kwa~
liteit van slachtkuikens~ Maar bovendien moesten~ uit
concurrentieoverwegingen~ eieren en slachtkuikens
worden geproduceerd tegen zo laag mogelijke kostent
Ongetwijfeld heeft de moderne fokkerij en houderij
hieraan een bijdrage geleverdt

Tabel cyt Eieren perhen perjaar~ afleveringsgewicht en voerconversie van
slachtkuikens ~ gemiddeld over de jaren igGiagGG en igSi~igSG

rgGi~igGG tg Ht~r g HG
Eieren per hen per jaar zis zys
Afleveringsgew ~ slachtk ~ in gr~ rzso rGzo
Voerconversie slachtkuikens z ~ oo

Brom LEI~gegevensss

Maar er was meer nodig om de kostprijs van het ei
zo laag mogelijk te houdent Vanaf Igso tot I g Ss
schommelde de prijs die de pluimveehouder voor zijn
eieren kreeg tussen li en I I cent per stukt Dat is on~
voorstelbaar in een tijd dat alles duurder werdt
Weliswaar moest de consument in de loop der jaren
wat meer voor eieren gaan betalen~ maar dat kwam
doordat de eierhandel en de winkelbedrijven meer
winst gingen nemen~ Ook bij de houders van slachtt
kuikens was het geen vetpott Weliswaar steeg hier de
opbrengst per kgt afgeleverd gewicht tussen IgGo en
I gSS globaal van f I ~ GS naar f a~as maar de kosten ex~
clusief arbeid namen nog meer toet

Hoe kon deze sector~ die zo vaak in moeilijkheden
kwam~ toch blijven doorgaan~ Wat was het geheim
van hun overlevingskracht~ Allereerst was het wel de~
gelijk een afvalracet In I ~ SS was het aantal pluimvee~
houders geslonken tot q~oro van het aantal in LgGot Zij ~
die op termijn gingen beëindigen~ hoefden niet meer
af te schrijven op basis van vervangingswaarde~
Anderen namen genoegen met een lage beloning voor
gezinsarbeid~ Ook dat was tijdelijk~ In de loop der ja~
ren daalde de arbeidsbeloning per hen en per slacht~
kuiken voortdurend~ Ook integratie was een hulpmidt

del om tijdelijk verliezen gezamenlijk te delent Maar
het belangrijkste punt was wel~ dat de financiële uit~
komsten van bedrijven zo verschillend warent
Ondanks alle moeilijkheden waren er efficiënt inget
richte bedrijven die slechte jaren beter konden over~
bruggen~ In feite hadden de mindere jaren gezorgd
voor een voortdurend selectieproces~ en dat was in
I g SS bepaald niet ten eindet Alleen goede ondernet
mers met moderne bedrijven bleven overs~~t

S ~ j ~ zt Huisvesting en verzorging
Hier en daar staan ze nog bij oude boerderijen in het
Brabantse landschap~ als toonbeeld van kleinschaligt
heid van de gemengde bedrijvent In IgGo waren ze
nog volop aanwezig~ De kleine kippenhokken~ zowel
in lessenaarsmodel als ook typen met zadeldak en een
kort hellend voordak~ In de lengte stonden ze vaak in
oosttwestrichting met het glas aan de zuidkantt De
hokbezetting bedroeg ~~ ~ hennen per mJ~ Het was de
eerste veehouderijtak van het gemengde bedrijf~ die
zich had losgemaakt van de langgevelboerderij en
zich zelfstandig vestigde op het boerenerf~ Ronde
voorraadvoederbakken en verbeterde drinkwatervoor~
ziening hadden in IgGo hun intrede gedaant
Bijverlichten gebeurde in de winter ter verbetering
van de leg en om te kunnen profiteren van hoge sei~
zoenprijzent Er werden ook al grotere hokken van
ao x G m~ voor Soo leghennen gebouwd en dat lever~
de al een aanzienlijke arbeidsbesparing op~

Met de opheffing van de Pluimveeregeling was het
hek van de dam~ In dat jaar bouwde men al stallen
van jo x Io mt en zelfs van So x li m~ Door een betere
inrichting kon men de bezetting verdubbelen~ De
pluimveehouderij liep voorop bij schaalvergroting en
toepassing van nieuwe bedrijfssystemen~ Men bouw~
de bredere stallen tot zs mt toe~ met een middengang~
waarop laden uitkwamen van wegrolnestent Met een
wagentje verzamelde men de eieren~ De voederauto~
maat en drinkwatervoorziening betekenden een door~
braak~ Rond r q GS waren de grote stallen min of meer
gemechaniseerdt Het meeste werk was het verzame~
len van de eierent Er kwam meer aandacht voor ventit
latie en op het erf verschenen de eerste silo~s voor het
in bulkvorm geleverde voerS~~

Nadat eerdere pogingen waren mislukt~ zag de
Brabantse pluimveeteeltconsulent~ ir~EtKetelaars~ in
I g G ~I voor bepaalde gevallen perspectief voor herin~
voering van het batterijsysteem voor leghennen~ In
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woord en geschrift raadde hij het aan voor onderne~
mers~ die over technisch inzicht beschikten en in het
groot~ met qooo~Sooo dieren~ wilden beginnen~ Er
waren aanvankelijk nog veel vragen over de hoge kapi~
taalsbehoefte~ ventilatie~ verlichting en mestverwer~
kingt Maar het gunstige Brabantse ontwikkelingskli~
maat gaf de doorslag en in IqGS verschenen de eerste
batterijstallen~ Tegenover de hogere investeringskos~
ten stonden een betere voederconversie en minder
uitval~ Verder arbeidsbesparing en aangenamer werk~
Er was geen strooisel meer nodig en het probleem van
de grondeieren was voorbijt Toen na Iq GG de finan~
ciële resultaten beter werden~ was de opmars van Uat~
terijen niet meer te stuiten~ Brabant liep voorop bij
deze ontwikkelingt In IqGS kwamen er goedkopere
typen batterijent Weldra richtte men gooro van de
nieuwe stallen in met batterijent In Ig~~o had het

grondsysteem in grotere stallen afgedaant Voor de
praktijk overheersten de voordelen van het goede
overzicht~ de mechanisatie van veel arbeid en het get
mak van werkensn~

Aanvankelijk werkte men in stallen voor slachtkui~
kens met een bezetting van g dieren per mz~ Door een
betere klimaatbeheersing kon men de bezettings~
dichtheid opvoeren tot IS ~ later zelfs tot zo kuikens
per mzt Er werden steeds grotere stallen gebouwd met
een breedte van li tot IS m~ Bij een lengte van jo tot
So mt boden deze plaats aan iotooo tot Iztooo
slachtkuikens~ Een groot deel van de mestperiode was
verwarming nodig en daarom besteedde men veel
aandacht aan isolatie van stallen~ In het begin maakte
men gebruik van natuurlijke ventilatie maar al spoet
dig bleek dat in grotere stallen ventilatoren noodzake~
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lijk warent Staltemperatuur en ventilatie werden gere~
geld met de hulp van thermostatent

In de loop der jaren bracht men veel verbeteringen
aan ter verkrijging van het gewenste stalklimaat~ Er
kwam apparatuur om verwarming en ventilatie nog
beter op elkaar af te stemmen~ Na de oliecrisis scha~
kelde men over van propaangas op aardgas en er
kwam meer aandacht voor energiebesparing~
Slachtkuikens werden gehouden op strooisel~
Pogingen om ook hier gebruik te maken van batterij~
en misluktent De conditie van de strooisellaag was
een voortdurend onderwerp van aandacht en zorgt
Vochtig strooisel ontwikkelde veel ammoniak en dat
was slecht voor het milieu~ Maar bovendien was het
schadelijk voor de groei en voederconversie van de
kuikens~ Men zocht het aanvankelijk in regelmatig

omwerken~ later in verwarming en ruime ventilatie~
De beste oplossing was een minder dikke strooisel~
laag en letten op de samenstelling van het voert Het
laden van de kuikens bleef een moeizaam karweit
Hulpmiddelen hiervoor voldeden niet in de praktijkS~~

Stjtjt Kritiek vanuit de maatschappij
Vanaf het begin was voor de buitenwereld de batterij
voor leghennen een steen des aanstootst Men was er~
van overtuigd~ dat deze kooien het welzijn van de die~
ren aantasttent De ethologie~ de studie van het gedrag
der dieren~ werd erbij gehaald~ Tot dan toe was er wei~
nig onderzoek naar gedaan~ Na I~~o kwam dit get
dragsonderzoek bij landbouwhuisdieren van de
grondt Er kwamen actiegroepen zoals~
Belangengroep voor de rechten van alles wat leeW en
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wat later ~Lekker Dierl~ Deze groepen gingen ervan
uit dat voor het welzijn van leghennen strooisel en
legnesten aanwezig moesten zijn en voldoende ruim~
te om te rusten en te slapent In die tijd ontstond ook
de benaming Ibio~industriert De strijd werd grimmit
ger en in I g~z kwamen er vragen over in de Tweede
Kamert In de jaren daarna volgden TV~uitzendingen
en ook de pers besteedde veel aandacht aan het wel~
zijn van dieren~ Pluimveehouders stonden aanvanket
lijk onwennig tegenover zoveel geweld en onbegrip en
poogden de noodzaak aan te tonen van deze techni~
sche en economische ontwikkelingt

De ~Belangengroep voor de rechten van alles wat
leeftr begon in I q ~S met een actie voor scharrelkip~
pen~ Sommige boeren zagen er wel perspectief in~
maar de moeilijkheid was de controle~ Er moest toe~

zicht komen op de naleving van de voorwaardent Dat
leidde in Iq~S tot oprichting van de Stichting
Scharreleieren Controle ~SSC~ ~ Met ruggensteun van
het officiële Landbouwkwaliteitsbesluit Scharreleieren
kon men in Iq~ ~ aan het werk gaant De belangstel~
ling van pluimveehouders en consumenten nam toe~
maar de grootste uitbreiding kwam na I g SS tot stand~
De kostprijs van scharreleieren lag enkele centen per
stuk hoger dan van batterijeierenc~o~

Het in I q~S ingestelde Fonds Welzijn
Landbouwhuisdieren stelde gelden beschikbaar voor
onderzoek naar alternatieven voor de batterijt Men
zocht naar een welzijnsvriendelijk en economisch
aanvaardbaar systeem met grondhuisvestingt Omtrent
de mogelijkheden was in I g SS nog weinig bekendt De
praktijk bleef sceptisch wegens risico van parasitaire
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aandoeningen~ grondeieren en grotere emissie van
ammoniak~ Ook binnen de Europese Gemeenschap
werd over de batterijen gesprokent In I gyq zelfs met
dreigende taal zoals een mogelijk verbod op termijn~
Maar het bleef bij minimum~eisen waaraan batterijen
moesten voldoen~ In eigen land kwam er in IqS~ wett
geving waardoor batterijsystemen aan bepaalde voor~
waarden moesten voldoent Door het uitblijven van
een alternatief voor de batterij zocht men het tot
I gSS t ook in EG~verband ~ in meer ruimte per henl~~~

De eerste klachten met betrekking tot het milieu
kwamen kort na IgGo~ Het ging vooral om stank~ en
geluidsoverlast~ Al spoedig kwam de Hinderwet eraan
te pas~ die voor oplossingen moest zorgent
Veehouderijbedrijven moesten op bepaalde afstand
van de burgerbebouwing blijvent Die afstand hing sat
men met de omvang van de veestapel op het bedrijf
In veel gevallen gaf men vergunningen af onder voort
waarden~ zoals het aanbrengen van luchtwasserst
Men raadde veehouders aan om tijdig bezwaarschrif
ten in te dienen~ als burgerbebouwing op het bedrijf
dreigde af te koment Toepassing van de Hinderwet
zorgde voor veel onenigheid tussen buren~
Stankvermindering met luchtwassers was in de mees~
te gevallen te duur~ Bij het uitrijden van de mest
brachten mengmestinjecteurs verlichting~ omdat de
mest direct in de grond werd gebrachtt Uiteindelijk
was afstand houden tussen bedrijven en bebouwing
toch de enige mogelijkheid om stankoverlast binnen
de perken te houden~

In IgGo was er nog geen sprake van mestover~
schotten~ Er was veel minder vee en de boeren hadden
geen probleem met de verwerkingt Pluimveehouders
waren overtuigd van de hoge bemestingswaarde van
in strooisel geproduceerde kippenmest~ Maar met de
komst van de grotere stallen en de batterijen begon
het toch moeilijker te worden~ Aanvankelijk dacht
men aan het drogen van mest~ maar dat was te kost~
baart Met slachtkuikenmest waren er geen problet
ment Er was veel vraag naar~ otat voor vermenging in
champignoncompostt In Iq~o trad de Wet
Verontreiniging Oppervlaktewater in werkingt Bij lo~
zing van vervuild water kreeg men een boete~ Er
moest gezorgd worden voor voldoende opslagt De
Brabantse Mestbank leverde goed werk door de sprei~
ding van plaatselijke overschottent Maar het was niet
afdoende~ Door uitbreiding van de Brabantse veestat
pel in alle sectoren bleef de mestberg groeient De

Interimwet moest verdere toename van de varkens~
en pluimveestapel gaan indamment Een voor de vee~
houders nieuw milieuvraagstuk diende zich rond
IgSo aant In toenemende mate werd gewezen op de
verzuring van het milieu door de uitstoot van ammot
niak vanuit de stallen~ Veehouders stonden in IgSS
voor de zware opgave oplossingen te vinden voor de
mest~ en milieuproblematiekt~Zt

Maatschappelijke onvrede had ook te maken met
zorgen over de kwaliteit van de voeding~ Na Iq~o
voerde men actie voor vermindering van de eiercont
sumptiet Eieren bevatten naast belangrijke voedings~
middelen en vitaminen ook verzadigde vetzuren en
cholesterol~ Ook was men beducht voor de mogelijke
aanwezigheid van ongewenste residuen in eieren~ af
komstig van stoffen in het voer en diergeneesmidde~
lent Zowel bij eieren als pluimveevlees kwamen bacte~
riële verontreinigingen voor~ afkomstig van de
Salmonella~bacteriet Wetgeving~ voorzorgsmaatrege~
len en keuringen moesten ervoor zorgen~ dat de pro~
ducten schoon waren~

Tenslotte kwam er kritiek vanuit de maatschappij
op de inefficiënte wijze van omzetten van voedermid~
delen in veehouderijproductent Op zich was dat juist
maar vanuit de veehouderij werd gewezen op het
voortdurend afnemen van granen in mengvoeders en
het toenemend gebruik van voor de mens niet eetbare
grondstoffent Ook door de betere voederconversie be~
spaarde men op waardevolle voedingsmiddelen voor
mensen~~

S ~ q ~ De akkerbouw
Er moet onderscheid worden gemaakt tussen voeder~
en akkerbouwgewassent Van oudsher stond het bouwt
land in het zandgebied ten dienste van de voederwin~
ning voor het vee van eigen bedrijf Het voer werd
omgezet in dierlijke producten ~ Met akkerbouwgewas~
sen richtte men zich op producten voor de markt ~
voor consumptie en verdere verwerking ~ Deze bedrijt
ven lagen bijna uitsluitend in het kleigebiedt De na~
tuurlijke omstandigheden voor akkerbouw waren in
het zandgebied minder gunstig en daarom kwamen
daar marktbare gewassen maar sporadisch voor ~ De
bedrijfsontwikkeling zette door met verdere intensive~
ring van het grondgebruik en verhoging van de op~
brengsten ~ Akkerbouwers waren koplopers in de me~
chanitiatie van het veldwerk en met de toename hier~
van ~erminderde het aantal arbeidskrachtent Mede
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hierdoor werd akkerbouw de meest extensieve be
drijfssector in de landbouwt

Stqtlt Bouwlandgebruik en akkerbouw
De grootste verandering in aard en omvang van ge~
wassen vond plaats in het zandgebied~ Rogge~ die eeu~
wenlang het landschap had gedomineerd~ moest met
andere gewassen in korte tijd het veld ruiment Ook
dat hoorde bij de omwenteling~

Na een regelmatige daling van de oppervlakte bouw~
land ten gunste van meer grasland was in Ic~~a een
consolidatie merkbaar~ met vanaf Iq~s weer een stij~
gingl~ jzie tabel ISjt Het aantal bedrijven met bouw~
landgewassen liep sterk terugt Op het overgrote deel
ervan teelde men in het zandgebied zowel in igGo als
in I g SS voedergewassent Het aantal akkerbouwers
was en bleef in deze periode zeer beperkt~ Van de
graanteelt bleef in I g SS maar weinig overt Voor dat
resterende deel zorgden tarwe en gerst~ typische vertet
genwoordigers van akkerbouwgewassen op kleigrondt
Tarwe kon zich aardig handhaven~ gerst moest ruimte
inleverent Maar de hoofdgewassen op zandgrond~ rog~
ge~ haver en mengteelt van granen~ werden volledig
weggevaagdt Dat was een gevolg van de ontwikkelint
gen~ die daar plaatsvonden~ Het bouwland was niet
langer nodig als producent van voer voor het paard en
de intensieve veehouderijt Het paard verdween en
voor de varkens en het pluimvee werd voer in de ge~
wenste samenstelling aangekochtt Ook de teelt van
aardappelen en voederbieten liep in het zandgebied
tussen igGo en Iq~o terugt Het waren arbeidsinten~
sieve gewassen en met minder arbeidskrachten en
meer vee zocht men naar beperking van het werk op
het bouwland~ Bovendien kreeg het grasland meer
aandacht~

Maar de totale omslag volgde met de komst van de
snijmaïs~ In Iq~o was het voor veel boeren nog een
nieuw gewas en vijf jaar later stond er al ruim jltooo
hat Snijmaïs was Ae grote verdringerr~ die in het
zandgebied alle ruimte op het bouwland opeiste voor
de ruwvoedervoorziening van de sterk groeiende
rundveestapeL Zo verdween praktisch de hele teelt
van granen en voederbieten en het areaal aardappelen
werd teruggedrongen~ Wat resteerde waren akker~
bouwgewassen~ Suikerbieten konden zich redelijk
handhaven en aardappelen teelde men voor consump~

Tabel ISc Oppervlakte bouwland~ bedrijven met voederv en akkerbouwgewassen
en een aantal gewassen in tgGo ~ ig~o ~ tcJys en IgSS~
Bouwland en gewassen in hectare

igGo I g~~o I W s Igós
Oppervlakte bouwland IGzIqt gS ~ Iqq s ~~j zg los t oss
Bedr~ met bouwland jó~~Gj z~~qoo I~tl g z IS~Gr~
Granent waarvan III~ozI S~IV Zz~jóS Ij~ g ~I

tarwe q ~ jro IItssj S ~Kl o g~ oi g
gerst Iqtrtq zz ~ ~a g IItIjS j~O
rogge qg ~ Giz Ió ~ jzo q ~ ooq GIG
haver zzjqr j~I~o I ~ IqS zIS
mengteelt zl ~ SID W q jo qj
korrelmaïs q G jo zzj log

Snijmais z ~ ISo jl ~ o g G S q ~~H~
Aardappelen~ waarvan IGtSIs IS ~ jG~ S ~ GoG Il ~ z g q

in kleigebied I tozS G ~ jz g S ~ oo~ ~I~W
in zandgebied Iz~ó~ g~ ojó j~M j ~g sj

Suikerbieten Ij ~qós IjtG g g Iótj g ó Iq Ag s
Voederbieten S ~ oz~ z ~ IaS ~Igg Szo
Graszaad ItSG~ ~ ~ oo g jtzoó

Bron~ CBS~tneitelling

tie en fabrieksmatige verwerkingt Tussen I g yS en
I g SS ging de uitbreiding van de snijmaïsteelt door~
maar het aanwezige bouwlandareaal dat nog ~vero~
verdJ kon worden~ raakte op~ Het grasland moest
ruimte prijsgeven~ De snijmaïs zorgde ervoor~ dat in
I ~ ~S het bouwland weer ging toenemen ten koste van
het grasland~ Nooit eerder had een gewas zorn kot
meetachtige opkomst en groei doorgemaakt~ In korte
tijd bepaalde de snijmaïs het agrarisch landschap in
het zandgebied van BrabantcS~

In Ig SS was de situatie tussen bouwland~ en ak~
kerbouwgewassen veel duidelijker~ Van de Ios~ooo
hat bouwland werd Gotooo hat gebruikt voor voeder~
winning met snijmaïs en IStooo ha was beschikbaar
voor akkerbouwt In tegenstelling tot de voedergewas~
sen in het zandgebied van igGo hadden de akker~
bouwgewassen zich goed kunnen handhaven~ Het
overgrote deel ervan lag in het kleigebiedt Ook van
eenzijdigheid was geen spraket Naast de in tabel IS
genoemde hoofdteelten kwamen er verschillende klei~
ne gewassen voor~ behorend tot de handelsgewassen
en droog te oogsten peulvruchten~ Bovendien waren
groenteteelten voor de conservenindustrie steeds be~
langrijker geworden~ Het was en bleef een interessan~
te landbouwsector met een eigen ontwikkeling~
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S ~ qtz ~ De ontwikkeling van de akkerbouw in het kleigebied
In IgGo bestond er nog onzekerheid hoe het akker~
bouwbedrijf zich verder zou gaan ontwikkelent Er wat
ren verschillende veranderingen tegelijk aan de gangt
Het aantal landarbeiders liep steeds verder terug~
maar grotere eenmansbedrijven waren er nog niett De
mechanisatie nam voortdurend toe en werktuigen na~
men steeds meer menselijke arbeid overt Er waren
nog weinig kleine akkerbouwbedrijven beëindigd en
hoe zou het gaan met de intensivering van het bouw~
plan en de nog aanwezige veehouderij P De ontwikket
lingen in de periode tussen IgGo en Iq~s gaven ant~
woord op deze vragent Het verliep anders en meer ge~
leidelijk dan in de veehouderij~ maar de akkerbouwer
moest zich instellen op veel veranderingen en nieuwe
werkverhoudingen~

In vergelijking met het zandgebied had de akker~
bouw op kleigrond al een intensief en veelzijdig
bouwplan~ Er waren maar beperkte mogelijkheden
voor verdere intensivering~ Dat gebeurde door ver~
mindering van de graanteelt en toename van het aret
aal aardappelen en suikerbietent Ook de teelt van
graszaad breidde uit en vooral contractteelten voor de
diepvries~ en conservenindustrie maakten snel op~
gang~ Het ging hierbij om doperwten~ stamslabonen~
spinazie~ knolselderij~ tuinbonen~ witlofwortelen~ pe~
terselie~ andijvie en boerenkoolt Akkerbouwers zoch~
ten ook naar vereenvoudiging van het bouwplan~ Een
aantal kleine gewassen liep terug of verdween geheelt
Dat gebeurde o~at met haver~ droge peulvruchten~ vlas
en koolzaadt Bovendien werd op grotere bedrijven het
melkvee afgestoten~ Akkerbouwers waren beducht
voor dubbele investeringen~ Ligboxenstal en melktank
deden hun intrede en dat betekende~ dat er grote kos~
ten moesten worden gemaakt~ Met weinig investerin~
gen kon men wel meer slachtvee houden~G~

De verwachting dat in deze periode veel kleine bet
drijven beëindigd zouden worden~ kwam niet uitt Dat
was opmerkelijk~ want door de mechanisatie schoof
de hectaregrens van werk voor één arbeidskracht in
de akkerbouw steeds verder op~ Het bouwplan ver~
schilde niet veel van dat op grote bedrijven~ Het was
een reeks van kleine factoren~ waardoor ze toch ble~
ven doorgaan~ Naast de gehechtheid aan het vak en
hun bedrijf waren dat o~at~ relatief meer contractteel~
ten~ meer bedrijven die hun vee aanhielden~ de wat
oudere leeftijd van deze groep~ het beschikbaar heb~

ben van meer eigen arbeid en genoegen nemen met
een lager inkoment In I q ~S lagen er in de
Noordwesthoek IIS~ bedrijven groter dan vijf hectaret
Hiervan hielden er ISS melkkoeien en ~j ~j slachtvee~
Ondanks de vele kleine bedrijven vond de intensieve
veehouderij weinig ingangt Dat had te maken met de
persoonlijke instellingt Er was een groot verschil met
de boer in het zandgebiedt De West~Brabantse boer
voelde zich akkerbouwer~ plantenteler~ hij had een af
keer van varkenst jongeren gaven ook weinig om
melkvee wegens de grote gebondenheid~ Dan kozen
ze liever voor fruitteelt~ maar hier waren de hoge in~
vesteringen een rem op de ontwikkeling~ Van de be~
drijfshoofden op deze IIó~ bedrijven ouder dan So
jaar hadden er I~o geen opvolgert Van deze groep wa~
ren er Iao met een bedrijf kleiner dan aS hat In I q~s
lagen er in de Noordwesthoek evenveel bedrijven die
groter als kleiner waren dan as ha~~t

Tussen I q yS en I g SS veranderde er weinig aan het
bouwplant Met wat variatie tussen bedrijven bleven
tarwe~ brouwgerst~ suikerbieten~ aardappelen~ gras~
zaad~ groentegewassen en enkele kleine gewassen de
gangbare teelten~ Het areaal aardappelen nam toet
Export van consumptie~aardappelen en pootgoed bleef
stijgen~ alsmede de verwerking tot frites en chips~
Men moest rekening houden met de vruchtwisseling
en beperkende bepalingen voor enkele gewassent Zo
mochten aardappelen~ vanwege de aardappelmoeheid
maar één keer in vier jaar op hetzelfde perceel worden
verbouwdt Men teelde overwegend het vatbare ras
Bintje~ Ook bij de bietenteelt golden beperkingen in
verband met het bietencyste~aaltje en het toegewezen
quotum~ De oppervlakte granen liep terug maar de
belangstelling voor tarwe nam weer toe~ zodra de prijs
steeg boven So cent per kgt Mogelijkheden van me~
chanisatie zorgden ervoor~ dat vrijwel alle gewassen
met een minimum aan arbeid werden geteeldt in
I g HS lagen er in het kleigebied nog Iaoo bedrijven
met meer dan io hectare akkerbouw~ De gemiddelde
bedrijfsgrootte was ~o hat Veel bedrijven~ ook groter
dan ~o ha~ waren inmiddels éénmansbedrijven gewor~
denogt

Nieuwe rassen~ ziektebestrijding en betere teelttech~
nieken zorgden voor hogere opbrengsten~ Vooral met
wintertarwe werden opmerkelijke resultaten behaaldt
De grootste winst boekte men vanaf I qyst
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Een opmerkelijk feit deed zich voor in I g~~ S jzie tabel
I q jt Voor het eerst in de geschiedenis bereikte een te~
Ier in Oudemolen in West~Brabant op een tarweper~
ceel van z~~o ha~ een opbrengst van Io~ooo kgt per
ha~~~ Voorwaar een historische gebeurtenis~ Uiteraard
waren de gemiddelde opbrengsten nogal wat lager~
Maar alle gewassen deelden in de vooruitgang van
kweekwerk en betere verzorgingt Er kwam ook meer
aandacht voor de kwaliteit van productent

Men wilde het steeds beter doen en daardoor
kwam er belangstelling voor gewasgroepen~ Die be~
stonden uit tien tot twaalf akkerbouwers~ die geduren~
de twee à drie jaar een gewas intensief volgden en
daarvan aantekeningen bijhielden~ Zij bezochten el~
kaars gewas enkele malen~ wisselden gegevens uit en
zo probeerden ze de teelt te verbeterent Vakmanschap

Tabel Iqt Gemiddelde opbrengsten over vijfjaar van enkele akkerbouwgewassen
over IgGS~igGg ~ Igyo~Ig Zq en IgSoa g Sq in kg ~ per hectare

Ic~GSIC~Gc~ Iq~otIq~q IqSoIqóq
Wintertarwe J~g oo Sa~j g~ SÓo
Zomergerst A ~z gg qjgq StaGo
Cons~aardappelen jGt~oo j~tAoo ga ~ óoo
Suikerbieten qStloo qG ~Goo SG ~ qoo

Brom CBStoogstraming

was belangrijk~ Er bestonden van jaar tot jaar grote
opbrengstverschillen~ Zo bedroegen de verschillen
tussen het gemiddelde van de drie hoogsten en de
drie laagsten bij wintertarwe aSoo~jq~oo kgt ~ bij con~
sumptieaardappelen a~~ooo kgt en bij suikerbieten
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a~jtooo kgt per ha~ In het algemeen deden betere te~
Iers mee aan gewasgroepen waardoor daar de gemid~
delde opbrengst hoger was dan bij de oogstraming
van alle bedrijven~ Zo bedroeg bij wintertarwegroepen
de opbrengst in IgSo~ IgSa en I gS I respectievelijk
~Gqq F~qjj en qzG~ kg~o ~

Akkerbouw is sterk afhankelijk van weersomstan~
digheden~ Het productieproces vindt plaats in een fa~
briek zonder dak~ Akkerbouw gebruikt zonlicht~
warmte en neerslag voor de groei van de gewassen~
Maar behalve kunstmatige wateraanvoer kan er wei~
nig geregeld worden~ Vooral overvloedige regenval in
voor~ en najaar kan zeer nadelig zijnt Het is hinderlijk
bij de grondbewerking~ zaaien~ poten en oogsten van
gewassen en kan tot flinke oogstdepressies leiden~
Maar akkerbouwbedrijven zijn voor hun financiële re~
sultaten het meest gevoelig voor de prijsvorming van
de producten~ Dat blijkt ook uit de van jaar tot jaar
sterk wisselende uitkomsten van LEI~bedrijven in
West~BrabanVlt De bruto~opbrengsten per jaar waren
zeer verschillendt Dat lag niet zozeer aan de prijzen
van tarwe of suikerbieten~ maar veel meer aan die van
het vrijer product aardappelen~ De prijs hiervan kon
sterk variëren en het West~Brabantse akkerbouwbe~
drijfwas daar gevoelig voor~ Het kon het verschil bete~
kenen tussen een goed en een slecht jaart

Naast opt en neergaande opbrengsten moest de
akkerbouwer rekening houden met jaarlijks stijgende
kostent Alle inspanningen ten spijt leek het er in I g Ss
op~ dat er een moeilijke economische situatie voor de
akkerbouw ging aanbreken~ Opbrengstprijzen van
producten daalden mede als gevolg van het EG~markt~
en prijsbeleid~ Daarmee werd het wankele evenwicht
tussen opbrengsten en kosten verstoord en akkerbou~
wers vreesden voor de toekomst van hun bedrijven~
Van de andere kant hadden akkerbouwers een groot
incasseringsvermogent Dat hadden ze bewezen sedert
IgSo toen voor hen de omwenteling begon~ Met in~
schakeling van de loonwerker en samenwerkingsvon
men moest de akkerbouwer zichzelf zien te reddent
Het aantal stuks vee verminderde~ nieuwe gewassen
werden ingepast en opbrengstverhoging kreeg veel
aandachtt Ook tussen IgSo en I g SS waren er perioden
van slechte prijzen en tegenvallers geweest~ De akker~
bouwer had in een tijd van grote veranderingen zijn
ondernemerschap bewezenjzt

Stq j De ontwikkeling van de akkerbouw in het
zandgebied

Er zijn grote verschillen met het kleigebied van West~
Brabantt Echt gespecialiseerde akkerbouwbedrijven
komen in het zandgebied amper voort Wel zijn er be~
drijven met bouwland~ die daarnaast een bedrijfstak
intensieve veehouderij hebbent Maar dan is het nog
allerminst zeker of ze ook akkerbouwgewassen telent
Het merendeel van hen teelde snijmaïs voor rundvee~
bedrijven~ Vooral na Iq~s werd snijmaïs in het zand~
gebied zo~n overheersend gewas~ dat er maar weinig
ruimte overbleef voor echte akkerbouwgewassen~ Ook
vanuit het verleden bestond er geen traditie om aan
akkerbouw te doent In het zandgebied van Westt
Brabant~ grenzend aan de klei~ kwam op grotere ge~
mengde bedrijven meer akkerbouw voor~ En verder
op de hoge gronden in de ontginningsgebieden van
de Kempen en de PeeL Ook hier waren het grotere bet
drijven~ die voeder~ en akkerbouwgewassen teeldent
In I g SS had heel Midden~ en OosttBrabant GqtS~s ha~
bouwland~ waarvan So~SSzt ha~ snijmaïst De rest was
bestemd voor graanteelt~ aardappelen en suikerbieten~
Verder teelde men groentegewassen zoalsi stamslabo~
nen~ tuinbonen~ winterpeen~ schorseneren en spruit~
kool~j~

Het belangrijkste knelpunt in het zandgebied was
de gebrekkige teeltkennis~ Er waren veel telers met
minder dan Io ha~ bouwlandt Die hadden meer intet
resse en aandacht voor de hoofdtak van hun bedrijf~
Dat was de intensieve veehouderijt In I g~ g waren er
in Midden~ en OosttBrabant IoGg bedrijven met meer
dan Io hat bouwlandt Een beperkt aantal onder hen
ging zich meer toeleggen op akkerbouwgewassen en
akkerbouwmatige groentegewassent Zij kregen be~
langstelling voor een betere teeltwijze~ Ook in het
zandgebied ontstonden gewasgroepent In de zomer
bezochten de deelnemers de percelen en in de winter
vergrootten ze hun kennis in studieclubst Nieuwe
teelttechnieken moesten tevens leiden tot productie~
verhoging en kwaliteitsverbetering~ Intensivering van
het bouwplan was moeilijk door de toename van bo~
demziekten~ Het was niet eenvoudig om een goed
bouwplan op te zettent Voor een gezonde bodem was
een extensiever bouwplan belangrijk en voor de finan~
ciële resultaten moest er intensiever worden geteeldt
Er was veel kennis nodig om hiermee goed om te
gaan en de juiste middenweg te vinden voor het beste
resultaat~
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Naast het technische deel moest uiteraard ook de
economische kennis en het inzicht in de bedrijfsorgat
nisatie worden vergroott Ook in het zandgebied daal~
de de marge tussen opbrengsten en kosten~ In goede
harmonie moesten eigen mechanisatie en inschake~
ling van de loonwerker op elkaar worden afgestemd~
De taak van de loonwerker groeide van jaar tot jaar en
zijn kwaliteit van werken was mede bepalend voor het
resultaat~

Tussen I q ~s en I g SS bleef het areaal aardappelen
met gemiddeld jaoo hat en suikerbieten met gemid~
deld Gq~oo ha~ ongeveer gelijkt Door het gereedkomen
van ruilverkavelingen werden de percelen groter~
Minder telers en grotere percelen kwamen ten goede

aan de aandacht voor het gewas~ Ook verwerkende int
dustrieën hielden zich bezig met verbetering van teelt
en oogstwerkzaamheden bij aardappelen en suiker~
bietent Zo kwamen er speciale acties om rooibescha~
diging bij aardappelen te voorkoment Bij suikerbieten
lag de nadruk op het beperken van tarra en rooiverlie~
zen~~~

Stq ~ q ~ Arbeid~ mechanisatie en gebouwen
Het vertrek van arbeidskrachten ging na IgGo onvert
minderd door~ De te bewerken oppervlakte per man
nam toe van IS hectare in IgGo tot zIs hectare in Iq~st
In deze periode stegen de lonen explosief
Akkerbouwers hadden geen keuzet Menselijke arbeid
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moest vervangen worden door machinest Ook dat was
niet goedkoopt Bewerkingskosten~ het totaal van ar~
beidst en werktuigkosten en werk door derden~ wer~
den jaarlijks hogert Door de mechanisatie en de ont~
wikkeling van de chemische onkruidbestrijding nam
de arbeidsproductiviteit snel toet Die ontwikkeling
had grote gevolgen voor de werkzaamheden van de
akkerbouwer en de nog resterende landarbeiderst

Naast bestaande taken moest ook de grotere akker~
bouwer voortaan zelf werktuigen en machines gaan
bedienen en kleine reparaties uitvoeren~ De landarbei~
ders gingen erop vooruit~ ze kregen meer aanzien~
Zittend op een zware trekker~ een aardappel~ bieten~
rooier ofgrote maaidorser voelden ze zich in de ware
zin des woords agrarisch medewerkert
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De mechanisatie maakte na IgGo een snelle ont~
wikkeling doort Er kwamen grotere trekkers met viert
wielaandrijving en hydraulische mogelijkheden voor
aanbouw en opbouw van werktuigen~ Naast mechanit
satie nam de toepassing van chemische bestrijdings~
middelen een hoge vluchtt De akkerbouwer moest alle
mogelijkheden te baat nemen om de arbeidskosten te
drukkent Vooral bij het oogsten van gewassen ging de
ontwikkeling snel~ Bij de graanoogst werden al snel
maaidorsers uitgerust met een graantank~ Dat was
een hele verbetering in plaats van twee extra mensen
op de maaidorser voor de zakkent Die moesten ver~
spreid over het veld worden opgehaald~ geladen en
vervolgens leeggestortt Voortaan ging het graan los op
de wagen en vandaar rechtstreeks naar de opslag~
plaatst Dat gebeurde eerst met een vierwielige wagen
en later met een kipwagen~

Het rooien van aardappelen maakte een soortgelij~
ke ontwikkeling doort Het was begonnen met op voort
raad rooien~ De zakkenrooimachine was al een hele
verbeteringt Maar bij een oogst van jo ton moesten er
heel wat zakken worden versjouwd en geladent Dat
was zwaar werk en er kwamen veel handen aan te past
Ook hier bracht het rechtstreeks rooien op de wagen
uitkomstt De machinale oogst van suikerbieten maakt
te snelle vorderingent Van éénrijige werktuigen ging
het naar twee~~ drie~ en zesrijige oogstmachinest Het
rooien en op de grond leggen hield op en men maakte
voortaan gebruik van naastrijdende wagens of specia~
Ie bietenladerst Evenals bij graan en aardappelen ging
men ook bij suikerbieten oogsten en afvoer gekoppeld
aan elkaar uitvoeren~s~

Mechanisatie was een doorlopend proces van vernieut
wingen en verbeteringen~ Tussen I q~s en I g SS volgde
een toename van méérrijige machines~ grotere werk~
breedten en tractoren~ machines en werktuigen~ mo~
derner uitgevoerd en met meer capaciteitt Dit alles
verkleinde de mogelijkheid van eigen mechanisatie of
samenwerking met anderent Er waren grote opper~
vlakten nodig en hierbij hielpen de ruilverkavelingent
Voor steeds meer werkzaamheden kwam de loonwer~
ker in beeld~ De oogst van granen~ aardappelen~ suit
kerbieten en andere gewassen werden door hem uit~
gevoerd~ Maar in toenemende mate voerde hij ook
zaaien~ poten en spuitwerkzaamheden uitt De loon~
werker zorgde niet alleen voor de inzet van dure ma~
chines~ maar hij leverde er ook geoefend personeel bij

dat met het kostbare materieel kon omgaant Dat bete~
kende weer dat de akkerbouwer nog meer op inzet
van eigen arbeid moest besparent Op deze wijze
droeg de loonwerker ertoe bij dat de grens van de te
bewerken oppervlakte per man steeds verder op~
schoof~ Op LEItakkerbouwbedrijven in West~Brabant
bedroeg die in I g SS~I gS G bijna ~S hat per man~Gt Ook
grote bedrijven werden meer en meer éénmansbedrijt
vent

De ontwikkeling naar grotere werktuigen met meer
capaciteit liep door tot IgSo~ Vanaf toen kwam er
meer aandacht voor veiligheid en comfortt Met het
toepassen van electronica konden werkzaamheden
worden ingesteld en gecontroleerdt Het was mogelijk
om de regelmatige verdeling van sproeimiddelen te
testent Men kon graanverliezen bij de maaidorser
waarnemen en de kopapparatuur en het rooimecha~
nisme bij bietenoogst~machines automatisch regelen~
Maar aan zoveel techniek hing wel een prijskaartje~
Zo kostte in Ig SS een tweerijige zelfrijdende aardap~
pelrooier f Iq~o~ooo~ een moderne maaidorser met
een werkbreedte van SjO m~ f ISS~ooo en een trekker
met vierwiel~aandrijving f yStooo~~~

Na I g~~ s kon men in de verbouw van granen geen
uren meer kwijtt De teelt was volledig gemechanit
seerdt Maaidorsen en stropersen met aangebouwde
pers waren alweer verleden tijdt Beide machines
werkten afzonderlijk en maakten een eigen ontwikke~
ling door~ Naast stropersen die rechthoekige pakken
maakten kwamen er ook grootpak~stropersen die ron~
de balen stro persten~ Het laden gebeurde in het alge~
meen met de voorlader op de trekkert Bij de teelt van
aardappelen ontstonden combinatiesystemen met
aanbouw voor~ en achterop de trekker~ zodat in één
werkgang het pootklaar maken van de grond en het
poten zelf kon gebeuren~ Dat bespaarde tijd en gaf
minder sporen op het land~ De ruggent freesmachines
werden verbeterd en later voorzien van vormkappen
voor het maken van bredere aardappelruggent
Hiermee kon men groene knolvorming voorkoment
Er kwamen zelfrijdende tweerijige rooimachines met
vergrote capaciteit en verbeterde grondt en loofschei~
dingt Bij het transport gebruikte men hydraulische
kipwagens met brede banden~ Alle mechanica was in~
gesteld op efficiency~ grote capaciteit en kwalitatief
goed werkt
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Bij de suikerbietenteelt hing de arbeidsbesparing
nauw samen met de ontwikkeling van éénkiemig zaad
in plaats van het vroegere zaadkluwen~ In IgGo moest
het jonge opkomende gewas worden doorgehakt en
uitgedund~ gevolgd door handwieden en nawiedent
Dat vroeg I~o manuren per hectaret Door verbetering
van het zaad en de komst van precisiezaad kon rond
I q yS de arbeidstijd worden gehalveerd~ Met ioooro
éénkiemig zaad was~ in combinatie met chemische
onkruidbestrijding~ het handwerk teruggebracht tot
zo manuren per hat In I gSS kon men dus in dezelfde
tijd zevenmaal zoveel bietenland bewerken als in
IgGo~ Voor het rooien gebruikte men steeds meer
zesrijige oogstmachines~ voorzien van loofhakselaars
en bladverbrijzelaarst Het bietenblad verdween uit de

handel en werd ondergewerktt Bietenladers waren
voorzien van nieuwe reinigingssystemen ter beper~
king van oogstverliezen en verlaging van grondtarralx~

Ook bij andere gewassen vonden specifieke ont~
wikkelingen plaatst Met name gebeurde dat bij de akt
kerbouwmatige groentegewassen~ Aanvankelijk maait
de men doperwten met zelfrijdende zwadmaaiers~ die
vervolgens geladen en naar de fabriek getransporteerd
werdent Maar al gauw verschenen er zwaddorserst
Daarna dorste men ook tuinbonen vanuit het zwadt
Dat betekende de overgang van het stationair dorsen
aan de fabriek naar het dorsen op het veldt Bij stamt
slabonen verving men de éént en tweerijige bonen~
plukmachine door de zelfrijdende drierijige pluk~
machine~ Weer wat later volgde de breedwerkende
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frontplukmachine~ Bij de oogst van doperwten deed
de peulenplukker zijn intredet Zoveel mogelijk werk~
zaamheden werden gemechaniseerd~ ~J~

De mechanisatie van akkerbouwgewassen in het
zandgebied verschilde niet zoveel van die in het kleit
gebiedt Wel was het zo~ dat op echte akkerbouwbedrijt
ven en bij loonwerkers in West~ Brabant de meest get
avanceerde apparatuur voorkwam~ Het gebeurde ook
dat goede maar minder moderne werktuigen werden
doorverkocht naar het zandgebiedt Loonwerkers al~
daar waren meer ingesteld op de behoeften van het
rundveebedrijf~ de verwerking van mest en de mecha~
nisatie van de snijmaïsteeltt Werktuigen verouderden
snel en de handel in landbouwwerktuigen zorgde er~
voor~ dat loonwerkers en boeren in het zandgebied
met hun apparatuur goed bij de tijd blevent Vooral na
goede jaren was er een levendige handel in vernieu~
wing van landbouwwerktuigen~ Voor mechanisatie
had men veel geld over~ Ook in het zandgebied lag de
nadruk op capaciteitsverhoging~ arbeidsverlichting en
kwal iteitsverbeteringgot

Akkerbouwers gingen na IgGo door met de herinricht
ting van hun grote schuren~ Er was minder ruimte
nodig voor vee en opslag van stro~ Los transport van
aardappelen kwam op gang in plaats van in zakken en
dat maakte extra aanpassingen noodzakelijk~ Het
vroeg om brede toegangsdeuren en grote opslagruim~
ten voor aootGoo ton aardappelent Men bouwde ook
geheel nieuwe bewaarplaatsen~ maar het aantal bleef
beperktt De investering was hoog en de voorkeur ging
uit naar het inrichten van ruimte in bestaande gebou~
went Enkele grote~ meer graantelende bedrijven gint
gen met de komst van maaidorser met graantank over
tot aanleg van droog~ en opslagcapaciteitt Naast luchtt
gekoelde kwam ook mechanische koeling op gang~
veelal bedoeld voor lange bewaring van aardappelen~
uien~ knolselderij en witlofwortelen~ In verband met
het moderne transport werden het erf~ kavelpaden en
stortplaatsen voor bieten verhards~~

In het kleigebied bleven de grote boerenschuren
behouden en aan de buitenkant veranderde er niet
veel~ In tegenstelling tot het zandgebied behielden de
akkerbouwbedrijven in West~Brabant veel meer een
traditioneel karaktert Toch verschenen er tussen I q ~S
en I g SS ook in het kleigebied een aantal nieuwe be~
drijfsgebouwen~ modern ingericht voor doelmatige
bewaring van aardappelen~ uien en knolselderij~

Vrijwel elk bedrijf had opslag voor de eigen producten
in nieuwbouw of bestaande schurent De bewaring van
graan in eigen bedrijf zette niet doort Nieuwbouw
vergde uiteraard een hele investeringt Vooral na jaren
van goede aardappel~ en uienprijzen kreeg het bou~
wen een extra impulst Ook woningverbetering werd
hierdoor bevorderdsz~

A~H~ Crijns Ill~ Van overgang naar omwenteling



Noten

c Structuu rnota~ q x S~ ig Zo~ G~ ~t

z Structuu rnotar atwtt ~I S~ Col~ Crijns~ nr~ rGz~ Crijnsr

IDrieluik van de Brabantse land~ en tuinbouw~~ ~~ informant
Van Lier~ vraag IIIb ~ antw~ qG g~ q~o ~
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H O O F D S T U K I X

Tuinbouwsectoren

H
et innovatieve karakter van de tuinbouw kwam
rond IgGo vooral tot uitdrukking in de glastuin~

bouw in het westen van Nederlandt Veranderingen en
vernieuwingen volgden elkaar in snel tempo opt
Samenwerking van proefstations en voorlichting en
de aanwezigheid van grote veilingen speelden een be~
langrijke rol bij deze ontwikkelingt In Brabant was de
glastuinbouw nog van weinig betekenis~ Belangrijker
was het aandeel van de provincie in de vollegronds~
tuinbouw~ Maar daar verliepen veranderingen veel
tragert Dat hing samen met de gebondenheid van
deze sector aan kleine gemengde landbouwbedrijven~
Maar hier en ook in andere sectoren kwamen na IqGo
ontwikkelingen op gang~ die in versneld tempo door
zouden gaan~ Naast de vollegrondstuinbouw werd in
Brabant de boomkwekerij en de opkomende champig~
nonteelt van landelijke betekenis~ In de loop der jaren
vonden er niet alleen grote veranderingen plaats bint
nen sectoren~ maar ook tussen sectoren onderling~
Glastuinbouw werd belangrijkert maar naast win~
naars waren er ook verliezers~ Tot die laatste groep bet
hoorde de fruitteelt en de kleinfruitteelt~ De periode
tussen IgGo en I g SS betekende ook voor de tuinbouw
een totale omwentelingt Ondanks veel minder bedrijt
ven en arbeidskrachten won de tuinbouw aan beteke~
nis in agrarisch Brabantt De Nederlandse tuinbouw

bestond uit een bont palet van sectorent Ze kwamen
allemaal in Brabant voor~ zij het in verschillende mate
van omvang en aandeel in de landelijke productiet

g~rt De vollegrondstuinbouw
Het gemengde landbouwbedrijf met tuinbouw in het
zandgebied had een taai leven maar kon op den duur
geen standhoudent Vanuit het verre verleden was het
de bakermat van de vollegrondsgroenteteelt en de
kleinfruitteelt geweestlt Stijgende lonen~ minder ge~
zinsarbeid~ andere inzichten en instelling~ nieuwe
mogelijkheden en de vraag naar grotere partijen en
kwaliteitsproducten waren evenzoveel oorzaken van
noodzakelijke veranderingen~ Voor vollegrondsgroent
ten ontstonden meerdere bedrijfstypen en het areaal
nam sterk toe door de uitbreiding van contractteelten
op akkerbouwbedrijvent Kleinfruit vertoonde een omt
gekeerde beweging en was in IgSS bijna van het to~
neel verdwenen~ Bloemen en bloembollen in de vollet
grond waren en bleven kleine bedrijfstakkent

g ~ iti ~ De teelt van vollegrondsgroenten en aardbeien
Er was na IgGo sprake van twee sporen bij de ontwik~
keling van de vollegrondsgroenteteeltt Op de land~
bouwbedrijven met tuinbouwproducten in het zandt
gebied vond ontmenging plaats~ Er ontstonden ver~
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schillende typen van bedrijven~ In de loop der jaren
werd op zeer veel bedrijven de tuinbouw beëindigd~
Van de andere kant namen de mechanisatiemogelijkt
heden snel toe en dat betekende uitbreiding van tuin~
bouwgewassen op akkerbouwbedrijvenZ~~ Door deze
ontwikkelingen deden zich bij de vollegrondsgroente~
teelt tussen igGo en I gSS wezenlijke veranderingen
voort

Tabel zo~ Areaal groenten en aardbeien in hectare en aantal bedrijven in
igSo~ igyS en IgSs

IgGO IWS IgHs
Groenten plus aardbeien ~c~sq Iz~og IqoTz
Aantal bedrijven Izzó~ SoSI jgrig

Bro m CBS~meitelling

Akkerbouwbedrijven zorgden met hun contractteelten
voor de sterke uitbreiding van het areaal groenten tus~
sen igGo en Iq~st In die periode vond ook de grote
afname van het aantal bedrijven plaats ~ In igGo be~
droeg de oppervlakte tuinbouwgewassen gemiddeld
S~ are per bedrijf en in IgSS was dat gestegen tot jss
aret De vermindering van het aantal bedrijven was
ook merkbaar bij de teruggang van het ledental van
veilingen ~ Zo had de veiling te Breda in I gb I en I gSa
resp ~ Sjoo en I~oo ledeni ~ In Veldhoven liep het let
dental van jo~G in igGo terug tot ~ ~I S in I gSo~ ~ Het
aandeel van Brabant in de landelijke oppe rvlakte
groenten en aardbeien in de vollegrond steeg van
I q~ ~or tot meer dan aSoo en schommelde vanaf I q~o
tussen zs en ~oort

Het kleine gemengde landbouwbedrijf met tuinbouwt
gewassen kwam het eerst in moeilijkhedent Het afsto~
ten van de tuinbouwtak betekende meestal ook het
einde van het bedrijf In het algemeen hadden deze
kleine boeren weinig opleidingt Vooral ouderen wist
ten geen raad met modernisering van hun bedrijven~
Zij die doorgingen waren jongeren met meer oplei~
ding~ veelal via vakscholent Van het ouderlijk bedrijf
werden enkele hectares afgesplitst en met beperkte
investeringen en financiële middelen ging men aan
de slagt Naast ondernemerschap waren kwaliteit van
de grond en kavelvorm mede bepalend voor het wel~

slagent Van landbouwgrond moest tuinbouwgrond
worden gemaakt en vooral bij ontginningsgrond was
dat een proces van jarent Behalve kleine bedrijven wa~
ren er in Brabant velerlei soorten van gemengde bet
drijven~ variërend in grootte en omvang van tuin~
bouwgewassen~ Ontmenging tussen igGo en I q~s be~
tekende dan ook~ dat er verschillende bedrijfstypen
ontstonden met als gezamenlijk kenmerk de sterk ge~
stegen omvang van de tuinbouwproductie per bedrijf

In Oost~Brabant~ met enkele tuinbouwkernen
maar in hoofdzaak verspreid liggende bedrijven~ wert
den er veel beëindigd~ Telers die doorgingen stonden
open voor vernieuwingent Ze waren leergierig en za~
ten niet vast aan tradities~ Er ontstonden ook nieuwe
bedrijvent In de Meierij rond Den Bosch~ in Den
Dungen~ Sint~Michielsgestel en Schijndel hield een
klein aantal tuinders hun op markten gerichte bedrij~
ven overeind~ Zij volhardden in het telen van veel ge~
wassen~ Door motorisatie van het transport ging er
minder tijd verlorent Contacten met consumenten
konden leiden tot verbetering van teeltwijze en pro~
ducten~ maar de vele gewassen werkten in omgekeert
de richtingt Het hart van de vollegrondstuinbouw lag
van oudsher in de Baronie van Bredat Niet alleen voor
groenten~ maar ook voor aardbeien~ frambozen en
bessen~ Tuinbouwgewassen zorgden in dit gebied
voor aanvulling van het inkomen op de meeste ge~
mengde bedrijven~ Ook hier vond een sterke terug~
gang van het aantal telers plaats en het waren vooral
jongeren~ die op velerlei manieren de tuinbouw ver~
nieuwdent Hierdoor bleef het tuinbouwkarakter van
het gebied behouden~ Ook in het Land van Heusden
en Altena en in de Langstraat liep het aantal bedrijven
met tuinbouw sterk terugt De slechte verkaveling en
kavelvorm waren een extra handicapt Ook de hove~
niers in en rond Bergen op Zoom hadden het moei~
lijkt Vooral de ouderen stonden minder open voor
aanpassingen en venieuwingent Onder elkaar noemde
men tuinbouwvoorlichters schertsendt ttWijzen uit
het Oosten~~~ Hun verhalen moest je met een korreltje
zout nemenSt

Rond I q ~ S waren in het zandgebied de volgende
bedrijfstypen ontstaan~ Allereerst intensieve volle~
grondsbedrijven van l ija tot S hat Veel arbeid vragen~
de bladgewassen zoals sla~ andijvie~ spinazie en con~
sumptieaardbeien vormden de hoofdmoot van het
teeltplant Verder extensieve vollegrondsbedrijven van
S tot jo hat Met meer mechanisatie teelde men hier
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gewassen als spruitkool~ witlof~ stamslabonen~ asper~
ges en tuinbonent Op de derde plaats bedrijven met
glas~ en vollegrondsgroenten~ Veel glasbedrijven ont~
stonden op vollegrondsbedrijvent Zolang de kas on~
voldoende grootte had~ teelde men ook vollegronds~
productent Het waren bedrijven van z tot S hat en hier
bestond voorkeur voor aardbeien en preit Tenslotte
waren er in I q~ S ook nog gemengde bedrijven van S
tot zo ha~ Het landbouwgedeelte was vaak vereenvou~
digd ~ bijvt intensieve veehouderij of uitsluitend akker~
bouwt Afhankelijk van de omstandigheden teelde
men aardbeien~ spruitkool~ prei~ augurken en asper~
ges~ Alleen de beide eerste typen waren gespeciali~
seerde vollegrondsbedrijven~ Zij maakten zsoro uit van
het totale aantal bedrijvencl~ Daaruit bleek wel dat de
ontwikkeling in de vollegrondstuinbouw bepaald nog
niet tot stilstand was gekoment Er kwamen allerlei
overgangen tussen de hiervoor genoemde bedrijfsty~
pen voort Maar de voortgaande ontwikkeling naar
I ~ SS toe was wel duidelijk~ nl~ steeds minder bedrij~
ven met vollegrondsgroentent Relatief groeide het
aantal gespecialiseerde bedrijven en de teruggang
vond vooral plaats ten koste van de overige bedrijfsty~
pen~ Dit veranderingsproces deed zich in het hele
zandgebied voor~ maar het sterkst in Oost~Brabantt

In het kleigebied waren het vooral grotere akken
bouwbedrijven die contracten afsloten voor het opne~
men van tuinbouwgewassen in het bouwplan~ Het wa~
ren teelten die~ door de voortgang van de techniek~
volledig gemechaniseerd konden worden uitgevoerd~
Voor machines en begeleiding bij de teelt zorgden
groothandelaren~ commissionairs of vertegenwoordit
gers van verwerkende bedrijvent Vollegrondsgroenten
op akkerbouwbedrijven betekenden een verdere inten~
sivering van het bouwplan en verbetering van de
vruchtwisselingt Ook in het zandgebied sloot men
contracten afop extensieve tuinbouwbedrijven en gro~
te gemengde bedrijven met tuinbouwteeltent In tet
genstelling tot verse groenten voor consumptie ging
het in feite om halffabrikaten~ die de conservenindus~
trie verwerkte tot koopklare producten~ Belangrijke
contractteelten waren stamslabonen~ groen te oogsten
erwten~ tuinbonen~ spinazie en knolselderijt Rond
Iqys zorgden contract~ en verse groentegewassen bei~
de voor Soor van het areaal~ In de jaren daarna nam
de oppervlakte verse groenten verder toe~ terwijl de
groei van de contractteelten stagneerde en bleef
schommelen rond Gooo ha~~

In IgSS waren tien gewassen samen goed voor
yGoo van het areaal vollegrondsteelten~ In volgorde
van omvang waren dati stamslabonen met zoyo ha~~
groen te oogsten erwten met ISj~ hat~ prei met I~S~
ha~~ spruitkool met II~I ha~~ aardbeien met Ilzo hat~
witlofwortelen met S q S hat~ tuinbonen met G~o hat~
spinazie met S qS hat~ knolselderij met SyS ha~ en as~
perges met SSo ha~ Daarnaast werden er zeker nog
twintig andere groentegewassen geteeld~ waaronder
andijvie~ augurken~ diverse koolsoorten~ kropsla~
schorseneren~ uien~ waspeen~ winterpeen en zilverui~
tjest Bovendien waren er na I q yS nog enkele nieuwe
gewassen aan het assortiment toegevoegd~ Ondanks
de kleinere omvang van deze groentesoorten waren ze
toch heel belangrijk~ met name voor de intensieve volt
legrondsbedrijven~ In het algemeen vroeg de teelt van
deze gewassen nog veel handwerkt Het aandeel van
Brabant in vollegrondsproducten van Nederland be~
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droeg in I g SS ruim zGoro~ Voor enkele gewassen was
het aandeel extra groot ~ zoals augurken Gaoro~ aardbei~
en Sgoro~ prei SsOyo~ spinazie Ig oro ~ stamslabonen ~Soo~
tuinbonen q~ooro~ knolselderij jq~ó en andijvie jsorogt

Naast verschuivingen binnen de gewassen deden
zich in de loop der jaren in teeltwijze en rassenkeuze
veel veranderingen voort Nieuwe ontwikkelingen had~

den betrekking op meer mechanisatie~ zowel ter ver~
vanging van handarbeid als voor werkverlichtingt Het
gebruik van plasticfolie zorgde voor vervroeging van
teelten en een betere spreiding van oogstwerkzaamhe~
dent De introductie van hybriderassen leidde tot hoge~
re opbrengsten en betere kwaliteit van verschillende
gewassens~t
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Grote veranderingen deden zich vooral voor bij de
teelt van aardbeien~ asperges en de trek van witloft Bij
de aardbeien moest men omschakelen van fabrieks~
aardbeien naar de teelt voor verse consumptiet
Toenemende concurrentie vanuit Oost~Europa zorgde
al jaren voor lage prijzen en telers van fabrieksaard~
beien leverden hun producten voor prijzen ver onder
de kostprijst Omschakelen was een geleidelijk proces~
want behalve het kweken van goede rassen was ook de
meer secure werkwijze bij teelt en oogst een rem op
de ontwikkelingt In IgSo produceerde men ~ooro voor
de verse consumptie en nog ~oOó voor de fabriekt
Maar in dat jaar liep de afzet voor de verwerkende int
dustrie totaal vastt Prijzen brokkelden steeds verder af
en grote partijen werden zelfs onverkoopbaart Daarna
was het snel gedaan met de fabrieksaardbeilot Vanuit
de Baronie van Breda verplaatste de consumptieteelt
zich meer naar gespecialiseerde bedrijven~ verspreid
over de provinciet

De proeftuin in Venlo maakte zich verdienstelijk
met het kweken van nieuwe aspergerassent Daardoor
steeg het productieniveau aanzienlijk en bereikte on~
der gunstige omstandigheden opbrengsten van Sooo
tot Gooo kgt per hat Daarmee namen de telers in
Limburg een voorsprong op de rest van Nederlandt
Bovendien boekte men vooruitgang bij de mechanisa~
tie van de teelt en het onderhoud van de beddent
Oogstvervroeging vond plaats door een deel van de
bedden met plasticfolie af te dekkent Men profiteerde
ten volle van de ligging naast het welvarende
Duitsland en de voorkeur van Duitsers voor ~Spargelt~
De uitstraling van de goede gang van zaken in
Limburg was gunstig voor Oost~Brabantt Vooral daar
volgde vanaf I q~S uitbreiding van de aspergeteelt~
Daarentegen liep in het oude gebied van Bergen op
Zoom het areaal steeds verder terug~~t

Aanvankelijk was in Brabant de witloftrek van weit
nig betekenis~ Het gebeurde in kuilen die men afdek~
te met zwarte grond~ Deze teeltwijze was een belem~
mering voor het verkrijgen van goede kwaliteit In
plaats van ~witlof produceerde men ~zwart~ of vuillof
dat niet kon concurreren met lof uit België of van de
klei rond Barendrecht~ Maar daar kwam verandering
in door nieuwe selecties die geschikt waren voor het
forceren van witlofwortels zonder dekaarde in watert
Bovendien kon met deze werkwijze het trekseizoen
worden verlengdt Het leidde tot verbetering van de
kwaliteit en in Brabant kon men voortaan echt ~witlof

telen~ Er volgde een snelle uitbreiding van de witlof~
trek door een groep telers~ die zich hier speciaal op
toelegdelzt

Men zocht voortdurend naar verbreding van het
assortiment vollegrondsgroentent Telers wilden meer
keuzemogelijkheden en consumenten vroegen om
een ruimer aanbodt Het ging hierbij om rettich~
Chinese kool~ ijsbergsla~ koolrabi~ broccoli en knol~
venkelt Enkele van deze gewassen waren niet echt
nieuw~ maar door kweekwerk en juiste rassenkeuze
zodanig verbeterd~ dat ze meer in de belangstelling
van telers en consumenten kwamen~ Er waren nogal
wat aanloopproblemen met de teeltwijze van deze ge~
wassen~ maar die werden overwonnent

Bij rettich ging het vooral om witte rassen met
gladde~ gave wortels~ Hiervoor was ruimte in de
marktt Men leverde het product met loof en de fris~
heid hiervan was voor de consument een garantie
voor de versheid van de wortel~ Voor de Chinese kool
moest een lange levertijd worden gecreëerd~ Bij de
vroege levering lukte dat met de hulp van plasticfolie~
Zo liep de oogsttijd van eind mei tot diep in de herfstt
De laatste kool werd gekoeld bewaard en in de winter
tegen goede prijzen afgezett Koolrabi teelde men in
hoofdzaak op contractbasis op akkerbouwbedrijven
voor de verwerkende industrie~ Maar ook op veilingen
voerde men koolrabi als vollegrondsgroente aant Die
ondervond veel concurrentie van koolrabi geteeld on~
der glas en moest steeds meer ruimte prijsgevent

Betere rassen en intensief onderzoek zorgden bij
de ijsbergsla voor hernieuwde belangstelling~
Vervroeging van de teelt bereikte men ook hier met
plasticfolie~ Zowel voor veilingen als voor consument
ten was het een gewild product~ De groeiende markt
en redelijke tot goede prijzen zorgden voor uitbreit
ding van het areaalt jarenlang bleef broccoli uitsluit
tend een gewas voor proeftuinent Marktverkenning
deed in I g ~ g telers besluiten om er in de praktijk mee
te beginnent Men was al vertrouwd met de teelt van
bloemkooL Het oogsten~ klaarmaken en verpakken in
één werkgang leverde aanvankelijk moeilijkheden op~
Broccoli bracht goede prijzen opt Knolvenkel beleefde
dezelfde doorbraak als de broccoli~ Tuinders vonden
het een prettig gewas om mee te werken en ook de
handel was enthousiastt Knolvenkel en broccoli waren
in rgóo echte nieuwkomers op de markt~jt

Voor veranderingen en vernieuwingen die tussen
IgGo en I gSS plaatsvonden was~ naast de inzet van de
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telers~ veel te danken aan de activiteiten van de tuint
bouwvoorlichting~ de studieclubs en de proeftuin van
Breda~ Deze drieëenheid was een ijzersterke formule
en tuinders konden optimaal profiteren van dit net~
werkt Kennisverwerving was noodzakelijk om bij te
blijven~ De voorlichting verzorgde de verbindingen
tussen onderzoek en praktijk~ Bij de voortgaande ont~
wikkeling was het een onmisbaar instrument en tuint
ders deden steeds meer en vaker een beroep op die
dienst~ Ter verruiming hiervan richtte de
Tuinbouwbond van de NCB in I gS I de Stichting
Tuinbouwvoorlichting opt Tuinders die zich aansloten~
konden op regelmatige tijden beschikken over des~
kundige teelt~ en bedrijfsbegeleiding~ Door de sterke
vermindering van het aantal tuinders tussen IqGo en
Ig SS had een positieve selectie binnen de groep
plaatsgevondent Het was bovendien opmerkelijk dat
in deze ontwikkelingsperiode de leeftijd van tuinders
in Brabant nogal wat lager lag dan bij hun collegars in
de landbouwlat In het algemeen waren tuinders op ge~
specialiseerde bedrijven moderne ondernemers~ die
hun bedrijfvakbekwaam organiseerden en leidden~

In vergelijking met IgGo waren de bedrijven en de
wijze van produceren in I g SS van aanschijn veran~
derdt Naast grotere oppervlakten per bedrijf teelde
men nu in plaats van de veelheid van vroeger slechts
enkele gewassent Uiteraard betekende dat een betere
verzorging en een aangepaste mechanisatie van get
wassen die verbouwd werden~ Op de Werktuigen~
dagen in Liempde zagen tuinders de nieuwste machi~
nest Ze werden niet alleen getoond maar ook in de
praktijk gedemonstreerd~ De primitieve schuurtjes
van vroeger waren vervangen door functioneel inge~
richte bedrijfsgebouwent Uitvoering van ruilverkave~
lingen zorgde voor een aanzienlijke beperking van het
aantal percelen~ een betere kavelvorm en meer bedrijt
ven met één kavelt Naast besparing op arbeid was
hierdoor ook een doelmatige watervoorziening en ~be~
heersing mogelijk met regeninstallatie en drainaget
Ondanks gestegen investeringen onderscheidde de
vollegrondstuinbouw zich nog steeds van andere sect
toren door een beperkte kapitaalsintensiteit~
Bovendien ging het in tegenstelling tot de glastuint
bouw om een energiearme productiewijzelst

Ondanks deze gunstige situatie en ontwikkelingen
waren er in IgSS ook negatieve factoren en knelpun~
ten~ Die hadden ota~ te maken met de ondoorzichtige

structuur van de bedrijven~ De verschillende bedrijfs~
typen zorgden voor versnippering van de teelt van vol~
legrondsgroenten over landbouw~ en tuinbouwbedrij~
vent Voorzover het contractteelten betrof was de
scheiding duidelijkt Maar groentegewassen voor aan~
voer op veilingen vanuit landbouwbedrijven ging ten
koste van de kwaliteit~ Dat gaf in de loop der jaren
steeds meer problemen~ Een hoogwaardig assorti~
ment en een betere sortering en presentatie op de vei~
ling waren alleen mogelijk met aanvoer vanuit gespet
cialiseerde bedrijvent

Ook de verspreide ligging van veel vollegrondsbe~
drijven was een rem op de ontwikkelingt Onderlinge
contacten en het uitwisselen van informatie werden
erdoor bemoeilijktt Ook de afstand tot de veiling was
een probleem~ Vollegrondsgroenten waren veelal vo~
lumineuze producten en dat betekende hoge trans~
portkosten~ Verder waren er nogal wat tuinbouwbe~
drijven met meerdere kavels~ die niet konden profite~
ren van de betere voorzieningent Tenslotte kregen
vollegrondstuinders rond I g SS meer te maken met
problemen van gelegenheidsarbeid in drukke periot
den en het milieu~ Bij het laatste ging het vooral om
het gebruik van meststoffen en gewasbeschermings~
middelen en het weren van residuen van deze stoffen
in groenten en aardbeienl~t

g i zt De teelt van kleinfruit~ bloemen en bloembollen
Het verschil tussen aardbeien en kleinfruit~ zoals
frambozen en bessen~ was dat de fabrieksaardbei ver~
dween en plaatsmaakte voor de verse consumptieteelt~
maar bij het kleinfruit was dat veel minder het gevalt
De oorzaken van de verandering waren dezelfde~
maar de gevolgen verschillend~ Van de IgSa hat op
S ~j ~I bedrijven in IgGo waren er in I g SS nog qa hat
op zGo bedrijven overt En het ging snel na IgGo~ In
Ig~o was al ruim Ijoo hat kleinfruit verdwenent De
zwarte bessen waren het eerst aan de beurt vanwege
hun gevoeligheid voor nachtvorst~ Ook het oogsten
was een moeilijk karweit Daarna volgden de frambo~
zen en de rode bessen~ In IgGo lag nog SSor van de
Nederlandse frambozen~ en j ooro van de bessenteelt in
Brabantt De ontwikkeling liep parallel met de terug~
gang van de kleine gemengde bedrijven met groenten
en kleinfruitt In die periode betekende dat een gevoe~
lige aderlating voor de veiling te Breda~ maar dat werd
meer dan goedgemaakt door de sterke stijging in de
aanvoer van groenten en champignonst

AH~ Crijns ISG Van overgang naar omwenteling



Wat er in igSS aan kleinfruit overbleef was van
weinig economische betekenist Ook op de inkomenst
vorming van tuinders had het slechts incidenteel in~
vloedt In IgGo was de gemiddelde oppervlakte per be~
drijf zj are en in igSS was dat ~S aret Van echte
schaalvergroting was dus geen spraket In de Peel wa~
ren intussen enkele aanplanten met blauwe bessen
ontstaan~ maar dat maakte geen opgangl~~~ Kleinfruit
werd meer en meer een teelt voor liefhebbers en voor
de consumenten een luxeartikel~

Vollegrondsbloementeelt had te maken met snij~
goed en perkplanten~ Structureel was deze kleine bet
drijfstak moeilijk te plaatsent Slechts weinig bedrijven
legden er zich volledig op toe en op veel groenteteeltt
bedrijven ging het om een bijverdienstet Maar dat
deed weer afbreuk aan de gewenste specialisatiet Toch
volgde er in de loop der jaren uitbreiding van j~ ha~ in
IgGo tot Isq ha~ in Ig SSt Het aantal telers van perk~
planten bleef tot IgóS toenemen maar in de bloemen~
teelt volgde afname vanaf I q ~S ~ In igSS hadden bloe~
mentelers gemiddeld Ig are en telers van perkplanten
qG aret

Bij de teelt van bloembollen veranderde er weinig
ten opzichte van de situatie tussen IgSo en IgGot Ze
kwamen verspreid voor over de provincie op wisselen~
de bedrijven met een grotere dichtheid in het Land
van Cuijkt Het areaal bedroeg in IgGo en igSS respt
zGg ha~ en ~GG hat Maar in diezelfde periode liep het
aantal telers terug van I~~ naar Si ~ Dat betekende een
grotere oppervlakte per bedrijf~ respt z en I~ S hat
Gladiolen bleven het belangrijkste gewas met GSoro
van de totale oppervlaktet Maar in IgGo was dat zelfs
SSoro en er kwam dus meer ruimte voor andere bolge~
wassen~ zoals hyacinten~ tulpen~ narcissen~ lelies en
irissen~ Bollen werden in hoofdzaak geteeld op grote~
re landbouwbedrijven~ Landelijk stelde het Brabantse
areaal weinig voor~ Het bedroeg z~soro en dat verander~
de praktisch niet in de loop der jarenIR~

gtat De glastuinbouw
Zoals het kleine gemengde landbouwbedrijf met tuint
bouwgewassen de bakermat van de vollegronds~
groenteteelt was geweest~ zo vormde het vollegronds~
bedrijf het fundament voor de glastuinbouw in
NoordtBrabantt Het begon allemaal kleinschalig~ want
voor het bouwen van glasopstanden waren veel hoge~
re investeringen nodig dan vollegrondstuinders get
wend warent Ze beschikten over weinig kapitaal~ De

echte doorbraak naar volwaardige glasbedrijven begon
rond I q GS en bleef doorgaan tot I g SSt In die periode
zorgde de groenteteelt onder glas voor een spectacut
laire omzetstijging van de Brabantse veilingen~ De
overheersende positie van de glastuinbouw in Zuidt
Holland werd niet aangetast~ maar na Limburg vert
wierf Brabant toch een goede derde plaatst De oliecrit
sis zorgde voor veel problemen~ maar bracht tevens
grote innovatieve veranderingen op gangt De ontwik~
keling van bloemkwekerij onder glas verliep minder
voortvarend~ De omstandigheden waren niet zo gun~
stig en zowel de omvang van de teelt als de gemiddel~
de grootte van de bedrijven bleef tot igSS bescheident

q~ ztl ~ De teelt van groenten en aardbeien onder glas
Platglas en rolkas~~~ waren voorafgegaan aan de kas~
senbouw~ De sterke drang naar intensivering had veel
groentetelers doen besluiten om een kleine kas te
bouwent Men dacht nog niet grootschalig en ook rond
I~Go bleef dat aanvankelijk zo~ Binnen de tuinbouw~
voorlichting vond nog discussie plaats of in het ruil~
verkavelingsgebied van de Oostelijke Langstraat kas~
sen van Iooo of ISoo ml moesten worden geadvi~
seerdzO~ De drang naar schaalvergroting en
specialisatie leefde vooral onder jongeren en zij durf
den risico~s te nement Hier werden ook het eerst de
moderne technieken inzake mechanisatie en automa~
tisering toegepast~ Een aantal telers bleef steken in de
eerste aanzet en moest verder met een gecombineerd
bedrijf met glas~ en vollegrondsgroenten~ Anderen
beëindigden in de loop der jaren hun bedrijf wegens
onvoldoende productiecapaciteit~

Tabel aIt Areaal groenten en aardbeien onder glas in hectare en aantal
bedrijven in IcJGo~ tcJyq en IgSs

I g GO I g~l s IqHs
Groenten plus aardbtin hat III ~M Soq
Aantal bedrijven uqG Io~G ójj

Bron~ CBS~meitelling

De gemiddelde glasoppe rv lakte per bedrijf steeg van
qyo ml in IgGo via q~IjS mz in Iq~s naar GoSI ml in
IgSSt Na IgGo nam aanvankelijk het aantal bedrijven
met glas nog toe tot ruim Ijoot Daarna bleef het prak~
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tisch constant tot Iq~o en daarna trad een sterke ver~
mindering op~ Daar waren uiteraard de oliecrisis en
de noodzaak van schaalvergroting mede debet aan~
Ook hier vond onder invloed van de snelle technische
ontwikkelingen een selectie plaatst Tussen Ig~o en
I g SS liep het aantal tuinders met glasopstanden op
hun bedrijf met bijna Soo terug~ Intussen was het
aandeel van Brabant in het Nederlandse areaal groent
ten en aardbeien onder glas stevig gegroeid~ In IgGo
bedroeg het a~Soro en steeg van g~ aoro in r q~S naar
il~Ior in IgSSt Het aandeel van Limburg was in dat
laatste jaar Ii~~Ioro~ terwijl het areaal aldaar in IgGo
ruim dubbel zo groot was als in Brabant~ Een overtui~
gend bewijs~ dat Brabantse telers van glasgroenten en
aardbeien het goed hadden gedaan~

Na IgGo kwamen er regelmatig nieuwe kassen bij ~ de
meeste in de tuinbouwgebieden rond Breda~ de
Langstraat en Asten~Helenaveen~ Maar ook verspreid
over de provincie vond nieuwvestiging en uitbreiding
van glas op bestaande bedrijven plaatst Al gauw bouwt
de men kassen van ISoo~~ooo mzt Een aantal hiervan
was voorzien van heteluchtkachelst Met deze wijze
van verwarming teelde men meestal twee tot driemaal
sla in winter en voorjaar~ gevolgd door tomatent
Vooral in de beginjaren behaalden ze daarmee goede
resultatent Tuinders met koude kassen probeerden
met eenvoudige oliekachels de sla vorstvrij te houdent
Deze zorgden tevens voor de COztvoorziening van het
gewas~ Vooral in tuinbouwgebieden bouwde men grot
tere kassen en daarmee ontstond er ook belangstel~
ling voor buisverwarmingZlt Maar de toepassing ervan
bleef voorlopig nog beperkt~

Bij een onderzoek in IqGS naar de structuur van
de glasbedrijven en de plaats van vestiging bleek~ dat
het overgrote deel van de bedrijven koude kassen hadt
Het ging om ~Soro met een gemiddelde oppervlakte
van ~oi~ mz glast Slechts aaoro had verwarmde kassen
en de gemiddelde oppervlakte bedroeg daar qi~o mzt
Het waren dus vooral de grotere bedrijven~ die tot ver~
warming waren overgegaan~ Uit het onderzoek bleek
tevens~ dat Gooo van de ~koude~ bedrijven te klein wat
ren om een redelijk inkomen te verwerven~ Door de
te geringe oppervlakte van de glasopstanden was het
bovendien economisch niet verantwoord om te gaan
verwarment Dat betekende dat er meer glas moest ko~
men~ Anders zouden deze bedrijven vroeg of laat gaan
verdwijnent Uit eerdere informatie is gebleken~ dat

veel tuinders het niet gehaald hebben~ De belangrijk~
ste glasteelten in die tijd waren tomaten~ komkomt
mers~ sla en aardbeien~ Het laatste gewas kwam voor~
al voor in de Baronie van BredaZ~t

Bij de glastuinbouw speelde de centrumfunctie
een belangrijke rolt Dat betekende dat veel bedrijven
bij elkaar moesten liggen en zo mogelijk dicht bij een
veilingt in de praktijk was bewezen ~ dat dit bevorder~
lijk was voor een goede bedrijfsvoering en betere fit
nanciële resultatent Men informeerde en stimuleerde
elkaar~ teeltwijze en stand van de gewassen werden
bij elkaar bekeken en er bestond onderlinge wedijver
om de beste te zijn ~ Bovendien kon men samen zaken
regelen ~ zoals het ve rv oer van producten naar de vei~
ling ~ In het algemeen hadden solitair gelegen bedrij~
ven lagere opbrengsten en hogere afzetkosten ~ Voor
een bedrijf met j ooo mi glas schatte men het vert
schil op gemiddeld f Gooo~ per jaart In Brabant was
het in I q GS slecht gesteld met de centrumfunctie ~
Bijna de helft van alle bedrijven lag in gemeenten met
enkele hat glast Alleen in Breda ~ Prinsenbeek ~ Etten~
Leur ~ Drunen ~ Vlijmen ~ SprangtCapelle ~ Deurne en
Asten was sprake van meer concentratie ~ In die ge~
meenten kwam meer dan Io hat glas voorZj ~

Ook besturen van veilingen begonnen in te zien ~
dat groepsvestiging van glastuinders een goede zaak
zou zijn ~ Door de Provinciale Organisatie van
Veilingen werd samen met de Tuinbouwbond van de
NCB een Provinciale Tuinbouwstichting in het leven
geroepent Doel was om complexen grond aan te ko~
pen voor het stichten van tuinbouwbedrijvent Maar
het bleef bij plannen en vrome wensen ~ De meningen
waren verdeeld en bestuurders van veilingen wilden
vooral in hun eigen gebied groepsvestiging stimule~
ren~ Zo kwamen voorgestelde projecten bij Son en
rond Bergen op Zoom niet van de grondt Alleen met
hulp van de in uitvoering zijnde ruilverkaveling kwam
in Asten aan de Waardjesweg een flinke uitbreiding
tot standt Daar woonden al tuinders en er was volt
doende grond te koop voor f Io~ooo~ per ha ~~ waar~
voor veel belangstelling bestondt Maar dat leidde wel
tot een debacle in het nabijgelegen Someren ~ Hier
had de gemeente een tuinbouwcomplex ingericht en
de grond aldaar kostte f aotooo~~ per ha ~ Er werd
slechts één kavel verkochtt

Ook in ruilverkavelingsverband kwam de gedachte
van de centrumfunctie maar moeizaam tot levent Al
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in Ig G I waren in de Oostelijke Langstraat I I kavels
van anderhalve ha~ ingericht voor het vestigen van
glasbedrijven~ In Princenhage waar veel tuinbouwt
grond lag~ kon men met moeite zoo hat uit de greep
van stadsuitbreiding houden~ De daaropvolgende ruil~
verkaveling~ waarbij men het gebied inrichtte voor in~
tensieve tuinbouwbedrijven~ slaagde slechts gedeeltet
lijkt Boeren in het gebied werkten niet mee aan be~
drijfsverplaatsingt in de ruilverkaveling ZAKtBeneden
Donge wilde men op een complex van ioo hat bedrij~
ven gaan vestigen van tuinders uit SprangtCapelle~
Waspik~ rs~Gravenmoer en Dongen~ Maar er waren
onvoldoende geschikte kandidaten en het project ging
niet doort In het Land van Heusden en Altena kwam
in het kader van de ruilverkaveling enige glastuin~
bouw van de grond rond Veen~ Rijswijk en
Nieuwendijk~ In Erp vond in het kader van de ruilvert
kaveling een kleine vestiging plaats van vier glasbe~
drijven~ Al met al bleek dat ook de individuele tuint
ders het nut van de centrumfunctie voor de glastuint
bouw onvoldoende inzagent Men koos voor vrije
vestigingt Dat was ingegeven door twee grote remt
mingen~ In de thuissituatie had men al wat opge~
bouwd~ Men schrok terug voor een nieuwe start we~
gens de daarbij horende kapitaalbehoeftet Maar bo~
vendien speelden het loslaten van sociale bindingen
en het verlaten van huis en haard een belangrijke
rollat Anders gezegdt veel tuinders waren in die tijd
nog onvoldoende ondernemer~ om financiële en so~
ciale motieven te laten overheersen door zakelijke
overwegingen om elders~ onder betere omstandighe~
den~ opnieuw te beginnen~

Verbetering van de bedrijfsstructuur was al voor I q~j
aan de gangt Schaalvergroting en specialisatie namen
toe en voornamelijk kleine glasbedrijven van oudere
tuinders zonder opvolger werden beëindigd~ De olie~
crisis bespoedigde dat proces en gaf impulsen voor
creatieve oplossingen van grote problemen~ Op straffe
van niet overleven moest de sector op zoek naar mo~
gelijkheden van energiebesparing~ De nood maakte
vindingrijk en in enkele jaren bereikte men spectacu~
laire resultaten~ Zoals verlaging van de warmtebehoef~
te van gewassen door veredelingt Verder verhoogde
men de productie per eenheid energie door meer
lichttoetreding~ doelmatiger gebruik van de kasruimte
en een efficiënte regeling van het kasklimaatt Het
rendement van de warmteproductie werd hoger door

betere verwarmingssystemen en stooktechnieken~
Vermindering van warmteverliezen verkreeg men
door gevelisolatie~ het gebruik van schermen en het
beperken van ventilatieverliezent En tenslotte ging
men op zoek naar andere energiebronnen~ zoals het
gebruikmaken van afvalwarmte en restwarmte van
met name electriciteitscentraleszst

Energiebesparing ging gepaard met tal van andere
innovatieve ontwikkelingent Zo verdween de hout~
bouw van kassen~ Nieuwe kassen hadden een stalen
frame en een aluminium dakt De goothoogte steeg
van I~So~a~oo m~ naar Z~~o tot a~Go m~ Deze bouw
zorgde voor een sterk verbeterde lichttoetredingt
Nieuwe kassen waren voorzien van geavanceerde vert
warmingssystemen voor een optimale klimaatsbe~
heersingt Substraatteelt op steenwol deed haar intret
det Hierbij hoorde druppelbevloeiing per plant~ waart
bij de computer automatisch de toevoer van de
gecombineerde watergift met vloeibare meststoffen
regeldet Tevens was een ontijzeringsinstallatie nodig
om het gietwater voor gebruik geschikt te maken~ Ook
de teeltwijze van gewassen werd verbeterd~ Vooral to~
matentelers behaalden hiermee opmerkelijke resulta~
tent Aanvankelijk ging men over tot het systeem van
tweemaal planten per jaart Wat later volgde de hoge~
draadteelt~ Die maakte één lange teelt mogelijk van
december tot novembert Ten opzichte van de vroegere
werkwijze verdubbelde de opbrengst per mz~ Ook van
andere gewassen verbeterde men de teeltwijze~ maar
de resultaten waren minder spectaculairt Het buisrail~
systeem bij verzorging~ oogst en transport van gewas~
sen en producten leverde belangrijke arbeidsbespat
ring opt Er kwamen verbeterde sorteermachinest
Biologische bestrijding van spint en witte vlieg deed
haar intrede door het inzetten van roofmijten en
sluipwespenzc~~

Naast bestaande teelten als tomaatl komkommer~
sla~ aardbeien en augurken werd in de loop der jaren
het assortiment kasgroenten uitgebreid met paprika~
ijsbergsla~ vleestomaten~ koolrabi~ Chinese kool en ra~
dijst Tomaten en komkommers bleven de belangrijk~
ste teelten~ paprika was in opkomst~ Het areaal glassla
liep snel terug~ Onder invloed van concurrentie uit
Frankrijk en Spanje daalden de prijzent In de Baronie
van Breda nam de teelt van glasaardbeien aanvanke~
lijk nog toe~ maar ook hier zorgde concurrentie uit
Spanje voor lagere prijzen en inkrimping van de
teelti~~~
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In IgSS was de situatie van de groenteteelt onder
glas sterk verbeterd~ Het aantal telers was verminderd
en de bedrijven waren groter gewordent Moderne ont
dernemers hadden hun glasareaal verdubbeld~ hun
oude~ ondoelmatige kassen opgeruimd en de nieuwe
kassen ingericht met alle technische voorzieningen~
Deze tuinders legden zich toe op één of twee gewast

sent Zij waren de voortrekkers maar ook het totale
beeld was niet ongunstig~ Het overgrote deel van de
bedrijven was aangesloten op het aardgasnet~ De vert
warming verschoof steeds meer van heteluchtteelten
naar stookteelten door aanleg van buisverwarming in
nieuwe kassent Volgens gegevens van het CBS over
I gSS waren er in Brabant van alle glasopstanden
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hat verwarmd en ~ q~ G ha~ koudt Zowel de prot
ductie als het areaal bleven van jaar tot jaar toenemen~

Ook bij de veilingen verbeterde de situatie~ In I gS I
bedroeg de totale omzet aan verse groenten en fruit in
Brabant ~zI miljoen gulden~ Hiervan namen de veilint
gen Breda en Veldhoven samen Ssoro voor hun reke~
ningt De resterende Isoro van de omzet werd aanget
voerd op ~ kleine veilingent In IgGo bedroeg de omzet
van de veiling te Breda I~ ~ z miljoen gulden en in IgSo
was dat gestegen naar I~j miljoen~ Van deze spectacut
laire stijging kwam bijna go miljoen gulden voor reke~
ning van de sector groentent Dat was vooral mogelijk
door de sterk toegenomen aanvoer van kasgroentenzxt

Rond IgSo kwam ook weer de groepsvestiging van
glastuinders aan de ordet Nu niet in de eerste plaats
ingegeven door de centrumfunctie~ maar door het ves~
tigen van meerdere bedrijven in de omgeving van
tenergiebronnenJt De Amercentrale in Geertruiden~
berg was een dergelijke bron~ die beschikte over grote
hoeveelheden restwarmtet Deze was uitermate ge~
schikt voor de verwarming van tuinbouwkassen en
goedkoper dan warmte van andere energiebronnent
Het tuinbouwbedrijfsleven en de PNEM gingen in get
sprek over projectvestiging van tuinbouwbedrijven in
de nabijheid van de centralez~~ Nader onderzoek en
overleg hadden succes en dat leidde tot stichting van
een groot kassencomplex in de Plukmadepolder onder
Madet

Het gespecialiseerde glasbedrijf van I g SS was in niets
meer te vergelijken met de bedrijven van voor de olie~
crisist Dat plantaardige productie in de agrarische sect
tor plaatsvond in een fabriek zonder dak met alle risi~
cors vandien~ ging bepaald niet op voor de glastuin~
bouwt Plantengroei in de kas was precisiewerk met
volledige klimaatbeheersing en geprogrammeerde
toediening van voedingsstoffent In de kas was de
plant koning~ die gekoesterd en verwend moest wor~
den~ Onzichtbare handen verrichtten talloze handelin~
gen voor het optimaliseren van de groeiomstandighe~
dent Alles was in korte tijd veranderdt De kapitaalbe~
hoefte nam sprongsgewijs toet Investeringen van een
tot twee ton rond Iq~o voor een gespecialiseerd be~
drijf met qooo ml glas liepen mede door de schaalt
vergroting op naar één miljoen gulden voor een goed
toegerust bedrijf met io~ooo mZ glas in I gSSt

Ook de bedrijfsgebouwen moesten aan andere ei~
sen voldoent Naast het ketelhuis was er voldoende

werkruimte nodig voor het sorteren en veilingklaar
maken van producten~ Behalve kantoorruimte kwam
er een kantine voor het personeel~ compleet met toilet
en wasgelegenheidt Er moest plaats zijn voor opslag
van voorraden en fust en voor het achter slot opber~
gen van bestrijdingsmiddelen~ Het bedrijfsgebouw
was veelal door een corridor verbonden met de kas~
Daar stond de ontijzeringsinstallatie en bakken voor
de opslag van vloeibare mestlot

Maar ook de tuinder veranderde~ Er was een heel
ander kennisniveau nodig~ om een modern glasbe~
drijf te kunnen leident In zijn proefschrift
Glastuinbouw in ontwikkeling wijdde ir~ AtJtVijverberg
beschouwingen aan de verwetenschappelijking van de
sectori~t Dat vroeg om een andere instelling~ Geen
wonder dat zoveel tuinders afhaaktent Het ging voort~
aan om zakelijk ondernemerschap met een open oog
voor blijvende veranderingen en vernieuwingen in de
bedrijfsvoering~

Er was veel gebeurd in de Brabantse groenteteelt
onder glas~ Van een onbeduidende sector in IgGo had
men zich opgewerkt tot evenknie van de voor de prot
vincie zo belangrijke vollegrondsgroenteteeltt Ook nat
tionaal kon men goed meekoment Brabant profiteerde
van de sterke punten van de Nederlandse glastuin~
bouw~ maar er waren ook knelpuntent Positief waren
ota~ de rationele productie op gespecialiseerde bedrij~
ven~ de grote inzet van tuinders~ hun kennisniveau~
het samenspel van onderwijs~ onderzoek en voorlich~
ting~ de verbeterde afzet~ en handelsstructuur en de
nabijgelegen consumptiegebieden~ Knelpunten waren
de toenemende concurrentie~ stijgende energiekosten~
de soms moeilijke arbeidsvoorziening en de opko~
mende milieuproblematiekt Voor Brabant kwamen
daar nog bij de verspreide ligging van bedrijven en
nog teveel kleine glasbedrijven waarvoor de achtert
stand steeds groter werd~ In I g SS was de Brabantse
glastuinbouw nog duidelijk onderweg~ maar met de
resultaten van na IgGo was er alle reden om de toet
komst hoopvol tegemoet te zieniz~

c~ z zt Bloemen ~ pot~ en perkplanten onder glas
Ook na IgGo bleef bloemkwekerij onder glas in
Brabant nog geruime tijd beperkt tot stadsbloemisten
en enkele grote handelskwekerijent Het was nog geen
teelt voor tuinders~ Dat had o~a~ te maken met de uit
de crisisjaren stammende teeltvergunning~ Die had
men nodig~ om een bepaalde oppervlakte te kunnen
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betelen~ Na de oorlog werd deze gehandhaafd~ Er kwa~
men wat versoepelingen~ maar afschaffing ervan volg~
de pas in I qG~ ~ Tot dan was vooral Aalsmeer en om~
geving een belangrijk productiegebied~ Na het losla~
ten van de teeltbeheersing kwam het Zuidhollands
Glasdistrict sterk naar voren als producent van bloem~
kwekerijgewassen en met name van snijbloement
Veel groentetelers schakelden om naar bloemen en in
enkele jaren tijd werd het traditionele centrum
Aalsmeer overvleugeld door de op moderner leest get
schoeide bedrijven in Zuid~Hollandt De voornaamste
oorzaak van de snelle uitbreiding was het grote ver~
schil in rentabiliteit tussen de teelt van bloemen en
groenten onder glasji~

In Brabant duurde het langer~ voordat bloemisterij
onder glas van de grond kon koment Rond i~~o wa~
ren de oppervlakte glas en de aanvoer van kasgroen~
ten op veilingen toch al te gering om de landelijke
prijsvorming te kunnen volgent Geen wonder~ dat bet
sturen van veilingen weinig zagen in verdere versnipt
pering van het glasareaalt Bovendien waren Brabantse
veilingen niet ingesteld op de afzet van bloemen~ Men
probeerde hier wat aan te doen~ door zoveel mogelijk
bloemisterij producten bij elkaar te brengen op de
NCB~veiling in Tilburgt Van oudsher waren hier voort
al potplanten geveild van de eerder genoemde stads~
bloemisten~ Maar geleidelijk aan gingen meer tuin~
ders bloemen telen~ Aanvankelijk waren het kleine tet
Iers met weinig glas~ die met chrysanten en anjers
begonnent Maar er kwamen ook grotere telers bijt
Voor hen waren de belangrijkste motieveni onvrede
met de prijsvorming van groenten en prettiger wert
ken in de bloementeeltja~

Tabel aaz Areaal bloemkwekerjgewassen onder glas in hectare en aantal bedrijven
in igys en igSs

Wi Iggï
Bloemen ~olq
Potplanten zzj jóc~
Perkplanten rjG a~~t
Overige bloemkwekerijgewassen r~IJ ~~
Totaal bloemkwekerijgewassen S~IG rqqj
Aantal bedrijven gGr yoo

Brom CBS~meitelling

Tussen Iq~S en I gSS voltrok zich in Brabant een rede~
lijke toename van het areaal bloemkwekerijgewassen
onder glast Die had betrekking op zowel bloemen als
pot~ en perkplantent De uitbreiding met S~ ha~ stak
gunstig afbij de ~I ha~ die erbij kwamen in de veel
grotere sector groenteteelt onder glast Op het eerste
oog was de toename van het aantal bedrijven beschei~
den~ Maar in feite verdwenen in deze periode ook
kleine bedrijven en kwamen er grotere voor in de
plaats~ Door deze ontwikkeling en uitbreiding van
glasopstanden op bestaande bedrijven steeg de gemidt
delde oppervlakte glas per bedrijf van z I as mz in Iq~S
naar jGoSm in Iggsjst

Maar ook in IgSS bezat Brabant nog geen goede
infrastructuur voor deze sectort Er waren teveel on~
gunstige factorent Zoals de grootte en de verspreide
ligging van de bedrijven en de afstand tot de grote
bloemenveilingent Verder het ruime assortiment aan
bloemen en planten in deze sector~ Zo waren er rot
zen~ anjers~ chrysanten~ freesiars~ orchideeën~ gerbe~
rars~ lelies en andere snijbloemen~ potplanten voor de
bloei en voor het blad en vele soorten perkplanten~
Maar de totale oppervlakte bedroeg in I gSS maar j ~~j oro
van het landelijk totaal~ Voor bloemen was het aan~
deel a~aoro~ voor potplanten S~~oo en voor perkplanten
IG~ooo~ Potplanten teelde men van oudsher in Brabant
en kwekers van perkplanten voor particulieren vestig~
den zich vooral rond steden en dorpen~ De geringe
omvang van de sector betekende ook~ dat de omzet
van de bloemenveiling in Tilburg maar bescheiden
bleeP~~

Het zwaartepunt van de sector lag in Noord~ en
Zuid~Holland met als belangrijkste bloemenveilingen
Aalsmeer en Honselersdijkt De omzet aan bloemen
en planten bedroeg er in IgS I respt I~oS en Ioi~ milt
joen gulden~ Vanwege de betere prijsvorming lever~
den grote telers uit Brabant hun producten af aan één
van deze veilingent Zodoende bleven voor de veiling
in Tilburg de kruimels over met een omzet van I~
miljoen gulden in Ic~gq iVoor deze sector was en
bleef Brabant een buitengebied en voor gespeciali~
seerde bedrijven was afzet op grote bloemenveilingen
pure noodzaakt

De verkoop van bloemen en planten hing nauw sa~
men met de welvaartsontwikkeling van de bevolkingt
Het bleef gedurende lange tijd een luxe~artikel voor
gezinnen met hogere inkomens~ Maar met het stijgen
van de koopkracht kwam de aankoop van bloemen en
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planten binnen het bereik van velen~ Er kwamen meer
verkooppunten~ Bloemen hoorden voortaan bij de
aankleding van huis en tuin en bij de maatschappelijt
ke omgang met elkaart Kennelijk boden bloemen en
planten ook een tegenwicht voor de toegenomen zake~
lijkheid in de samenlevingis~ Op bescheiden wijze
kon Brabant meeprofiteren van deze ontwikkelingt

q~j~ Andere tuinbouwsectoren
Met de boomkwekerij~ de fruitteelt en de champig~
nonteelt zijn de tuinbouwsectoren compleet~
Achtereenvolgens een winnaar~ een verliezer en een
nieuweling~ De boomkwekerij maakte tussen igGo en
t gSS een stormachtige ontwikkeling doort Tot igGo
hoorde deze nog bij de kleine tuinbouwsectoren~
Maar de onstuimige groei van het areaal en het aantal
bedrijven zorgden ervoor~ dat de relatieve betekenis
van de boomkwekerij veel groter werd~ Na de volle~
grondsgroenteteelt was het in IgSS de tuinbouwsector
met de meeste bedrijven~ De fruitteelt volgde een om~
gekeerde route~ Die sector had met veel tegenslagen
te kampen~ Al voor IS~Go was de teruggang begonnen
en dat ging door tot IgSSt Toen bleven er nog enkele
honderden in hoofdzaak gespecialiseerde fruitteeltbet
drijven overt De grootste uitbreiding van de champigt
nonteelt vond plaats tussen IS~GS en Ic~~jt Daarmee
verwierf deze sector zich een vaste plaats binnen de
tuinbouwactiviteiten in de provinciet De toename van
het aantal cellen en bedrijven zorgde ook voor een bet
langrijk aandeel in de landelijke productie van chamt
pignonst

g jtit De bootnkwekerij
Het was een van oudsher bekende en wat exclusieve
sectort Boomkwekers voelden zich allerminst verwant
met tuinders~ Voor alles waren ze boomkwekert
Voorzover men in de tuinbouwwereld van gradaties
kon spreken~ dan was de opklimmende volgordet
tuinder~ fruitteler~ boomkwekert Nieuwkomers in
deze sector na igGo hadden dit in mindere mate~ Ook
in de onderlinge verhouding stelde men zich geresert
veerd opt Vakgenoten zag men meer als concurrenten
en minder als collega~st Boomkwekers hadden een int
dividuele instellingt In het kerngebied Zundert was
dat sterker ontwikkeld dan elders~ maar het hoorde
kennelijk bij het vak~ Dat speelde ook een rol bij de
pogingen die gedaan werden om tot gezamenlijke af~
zet van boomkwekerij producten te komen~ Die

strandden~ omdat de boomkweker ook de verkoop in
eigen hand wilde houden~ Zij waren dus kweker en
handelaart Door die houding benutte men niet de mo~
gelijkheden om tot verruiming van de afzetkanalen te
komen~ Het had ook gevolgen voor de bedrijfsvoeringt
Als kweker was specialisatie noodzakelijk~ maar als
handelaar wilde men beschikken over een zo breed
mogelijk sortimentj~Jt

In economische zin stond de sector het dichtst bij
de bloemkwekerij onder glas~ Beide sectoren konden
profiteren van de toegenomen welvaart~ Er kwam
meer belangstelling en geld voor igroenl in tuinen en
parken~ot Het was ook opmerkelijk dat dit de enige
sectoren in de hele Brabantse land~ en tuinbouw wa~
ren~ die tot I gSS bleven doorgroeien in areaal en aan~
tal bedrijvent Maar in tegenstelling tot de kleine
bloemkwekerijen ontwikkelde de boomkwekerij zich
tot een belangrijke sectort

Tabel zje Oppervlakte boomkwekerij in hectare~ aantal bedrijven en gemiddelde
bedrijfsgrootte in IgGo~ Igyo~ rgSo en IgSs

ig G o I g~~ o Iqóo I SI óS
Oppervlakte boomkwekerij G~G W s zog~ zzq ~j
Aantal bedrijven jzo V qq G Iojo
Gemiddelde bedr~grootte in ha~ z ~ I z I I z I t z ~ z

Brom CBStmeitelling

De grootste groei van het areaal en uitbreiding van
het aantal bedrijven vond plaats tussen Ig~o en IgSo~
Opvallend is~ dat de gemiddelde bedrijfsgrootte het~
zelfde bleef Toch kwamen er in de loop der jaren
meer kleine bedrijven bij van veelal beginnende jonge
ondernemersaI~ Dat betekende dat bestaande bedrij~
ven geleidelijk aan wat groter werdent Veel nieuwe
boomkwekers vestigden zich in en rond de kerngebie~
den van Zundert~ Oudenbosch~ Haaren~ Best en in
het Land van Cuijk ten zuiden van OeffeltlJt Maar ook
verspreid over de provincie ontstonden nieuwe bedrij~
ven~ Wellicht door het grotere aantal werd de exclusi~
viteit van de teelt wat minder~ Tussen IqGo en IgSs
nam het aandeel in de landelijke oppervlakte boom~
kwekerijgewassen toe van aj tot jGorot Door de meer
extensieve gewassen van de Brabantse bedrijven bet
droeg het aandeel in de landelijke productieomvang
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joorot Brabant en Limburg samen hadden in I gS I
meer dan Sooro van het landelijk areaal en vormden
daarmee een zuidelijk boomteeltcentrum van
formaataj ~

In de boomkwekerij bestond een grote verschei~
denheid in soorten en variëteiten ~ In Brabant had
men zich vooral toegelegd op het telen van bost en
haagplantsoen ~ laan ~ park~ en vruchtbomen ~ rozen~
struiken ~ sierconiferen ~ verschillende soorten heesters
en klimplanten ~ Door de achteruitgang van de fruitt
teelt verminderde het kweken van vruchtbomen en
onderstammen ~ Relatief liep ook de teelt van rozen~
struiken achteruit ~ Er kwam meer belangstelling voor
sierconiferen en heesters ~ Maar de dominante gewas~
sen waren bos~ en haagplantsoen en laan~ en parkbot

men die samen in Brabant ruim ~oor van het totale
areaal voor hun rekening nament Brabant verzorgde
in IgSS Gqoro van de landelijke productie aan bos~ en
haagplantsoen en ~zoro aan laant en parkbomen~At
Men produceerde vooral voor de binnenlandse markt~
Het aandeel in de Nederlandse export van boomkwet
kerijproducten was maar bescheident Het grootste
deel van de handel kwam tot stand door contacten van
koper en verkoperas~

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling in de boomt
kwekerij was de teelt in potten en containerst
Hiermee kon men meer marktklare producten aam
bieden over een langere periode~ De mechanisatie
nam van jaar tot jaar toet Vaak moesten werktuigen
worden aangepast voor het specifieke gebruik in de
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boomkwekerijt Er verschenen volautomatische regen~
leidingen~ Tussen igGo en Ig~~o bouwde men de eer~
ste kassen~ aanvankelijk bedoeld als opkweekruimte
in het voorjaar~ In de loop der jaren kwam er meer
glas bij ~ nu ook voor productiedoeleinden~ In I q~s
hadden boomkwekers in Brabant G ~ S hat glas ge~
bouwd en in I g SS was dat gegroeid naar a~ hat Van
groot belang voor de boomkwekerij waren de externe
en interne productieomstandighedent Verkaveling en
ontsluiting waren bepalend voor de mogelijkheden
van een al of niet efficiënte bedrijfsvoering~ Wanneer
de verkaveling in orde was~ moest ook de interne en
externe ontsluiting aan hoge eisen voldoent Het ging
om transport van veel en grote producten~ Daarbij
kwam dat de teelt naar zwaardere bos~ en laanbomen
verschoofOt

De kracht van de Brabantse boomkwekerij lag in
de omvang van de teelt en het aandeel in de
Nederlandse productie~ de kwaliteit van de individuele
ondernemers en de vele goed geoutilleerde bedrijvent
Bovendien was er nog ruimte voor uitbreiding van de
sectort Zwakke punten waren de te geringe onderlint
ge samenwerking~ onvoldoende afzetkanalen en de
wat eenzijdige gerichtheid op de binnenlandse
markt~~~ Maar met de bereikte resultaten tussen IqGo
en I g SS voor ogen was het totaalbeeld toch positief en
dat gaf hoop voor de toekomstt

g~zDe fruitteelt
Tussen igGo en I g SS vond in Noord~Brabant een
complete afbraak plaats van het aantal bedrijven met
fruitteeltt Voordien waren er al veel boerenboomgaar~
den gerooid~ maar tot igGo bestond er ook in het
zandgebied nog een levendige belangstelling voor de
fruitteelt~ Maar dan niet langer als kleine boeren~
boomgaard~ maar als belangrijke neventak van het get
mengde bedrijf Het was de periode van de grotere
eenheden~ Evenals met varkens of pluimvee moest
het mogelijk zijn om met een grotere goed verzorgde
boomgaard op het gemengde bedrijf een inkomen te
verwerven~ Vanuit die gedachte bestonden er al voor
igGo enkele kerngebieden in Roosendaal~ Dongen en
Someren met een grotere concentratie van fruittelers~
Het waren actieve groepen~ want hier ontstonden ook
de eerste studieclubs binnen de tuinbouwsectoraxt

Er moeten uiteraard veel oorzaken zijn geweest~
waarom het met de ontwikkeling van de fruitteelt na
igGo zo slecht verliept Allereerst bleek dat er binnen

de EG een overproductie aan fruit bestond~ die voor
een crisissituatie zorgdet De markt was blijvend over~
voerd met als gevolg bijna jaarlijks een te laag prijs~
peilt Zo bedroeg in igGo de gemiddelde veilingprijs
van appels in Nederland ag cent per kgt en in Ig~o
was dat zG cent per kg ~ Met die prijzen stapelden de
bedrijfsverliezen zich op~ Zowel in economische als
financiële zin was de fruitteelt een weerbarstige sec~
tor~ die zich onderscheidde van andere agrarische act
tiviteitent Dat had te maken met de hoge investerin~
gen en de lange omlooptijd van het kapitaalt Eenmaal
genomen beslissingen lagen voor vele jaren vast~ Men
moest lang wachten~ voordat nieuwe boomgaarden in
productie kwamen~~~ De verkeerde keuze van rassen
of grondsoort kon desastreuze gevolgen hebben~

Voor de Brabantse zandgronden waren de omstan~
digheden extra nadelig~ Allereerst rijpte het inzicht~
dat alleen de beste zandgronden geschikt waren voor
fruitteeltt In het algemeen bleven de opbrengst per
ha~ en de kwaliteit van het fruit achter bij de resulta~
ten in het kleigebiedt Dat had te maken met zowel
grondsoort als klimatologische omstandigheden~ Het
kon leiden tot te geringe bewortelingsdiepte~ wisset
lende grondwaterstanden met wateroverlast in winter
en voorjaar en droogteverschijnselen in de zomert
Bovendien was in het oosten van de provincie het
nachtvorstgevaar groter dan in het westeffiot Al deze
ongunstige omstandigheden bij elkaar hadden grote
gevolgent

Tabel aq~ Oppervlakte fruitteelt in hectare~ aantal bedrijven en
gemiddelde bedrijfsgrootte in ig~o ~ igys en igSs

igGo WS rclgS
Oppervlakte fruitteelt qc~qs aGzj r~sz
Aantal bedrijven gg qo ~li~ M
Gemiddelde bedr~grootte per ha~ oIS j l ~ ~~

Brom CBS~meitelling

In igGo had Brabant nog g~soro van de fruitteeltopper~
vlakte van Nederlandt Dat liep terug tot ~~~ó in I gSS ~
De teruggang van het areaal was dus sterker dan el~
derst Vooral het zandgebied moest veel inleverent De
gemiddelde bedrijfsgrootte in igGo toont aan ~ dat nog
niet alle kleine boomgaarden waren verdwenent Maar
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na IgGo ging het hardt Diverse rooiregelingen hielt
pen bij deze ontwikkelingt Vanwege de slechte fruitt
prijzen verdwenen in het zandgebied zelfs boomgaar~
den~ die tien jaar eerder waren aangelegdt In Iq~o
kwam er één rooipremieregeling in EG~verband~ die
de nog bestaande nationale regelingen verving~ Ook
daarvoor bestond in Brabant veel belangstellingsr~
Naast bedrijven die beëindigd werden~ schakelden
anderen over op vollegrondsgroenten of champigt
nonst In Zundert gingen fruittelers over op de boom~
kwekerij~ Met enige vertraging vanaf Iq~s liep het
proces van minder fruit en veel minder telers door tot
IgSS ~ Degenen die toen overbleven~ waren fruittelers
in het kleigebied en een beperkt aantal in het zandge~
bied op betere grond en met goede cultuurtechnische

omstandigheden~ Het waren in het algemeen gespe~
cialiseerde bedrijven met moderne apparatuur voor
werkbesparing en nachtvorstbestrijdingsZ~

Men mocht respect hebben voor de fruittelers die
in I g SS waren overgeblevent Ook van deze beroepst
groep zei men dat ze nogal individualistisch waren in~
gesteldt Die eigenzinnigheid hadden ze echter hard
nodig om onder moeilijke omstandigheden vol te
houden en door te gaan~ Tussen IgGo en I g SS gingen
er regelmatig stemmen op om de teruggang van de
fruitteelt een halt toe te roepen en deze mooie sector
voor ons land te behouden~ Daarvoor was allereerst
een andere rassenkeuze nodig~ Rond Iq~o bestond in
Brabant Gooro van de appelrassen uit Golden
Delicioust De Franse soortgenoot was beter van
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smaak en kwaliteitt Nederland moest zich toeleggen
op rassen die in ons klimaat zorgden voor kwaliteit en
kwantiteitt Na IgSo ging dat lukken met rassen als
Elstar en Jonagoldt Verder moest de presentatie verbet
terd worden met uniforme partijen en een herkenbare
verpakkingt En tenslotte moesten er minder en betere
afzetkanalen koment In IgSo leverden Brabantse tet
Iers aan g veilingen binnen en buiten de provincie~
Hier speelde het individualisme een rol en tot i S~ SS
veranderde er weinigt Door de slechte prijsvorming
deden verscheidene fruittelers tevens aan
huisverkoopsjt

De champignonteelt
Evenals de naoorlogse ontwikkeling van de asperge~
teelt was ook de opkomst van de champignonteelt
goeddeels te danken aan de daadkracht van telers en
bestaande en nieuwe instellingen in Noord~Limburgt
De uitstraling van hun activiteiten reikte tot in Oost~
Brabant en vooral in de Peel en in mindere mate in
het Land van Cuijk kon men hiervan profiterent
Daarnaast ontstonden er centra in Standdaarbuiten in
West~Brabant en de Bommelerwaard in Gelderland~
Na Ic~Go verbreidde de teelt zich over de hele provin~
ciet Behalve een groot aantal telers was ook een be~
langrijk deel van de toeleverende~ verwerkende en af~
nemende bedrijven en de dienstverlening in Noord~
Limburg gevestigdt Het overgrote deel van de aanvoer
van compost~ entstof~ dekaarde en later doorgroeide
compost werd verzorgd door de Coëperatieve
Nederlandse Champignonkwekersvereniging ~CNCj
te Ottersumt Ook het merendeel van de verwerkende
industrieën en groothandel bevond zich in Noord~
Limburg~ In Horst was het Proefstation voor de
Champignoncultuur en het Centrum voor Champig~
nonteeltonderwijs gevestigd~ Daarmee bleef dat ge~
bied het centrum van de champignonteelt in
Nederlands~~~

Champignontelers waren afkomstig uit verschil~
lende maatschappelijke geledingen~ Allereerst jonge
agrariërs~ die in deze nieuwe sector hun broodwin~
ning zagent Het was voor hen een aantrekkelijke keu~
ze~ omdat het een verwant beroep was met wat ze tot
nu toe hadden gedaan~ Maar ook voor fruittelers die
de crisissituatie in hun sector beu waren~ en vlassers
die hun vroegere beroep zagen verdwijnen~ Er was
ook belangstelling vanuit verschillende andere beroet
pen~ De meeste van hen waren van agrarische aft

komst~ Anderen hadden door contacten kennisgeno~

men van dit nieuwe bedrijfstype~ In het algemeen

mensen~ die hard wilden werken~ maar het vrije be~

roep boven een vaste baan prefereerdenss~ Er waren

weinig of geen avonturiers bij ~ In het algemeen be~

schikten ze over geringe financiële middelent Voor

het stichten van een nieuw bedrijf moesten ze ge~

bruikmaken van het Borgstellingsfonds en het

Waarborgfonds voor de Tuinbouw~ Dat kon alleen~

wanneer ze eerst de pittige champignonteeltcursus in

Horst volgden en gedurende een half jaar op een
champignonteeltbedrijf hadden gewerkt~

Het was dus een wat bonte mengeling van nieuw~

komers~ Wat hen verbond was de behoefte aan sa~
menwerkingt Ze hadden elkaar en ook coëperatieve
instellingen~ zoals CNC en veilingen~ nodig om voor~

uit te komen~ Bovendien waren ze leergierig en dat

kwam goed van pas~ want de jonge sector kreeg regel~

matig met aanpassingen en vernieuwingen te maken~

Om kennis en contacten op peil te houden maakten

ze veelvuldig gebruik van studieclubssel~ Samen zorg~

den ze voor een belangrijk aandeel van Brabant in

deze nieuwe sectort

Tabel zSi Aantal cellen~ teeltoppervlakte in ms~ ~ bedrijven met champignons ~
cellen en teeltoppervlakte per bedrijf in ipyj en tgSS in Brabant en
Limburg

IcI ~ ï Iclgï
Braht Limb~ Brab~ Limb~

Aantal cellen IIÓÓ r gg q Iz q S I~~I

TeeltoppervLin m~ zuqb~ ~o~gj g zq~zr~ jzsoq~z

Waarvan met doorgrt compost ~zM ózqji

Bedrijven met champignons z~r ms zo y Do
Teeltoppervl~ per bedr~ in ml g rg Gó~ rrqq Os
Cellen per bedrijf S ~r qs G ~~ S ~~i

Bron~ CBS~meitelling

Het aandeel van Brabant in de nationale productie be~
droeg in I gSS ruim ~ooriJt Voor Limburg was dat ~oorot
Door de latere ontwikkeling van de teelt had Brabant
zowel in I q~s als in I g SS meer teeltoppe rv lakte en
een groter aantal cellen per bedrijft De sterkste groei
in de sector voltrok zich tussen I q GS en Iq~jt Daarna
was de teelt minder rendabelt Voor de fabrieksmatige
verwerking bestond er concurrentie vanuit Taiwan ~
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China en ZuidtKorea~ Het gebruik van doorgroeide
compost leidde tot grotere bedrijvent Ongunstige
prijsvorming bracht een selectie op gang en veel klei~
ne bedrijven werden beëindigdt In IgSo waren er in
Brabant nog I g i overt De economische situatie verbe~
terde en er kwamen weer nieuwe bij ~ Meer doorgroei~
de compost in I g SS versterkte de positie van de
Brabantse champignonteelts~t

Dat was mede te danken aan de doelmatige ar~
beidsorganisatie~ Telers in deze jonge sector stonden
open voor veranderingen en vernieuwingent Het zwa~
re werk werd zoveel mogelijk gemechaniseerdt Er
kwamen machines voor het vullen en leegmaken van
cellen~ het gelijkmatig verdelen van de compost en het
aandrukken van de dekaardet Het gebruik van doort
groeide compost zorgde voor een kortere groeiperiode
en de mogelijkheid om per jaar één vlucht meer te
oogstent Al deze maatregelen en een betere klimaats~
beheersing zorgden in de loop der jaren voor arbeids~
besparing en ~verlichting en aanmerkelijk hogere op~
brengsten per mZ teeltoppervlaktet Van de totale pro~
ductie werd in Brabant Goo~o via veilingen afgezet~
Verder leverde men aan grootwinkelbedrijven en de
verwerkende industriet Een aantal telers deed tevens
aan huisverkoopsx~

Noten

ro Informant Vinkenvleugel~ vraag IIIb ~ antw~ Col~ Crijns~
nr~ r~o~ Van Oijen~ IAfzet van aardbeien voor verwerkende

industrie vastgelopenr~ Sqj~S I s ~

li Informant Vinkenvleugel~ vraag IIIb ~ antw~ So~~ Colt Crijns~

t Structuurnota~ Doel i g So ~ jq~ Colt Crijns~ nr~ tzq~ Van Oijen~

tHet wel en wee van de vollegrondsgroenteteelt in Noordt

Brabant~~ Si g~

z Regionale ontwikkelingent B~zo~ B~zr informant

Vinkenvleugel~ vraag llb ~ antwt Col~ Crijns~ nr~ jz l

Haker~ IDe tuinbouw in Noord~Brabantl~ S~ Col~ Crijns~ nr~

tbz~ Crijns~ IDrieluik van de Brabantse land~ en tuinbouwr~

Io ~

j RBT Veiling Breda~ i p oS~i g Sjt Sj ~

Duffhuest Voor een betere toekomst ~ zSH~

S Informant Vinkenvleugel~ vraag IIb ~ antw~ j~o~z~

GD Informant Vinkenvleugelt vraag lIb ~ antwt ~ t Col~ Crijns~

nr~ czS~ Van Oijen~ IEnkele kenmerken van de vollegronds~

groenteteelt in Noord~Brabantr~ Szg~sjz~

~ Regionale ontwikkelingen~ B~zr~ Col~ Crijns~ nr~ Sq~ Woudstra~

IEnkele gegevens over de tuinbouwr~ q ~ S~ Col~ Crijns~ nr~

rzq~ Van Oijen~ IHet wel en wee van de vollegrondsgroente~
teeltt~ Sró~ Col~ Crijns~ nrt rzSl Van Oijen~ ~Enkele kenmer~

ken van de vollegrondsgroenteteelY~ Sjz~ Col~ Crijns~ nr~
rjz~ Rabobank~ ~Vollegrondsgroentenr~ SSS~SSS~ Colt Crijns~
nrt rsz~ Crijnst tWat gebeurde er tussen rqbo en r g~~ s P I S ~

S Gegevens CBS~meitelling i p SS~ Col~ Crijns~ nr~ rzs~ Van
Oijen~ Plussen en minnen in Brabantr~ Sz~~szs ~

q Col~ Crijnst nr~ rzS~ Van Oijen~ Plussen en minnenl~ SzS ~

nrt tjr~ Van Oijen~ IGoede rassen spelen een belangrijke
rolr~ S Ig ~ Shclt

rz Informant Vinkenvleugel~ vraag IIIb ~ antwt Sob~ Col~ Crijns~

nr~ rjr~ Van Oijen~ Goede rassen spelen een belangrijke

rolt~ SSz ~ Sij ~

tj Col~ Crijns~ nr~ rzqc Van Oijen~ tHoe deden het de tnieuw~

komers~ in de vollegrondsgroenteteeltPl~ Sjb~sqz~

t ~I Duffhues~ Voor een betere toekomst~ zóHt Col~ Crijns~ nrt jo~

Crijns~ tDe huidige bedrijfsstructuur en toekomstmogelijk~

heden van de tuinbouw in NoordtBrabantt~ z~ Col~ Crijns~

nr~ jz~ Haker~ IDe tuinbouw in Noord~Brabantr~ zrzj~ CoL

Crijns~ nr~ Sq~ Woudstra~ IEnkele gegevens over de tuint

bouwr~ H~ Col~ Crijns~ nr~ rzbI Van Oijen~ tOnderzoek volle~

grondsgroenteteelt op volle toerent~ Szb~ Col~ Crijns~ nrt

rz~~ Van Oijen~ tNiet alles is goud wat er blinktt~ Sz~t SzS~
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IS Col~ Crijns~ nr~ rz~~ Van Oijen~ Het wel en wee van de vol~

legrondsgroenteteelt~~ Srq~ Col~ Crijns~ nr~ iz~t Van Oijen~

tNiet alles is goud wat er blinktr~ Sz~~ Col~ Crijns~ nr~ rzS~

Van Oijen~ IEnkele kenmerken van de vollegrondsgroente~

teelt~~ S M ~ Col~ Crijns~ nr~ tzq~ Van Oijen~ ~Hoe deden het

de nieuwkomers~~ S~~ ~

tb Structuurnota~ Wijzer naar igSSt SS ~ SG~ Col~ Crijns~ nr~ jzl

Haker~ t~a~p~~ G~ Col~ Crijns~ nr~ S q ~ Woudstra~ t~atp~~ G~ Col~

Crijns~ nr~ GS~ Crijns~ Mijlpaal igSo~~ H~ Col~ Crijns~ nr~

rz ~Ii Van Oijen~ Het wel en wee van de vollegrondsgroente~

teelC~ Szzi Col~ Crijns~ nr~ tzS~ Van Oijen ~ Enkele kenmer~

ken van de vollegrondsgroenteteelY~ S ~ CoL Crijns~ nr~

rjzl Rabobank~ tVollegrondsgroentent~ SSS~SGot

i~ Informant Vinkenvleugel~ vraag IIb ~ antw~ j~r ~

Col~ Crijns~ nr~ ~z~ Haker~ t~a~p~~ ii ~

IS Col~ Crijns~ nr~ ~z~ Haker~ t~atp~~ ro~ ir Col~ Crijns~ nr~ Sq~

Woudstrat t~a~p~t z~ Gegevens CBS~meitelling igGo~ ig~s ~

igSS ~

iq De rolkas was een verrijdbare glazen kast die tijdelijk boven

gewassen werd geplaatst om de groei te bevorderent

zo Informant Vinkenvleugel~ vraag l Ib ~ antw~ j~o~

zr Informant Vinkenvleugel~ vraag IIb ~ antw~

zz Col~ Crijns~ nr~ jz~ Haker~ tta~p~~ S ~ G ~

z~ Col~ Crijns~ nr~ jzl Haker~ t~atp~~ G ~

z~ Informant Vinkenvleugel~ vraag IIb ~ antw~

zs Col~ Crijns~ nr~ Sq~ Woudstra~ t~a~p~~ ri ~

zG Informant Vinkenvleugel~ vraag IIIb ~ antw~ Soz~ Soj~

Voorlichtingsprogramma igyg~igSo van het Consulentschap

voor de Tuinbouw te Tilburg~ G~S ~

z~ Informant Vinkenvleugel~ vraag IIIb~ antw~ Soj~ Col~ Crijns~

nrt S q ~ Woudstra~ t~a~p~~ ~~

zH Tuinbouwcijfers i g SS van het LEI ~ qG~ RBT Veiling Breda~

igoS~igSj ~ qq~

iq Col~ Crijns~ nr~ S q ~ Woudstra~ t~a~p~~ ~ ~ ir ~ sz~ Col~ Crijns~ nr~

its~ Smolders~ IOntwikkelingen op het gebied van teelt en

afzet van tuinbouwprodukten in de periode r q GS~r g SSr ~ r ~ z~

~o Informant Vinkenvleugel~ vraag Ilid ~ antw~ Srz~

ji Vijverberg~ Glastuinbouw in ontwikkelingt zq ~~ó ~

jz Col~ Crijns~ nr~ Sq~ Woudstra~ t~a~p~~ G ~ iz~ Structuurnota~

Doel igSo~ j~ ~ jS~ Structuurnota ~ Wijzer naar t g SS ~ Sz ~ S~ ~

jj De Haanr Groei en bloei van de Nederlandse bloemisterij~

in jaarverslag ig~j van het LEI ~ q~rz~

jq Informant Vinkenvleugel~ vraag IIb ~ antw~ jSo~ jót ~

js Col~ Crijns~ nr~ ts~~ Crijns~ Wat gebeurde er tussen i q ~S en

tgSS P I~ Gegevens CBS~meitelling tg~s ~ i D SS ~

jG Structuurnota ~ Wijzer naar igSS ~ S~ ~ SS~

Voorlichtingsprogramma ig~g~igSo~ tzt

Informant Vinkenvleugel~ vraag IIIb ~ antw~ SoS~

Tuinbouwcijfers igSS van het LEL S~ ~ S q~

jS De Haan~ t ~a ~p ~~ zs~ jG ~ jS ~
jq CoL Crijns~ nr~ rszl Crijns~ IWat gebeurde er tussen rgGo

en r q ~s~r ~ G~ Col~ Crijns~ nr~ jz~ Haker~ t~a~p~~ gt Regionale

ontwikkelingen ~ B~zG~ B~z~i Structuurnota~ Wijzer naarigSS~

S~~ SH ~
qo LEI ~ Het leven begint bij qo ~ Gr Col~ Crijns~ nr~ jó~ Woudstra~

IOntwikkelingen in de tuinbouw~r z~

qr Col~ Crijns~ nr~ jz~ Haker~ t~a~p~~ S ~ g~

qz Regionale ontwikkelingen ~ B~zG~

qj Regionale ontwikkelingen~ B~zT~ Tuinbouwcijfers igSS van het

LEI~ zc~

qq CoL Crijns~ nr~ jz~ Haker~ t~a p~t q~ Gegevens CBS~meitelling

igso ~ igSS ~

qS Regionale ontwikkelingen~ B~zG~ B~zg~

~J G CoL Crijns~ nr~ jz l Haker~ t~a p~~ q~ CoL Crijnst nr~ jS l

Woudstra~ t~a~p~~ z~ Regionale ontwikkelingen~ B~zg~

q~ Regionale ontwikkelingen ~ B~z~~

qS Col~ Crijns~ nr~ jz~ Haker~ t~a~p~~ rr ~

q q LEI ~ Het leven begint bij qo~ Gr ~ Gz~ Tuinbouwcijfers igSS van

het LEI ~ S T~ Col~ Crijns~ nrt jz~ Haker~ ttatp~~ iz ~

So Informant Vinkenvleugel~ vraag Ilb ~ antw~ jSi~ CoL Crijnst

nr~ jz l Haker~ t~atp~~ izt

Si Duffhuest Voor een betere toekomst~ zSGt

Si Informant Vinkenvleugel~ vraag IIb ~ antw~ jSi ~ vraag IIIb ~

antw~ SoH~ Structuurnota~ Doel igSo ~ jr Col~ Crijns~ nr~ iGz~

Crijns~ tDrieluik van de Brabantse land~ en tuinbouwl~ rz~

Sj LEI ~ Het leven begint bij qo ~ Gz~ Structuurnota~ Wijzer naar

i g SS ~ SG ~ S T~ Col~ Crijns~ nr~jS~ Woudstra~ t~a~p~~ z~

Informant Vinkenvleugel~ vraag Illb ~ antw~ Sog~

Sq Regionale ontwikkelingen~ B~jo ~ B~~

SS Informant Vinkenvleugel~ vraag Ilb ~ antw~ j~ q~

SG Col~ Crijns~ nr~ Haker~ t~a~p~~ T~ LEI ~ Het leven begint bij

qo~ SS~ Regionale ontwikkelingen~ B~jo~ B~jrt

S~ Col~ Crijns~ nr~ rSz~ IWat gebeurde er tussen rgGo en

I g~~ s P I ~ S~ CoL Crijns~ nrt tsjt Wat gebeurde er tussen r q ~s

en rqSS P ~ ~ j ~

SS Informant Vinkenvleugel~ vraag IIIb ~ antw~ Sog~ Sto~

Regionale ontwikkelingenr B~jot Structuurnota~ Doel igSo~ qo~

Structuurn ota~ Wijzer naar igSS ~ SH ~
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HOOFDSTUK X

Beïnvloeding van de ontwikkeling

nterne en externe ontwikkelingen en omstandighe~
I den droegen bij aan de omwenteling die tussen
IgGo en I gSS plaatsvondt Vooral het ontstaan van één
grote Europese markt zorgde voor de beslissende
doorbraak~ Van oudsher exporteerde Nederland agra~
rische producten~ Maar nu kregen boeren en tuinders
de ruimte en die kans werd aangegrepen~ Overheden
en organisaties traden sturend op bij die ontwikke~
ling~ Aanvankelijk verliep dat goed en waren de belant
gen gelijkgericht~ maar na IgSo ontstonden er span~
ningen~ In deze groeiperiode van productie en om~
vang van bedrijven waren voor de boeren onderzoek~
onderwijs en voorlichting van grote betekenis~
Onderzoek en onderwijs vormden het fundament~
voorlichting was nodig bij het opzetten en uitvoeren
van plannen~ Geheel nieuwe en onvoorziene proble~
men dienden zich aan en zo ontstond in IgGo naast
de technische en bedrijfseconomische landbouwvoor~
lichtingsdienst van de overheid de Sociaal~
Economische Voorlichtingsdienst jSEV~ van de orga~
nisatiest Diverse regelingen ondersteunden het werk
van de voorlichtingt Streekverbeteringen maakten de
geesten rijp voor de uitvoering van grootschalige ruilt
verkavelingen~ Technische vindingen zorgden voor
ongekende mogelijkheden~ Ook vanuit de samenle~
ving vond beïnvloeding plaats~ In toenemende mate

moesten boeren en tuinders rekening gaan houden
met eisen van milieu~ natuur en landschap en wensen
van consumenten~

iotit Beleid en taken van overheden en
organisaties

Met de komst van de Europese Economische
Gemeenschap vond een geleidelijke verschuiving van
taken plaats tussen de Europese Commissie~ de lande~
lijke overheid en het provinciaal bestuurt In toene~
mende mate bepaalde Brussel het landbouwbeleid en
het Ministerie van Landbouw zorgde met de provincie
voor de uitvoering van beleidsonderdelen~ Er deed
zich nog een tweede ontwikkeling voor~ Ruimte om te
groeien maakte plaats voor permanente overschotten
op de Europese markt~ Om deze en meer redenen
moesten overheden beperkingen gaan opleggen aan
de groei van de productiet Organisaties kregen te ma~
ken met verbreding en verdieping van taken en een
meer kritische instelling van de leden~ Cobperatieve
instellingen veranderden in ware giganten~ waarbij de
oude dorpscultuur verloren ging en de afstand tot de
boeren groter werd~ De NCB had in deze periode gro~
te invloed op de ontwikkelingen in Brabantt Een aan~
tal bijzondere kenmerken werkten mee aan het in~
standhouden van deze machtspositiet
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iotitlt Het landbouwbeleid van de Europese Commissie
Op de kaart van de tien landen die in IgSS samen de
Europese Gemeenschap vormden ~ was Noord~Brabant
bijna onvindbaart Heel Nederland beschikte slechts
over aoro van de cultuurgrond binnen de EG~ ~ Maar
het aandeel in de agrarische productiewaarde was veel
hoger ~ Dat bedroeg S à qoro van de totale agrarische
productiewaarde van de EG ~ Hieruit bleek het intent
sieve karakter van de Nederlandse land~ en tuinbouw ~
Na grondige voorbereiding sedert het verdrag van
Rome in I qS~ ging in I q Ga het gemeenschappelijk
landbouwbeleid van startt Met de uitvoering ervan
wilde men de volgende doelstellingen realiserent

verbetering van de productiviteit van de landbouw
het verzekeren van een sociaal en economisch le~
vens~ en welvaartspeil voor de agrarische beroepsbe~
volking

~ het in evenwicht brengen van vraag en aanbod van
landbouwproducten
de Europese consumenten voorzien van voldoende
voedsel van goede kwaliteit tegen een redelijke
prijsz ~

De belangrijkste sleutel om dat te bereiken was
het te voeren markt~ en prijsbeleidt Ter bescherming
van de eigen markt van agrarische producten werden
bij invoer ~ naargelang hun aard ~ min of meer zware
heffingen gelegd~ Bij uitvoer overbrugde men het ver~
schil tussen de EGtmarktprijs en de lagere wereld~
marktprijs met restitutiest Op deze wijze werd uitvoer
met subsidie gestimuleerd ~ Bovendien konden bepaalt
de producten waa rv oor geen afzet bestond ~ tegen een
inte rventieprijs uit de markt worden genoment Dit
systeem van heffingen enerzijds en restituties en int
terventies anderzijds werkte goed ~ zolang invoer en
uitvoer van marktordeningsproducten enigszins met
elkaar in evenwicht waren ~ Bij de uitvoering onder~
scheidde men zware marktordeningsproducten ~ zoals
melk ~ rundvlees ~ graan en suikerbieten~ lichte ~ waar~
toe eieren ~ varkens~ en pluimveevlees ~ groenten en
fruit behoorden ~ en vrije producten zonder marktont
dersteuning ~ zoals aardappelen ~ bloemen en plantent
Uiteraard was deze regeling gunstig voor boeren met
veel zware marktordeningsproductent

In I q G~ ontstond de Europese Gemeenschap uit
een fusie van de Europese Gemeenschap voor Kolen
en Staal ~ de Europese Economische Gemeenschap en
de Europese Gemeenschap voor Atoomenergiet In dat
jaar bestond de EG nog steeds uit zes leden ~ In Iq~j

traden Groot~Brittanniët Ierland en Denemarken toe
en in I gSi Griekenlandt Met de komst van Spanje en
Portugal ontstond in I g SG het Europa van de twaalf
landenj~

Met de komst van één grote Europese markt kreeg
agrarisch Nederland en Brabant de wind volledig in
de zeilent Boeren en tuinders waren daarvoor al in be~
weging gekoment Hun wil om mee te delen in de stij~
gende welvaart had al eerder veel initiatieven losget
maaktt Schaalvergroting~ rationalisatie~ toepassing
van moderne technologie en nieuwe bedrijfssyste~
men~ daar waren ze mee bezigt Hun werk werd ont
dersteund door onderwijs~ onderzoek~ voorlichting en
gunstige financieringsmogelijkheden~ Die grote
Europese markt kwam als geroepent Dat was het eni~
ge wat hen ontbrak~ zekerheid van afzet tegen lonent
de prijzent De afwezigheid van interne handelsbelem~
meringen~ bescherming tegen concurrentie van bui~
ten en prijsondersteuning zorgden voor voldoende
houvastt Nederland had bovendien het voordeel van
de gunstige ligging voor de aanvoer van grondstoffen
en de afzet van eindproductent Van bijzonder belang
voor Brabant waren de graanprijzen binnen de EG ~
die hoger waren dan op de wereldmarkt~ Daarentegen
konden graanvervangende veevoedergrondstoffen wel
tegen wereldmarktprijzen worden ingevoerdt Daarin
zat voor een deel het geheim van de explosieve groei
van de intensieve veehouderij in deze provincie~t

Bij het ontstaan van de gemeenschappelijke markt
had Nederland ten opzichte van de andere deelne~
mende landen een duidelijke voorsprong bij de be~
drijfsontwikkelingt Vanuit die bevoorrechte positie
groeide in de loop der jaren het Nederlandse aandeel
in de agrarische productie van de EG ~ Het begon met
ruim Goro in IgGo en steeg tot meer dan Sor in I g SSt
Opmerkelijk daarbij was de sterke toename van vrije
en lichte marktordeningsproducten~ Maar er was wel
een reden voor~ Met weinig cultuurgrond had
Nederland geen andere keuzet Productieuitbreiding
moest komen van de niettgrondgebonden intensieve
veehouderij en bij grondgebonden producten van
hoge opbrengsten per hectaret Tot deze laatste groep
behoorden allereerst de tuinbouwsectoren~ maar ook
melk en aardappelen leverden hiertoe een bijdraget In
dat proces van productietoename tussen IgGo en
I g SS onderscheidde Brabant zich vooral met de vee~
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houderijsectoren~ waarbij varkenshouderij duidelijk
koploper was~

Er bestaat geen ijkpunt~ hoe de ontwikkeling van
de Nederlandse en Brabantse land~ en tuinbouw zou
zijn verlopen zonder de EG met haar markt~ en prijst
beleid en de gemeenschappelijke markt~ Het gevoerde
beleid~ met afscherming van de wereldmarkt~ gaf boe~
ren beschuttingt Maar van veel grotere betekenis was
de gemeenschappelijke markt met meer dan jao mil~
joen in het algemeen koopkrachtige consumentenst
Dat gaf mogelijkheden voor expansie en met die uit~
daging zijn Nederlandse en Brabantse agrariërs aan
de slag gegaan~

Aanvankelijk kwam het Europese structuurbeleid niet
van de grondt Het was toch onmisbaar om naast het
markt~ en prijsbeleid~ in de deelnemende landen een
rationele productie te bevorderen en kostprijzen dich~
ter bij elkaar te brengen~ In I g GÓ publiceerde de
Europese Commissie het ~Memorandum inzake de
hervorming van de landbouw in de Europese
Economische Gemeenschap~t Het werd bekend als
Iplan~MansholtJ~ Naast een uitvoerige analyse van de
toestand stelde de commissie een aantal ingrijpende
maatregelen van economische en sociale aard voor~
Die hadden betrekking op halvering van de agrarische
beroepsbevolking binnen de gemeenschap~
Bedrijfsbeëindiging en ~vergroting moesten worden
gestimuleerdt Nog beter was het om bedrijven samen
te voegen en grote productie~eenheden te vormen~
Dan konden werkers in de landbouw normale werktij~
den krijgen en kon mechanisatie optimaal worden
doorgevoerd~~

In Brabant was men allerminst gecharmeerd van
het oorspronkelijke plantMansholt~ Men was het eens
met de analyse~ maar de voorgestelde oplossing was
veel te rigoreust Het ging al zo hard maar volgens
Mansholt was het niet genoegt En samenvoeging van
bedrijven~ dat was tegen het zere been~ Dat zou het
einde kunnen betekenen van het gezinsbedrijf Voor
Brabantse boeren was dat een onvoorstelbare gedach~
teI en ze weerden zich geducht om die plannen van
tafel te krijgen~ Ook van elders kwamen er bezwaren
en uiteindelijk bleef van het ambitieuze plan~
Mansholt weinig over~ In Ig~z stelden de Europese
landbouwministers structuurrichtlijnen vast ter mo~
dernisering van de landbouwt Het structuurbeleid
bood aan ondernemers in de landbouw de mogelijk~

heid om rentesubsidie te verkrijgen voor investerin~
gen die verband hielden met goedgekeurde bedrijfs~
verbeteringsplannen~t

Kritiek op het plan~Mansholt staat los van de waar~
dering die men kan hebben voor drtStMansholt als
mens~ als Minister van Landbouw en als
Eurocommissaris~ Met zijn inzet en betrokkenheid
heeft hij voor de boeren in Nederland en Europa veel
bereiktt Hij was de grondlegger van het naoorlogse
landbouwbeleid in Nederland~ De goede entree van de
Nederlandse boeren in de Europese markt was voor
een belangrijk deel aan zijn beleid te dankent Al vanaf
Igso hield hij zich bezig met Europese samenwert
kingt Het Verdrag van Rome in I g s~ hield zijn vertrek
in uit de nationale politiekt Hij was de aangewezen
persoon voor Brussel en vanaf I g SS tot Iq~j maakte
hij deel uit van de Europese Commissie~ Daar bouwde
hij aan de bijzondere positie die de landbouw binnen
de EG ging innement Zijn werkwijze was niet alle~
daags~ In zijn persoon konden uitersten elkaar rakent
Het meest opmerkelijke voorbeeld hiervan waren zijn
voorstellen voor drastische schaalvergroting in de
landbouw in I g GS ~ gevolgd door zijn ommezwaai
naar de Club van Rome enkele jaren later~ De voor~
vechter van groei werd beschermer van het milieut
Maar deze wat extreme standpunten maakten
steeds veel discussie los en ook dat had een functiet
Hij was tegelijk grondlegger~ architect en agitator~ een
man van formaat met een grote staat van diensts~

Al voor IS~~o ontstonden in de EG de eerste overt
schotten van producten waaraan aanvankelijk nog
een tekort bestondt In vrij korte tijd steeg voor het ene
product na het andere de zelfvoorzieningsgraad tot
boven de Iooorot Een van de doelstellingen van het get
meenschappelijk landbouwbeleid~ nl~ het in event
wicht brengen van vraag en aanbod~ werd daarmee
overschredent Het streven naar zelfvoorziening leidde
tot overschotten~ Dat was vooral het geval met de
meest beschermde zware marktordeningsproducten~
Steeds grotere hoeveelheden werden ter interventie
aangeboden en er ontstonden voorraden van de bet
langrijkste EG~productent zoals boter~ magere melk~
poeder en graant De kosten voor opkoop en opslag
stegen van jaar tot jaart

Hoe konden deze overschotten in zo korte tijd ont~
staan~ Allereerst stagneerde de vraag door de onget
veer gelijkblijvende bevolkingsomvang binnen de EG ~
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Ook het verbruik per hoofd van de bevolking nam niet
toe~ Maar het echte probleem zat aan de kant van het
aanbod~ Daar werkten een aantal factoren die elkaar
alleen maar versterkten~ Onder invloed van de techno~
logische vooruitgang steeg de productiviteit~ Niet al~
leen in Brabant maar ook elders wilden boeren delen
in de stijgende welvaartt In feite waren de deelnement
de landen concurrenten van elkaart Nationale overhe~
den spanden zich in om een deel van de Europese
~koek~ voor hun boeren in de wacht te slepen~ En de
bestaande regelingen in EG~verband van restitutie en
interventie nodigden de boeren uit om meer te produ~
cerent Alles en iedereen werkte groeigerichtt Dat kon
geen stand houden~ want de steeds stijgende kosten
werden onbetaalbaar voor de gemeenschap~t

Met kunst en vliegwerk probeerde men overschott
ten weg te werken~ Het kostte niet alleen handenvol
geld~ maar het zette ook geen zoden aan de dijk ~ De
voorraden bleven toenemen en EG~landen waren
steeds minder bereid~ het wegwerken van overschot~
ten nog langer te financierent Vanaf i q ~s sprak men
regelmatig over bijstelling van het beleid~ Dat leidde
in i q ~~ tot een door de boeren te betalen medeverantt
woordelijkheidsheffing op de richtprijs van melkt
Maar deze was zo gering~ dat de heffing geen wezen~
lijke invloed had op vermindering van de melkproduc~
tiet

Eind igSo bracht de Europese Commissie een
nota uit~ tBezinning over het gemeenschappelijk land~
bouwbeleid~~ Als groot probleem kwam naar voren~
~~dat geen efficiënt werkend systeem is ingebouwd~
om de ontwikkeling van de productie aan te passen
aan de vraag~ot Ondanks verschil van mening over de
uitvoering nam in de landen de politieke wil toe om
werkelijk iets te doen aan de problematiek van de
overschottent Landen kwamen met verschillende
voorstellen~ variërend van een gematigd prijsbeleid
met eventueel aanvullende maatregelen~ financiële
medeverantwoordelijkheid van de producenten~ quo~
taregelingen tot prijsverlaging in combinatie met dit
recte inkomenstoeslagenll~

Het duurde lang voor men het eens kon worden~
omdat de belangen per land zo verschillend lagen~
Bovendien ging het om het zo belangrijke graan~ en
zuivelbeleidt Na een terughoudend prijsbeleid voor
granen voerden de Europese landbouwministers in
rgSz een garantiedrempel int Daarmee kon bij een
verdere groei van de graanproductie een verlaging van

de prijzen worden doorgevoerd~ In r gS~ ging men akt
koord met invoering van een quotaregeling voor
melkt Overschrijding van de vastgestelde hoeveelheid
werd bestraft met een hoge superheffingt Deze maat~
regelen betekenden een omslag in beleidt In plaats
van ruimte te geven om te groeien~ ging men produc~
tiebeperking afdwingen~ Er was geen andere keuzet
In r gSS beliepen de netto~uitgaven van het markt~ en
prijsbeleid circa tweederde van de totale
EG~begrotingl~~

io ~ i ~ z ~ Het landelijke beleid van het Ministerie van
Landbouw

Vanaf iqGz veranderde er veel in de taken van het
Ministerie van Landbouwt Het markt~ en prijsbeleid
werd voortaan in Brussel vastgesteld in overleg tussen
de Europese landbouwministerst Nog sterker dan
voorheen kwam in Den Haag de nadruk op het struc~
tuurbeleid te liggent Daarbij speelde de bedrijfsont~
wikkeling een hoofdrol~ Om onze vooraanstaande rol
in Europa te behouden kregen de kwaliteit van boeren
en tuinders en verbetering van de bedrijfsstructuur de
hoogste prioriteit~ Van oudsher bestond het drieluik
onderwijs~ onderzoek en voorlichtingt Onderlinge sat
menwerking~ bijscholing en verdieping van werk~
zaamheden zorgden voor optimale resultaten~
Bedrijven bleven in deze periode ingedeeld in een
vooroplopende~ een middengroep en een achterblij~
vende groept Pogingen otat uit Brabant om meer aan~
dacht te vragen voor de middengroep hadden geen
succest Het bleef bij opmerkingen over voorlichting
aan bedrijven in deze tussenzone~ die nog uitzicht
hadden op een rendabele productiet Optimale inrich~
ting van landbouwgebieden door uitvoering van ruil~
verkavelingen was van groot belang voor de voedsel~
voorziening~ de concurrentiepositie van land~ en tuiw
bouw~ de werkomstandigheden en het welvaartspeil
van de agrarische bevolking~ j~

Het beleid op sociaal gebied was er in de eerste
plaats op gericht~ dat geen gezonde bedrijven door bij~
zondere tegenslagen~ buiten de schuld van de onder~
nemer~ te gronde mochten gaant Hierin voorzag de
Rijksgroepsregeling Zelfstandigen krachtens de
Algemene Bijstandswet~ Er bestond verder een rege~
ling voor agrariërs die hun bedrijf gingen beëindigen~
Oudere boeren en tuinders konden hun bedrijf op ter~
mijn beëindigen door een beroep te doen op een tijde~
lijke inkomensvoorziening krachtens de Rijksgroeps~
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regeling Oudere Zelfstandigen jROZjt Indirect ver~
leende de overheid sociale hulp door financiering van
een groot deel van de kosten van de SEV ~ Voor een
deel voerde deze dienst de sociale taakstelling van
landbouworganisaties uitt Dat was ook het geval met
financiële hulp aan bedrijfsverzorgingsdiensten~
Hiermee werden de kwetsbaarheid van eenmansbe~
drijven en de sterke bedrijfsgebondenheid vermin~
derdt Op fiscaal gebied waren er gerichte maatregelen
voor het bevorderen van investeringen en het verbete~
ren van de liquiditeitspositiel~t

Een volgende kentering deed zich voor in de loop van
de jaren zeventig~ De wat eenzijdige gerichtheid van
het Ministerie van Landbouw als belangenbehartiger
van landt en tuinbouw kwam onder druk te staant Er
viel heel wat te verdedigen met de belangrijke bijdra~
ge van land~ en tuinbouw aan de nationale economie~
Agrarische export zorgde jaarlijks voor een positief
saldo van miljarden guldens op de betalingsbalanst
Meer dan drievierde van de afzet ging naar andere
EG~lidstaten met Duitsland als grootste afnemer~
Maar ook Frankrijk~ België~ Italië en het Verenigd
Koninkrijk waren belangrijkt Het grootste deel van de
export was afkomstig van de veehouderijt Naast de
uitvoer van groenten steeg de omzet van sierteeltpro~
ducten van jaar tot jaarlst Ondanks afname van arbeid
in de primaire sector groeide de werkgelegenheid in
de agritbusiness en de dienstverlening~ Bovendien
verschaften land~ en tuinbouw veel werk aan andere
bedrijven~ zoals in de bouw~ het transportwezen~ in~
dustrie en handelt Landbouw was onmisbaar als
steunpilaar van de nationale economiet

Ondanks deze belangrijke plaats en functie en de
hechte band tussen overheid en bedrijfsleven moest
het Ministerie van Landbouw in toenemende mate ret
kening gaan houden met ontwikkelingen en invloe~
den van buiten~ Het was niet langer vanzelfsprekendt
dat agrariërs het buitengebied als hun domein kon~
den beschouwen~ Zij waren weliswaar beheerder van
het grootste deel van het landelijk gebied~ maar ook
natuur en landschap moesten daar een passende
plaats hebben~ In Iq~S verscheen de Relatienota met
beleidsvoornemens voor gebieden waar belangen van
agrarisch grondgebruik verweven waren met die van
natuur en landschap~ In de nota onderscheidde men
beheersgebieden en reservaatsgebiedent Gronden in
beheersgebieden bleven in gebruik en beheer van

agrariers~ maar naast agrarische productie werd het
beheer mede gericht op het behoud van natuur~ en
landschapswaarden~ Daar dit leidde tot extensivering
en lagere opbrengsten konden boeren beheersregelin~
gen afsluiten met daarin opgenomen beheersvergoe~
dingent In reservaatsgebieden richtte men het beheer
op natuur en landschap en was landbouw van onder~
geschikte betekenis~ Daarom moesten deze gebieden
op den duur worden aangekocht en onder beheer ko~
men van een natuurbeschermingsorganisatie~c~t

Aanvankelijk hadden boeren veel moeite met beheers~
overeenkomsten~ Ze vonden het in strijd met de waar~
digheid van hun vak en de vrijheid die ze gewend wa~
rent Maar in de loop der jaren groeide de overtuiging~
dat landbouw en natuur in het landelijk gebied naast
elkaar konden en moesten functioneren~ Van veel gro~
tere invloed op landt en tuinbouw was de toegenomen
zorg voor het milieut Mede door gebrek aan kennis en
informatie was bij de toegenomen intensivering van
land~ en tuinbouw geen rekening gehouden met mo~
gelijke schade aan liet milieut In Brabant was het
vooral de stormachtige ontwikkeling in de varkens~
houderij~ die zorgen ging baren~ Het milieuvraagstuk
werd onderschatt Men dacht aanvankelijk dat het al~
leen ging om bedrijven die teveel mest produceerdent
Dat zou op te lossen zijn door het transporteren van
mest naar tekortgebieden~ Het was geen milieu~ maar
een distributieprobleem~

Intussen ging de uitbreiding van de intensieve
veehouderij doort Productiebeheersing moest met
harde hand worden afgedwongen~ Er was politieke
moed nodig om in te grijpen~ In I gSI was het zover~
Als donderslag bij heldere hemel kondigde minister
Braks~ samen met zijn collega Winsemius verant~
woordelijk voor milieubeheer~ de Interimwet af Deze
moest een eind maken aan de ongebreidelde toename
van de intensieve veehouderij~ Ongetwijfeld was deze
stap van Braks ook ingegeven door zijn grondige ken~
nis van de Brabantse omstandigheden~ De beslissing
werd hem niet in dank afgenomen~ Het was de eerste
keer~ dat de minister zonder overleg met het landt
bouwbedrijfsleven zorn zware maatregel afkondigdet
Het zou nooit meer worden zoals vroeger~ maar er
was geen andere keuzel~~~

Er was bovendien al meer gebeurd~ waardoor de
verhouding tussen minister en bedrijfsleven onder
druk stondt Al kort na IgSo was er bezuinigd op de
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uitgaven voor landbouwvoorlichting en landinrich~
tingt In IgSZ werd de dienst Natuur~~ Milieu~ en
Faunabeheer ondergebracht bij het Ministerie van
Landbouw~ Voortaan kreeg daarmee de belangenafwe~
ging tussen natuur en milieu enerzijds en landt en
tuinbouw anderzijds een hoge prioriteitt Bovendien
moest het ministerie rekening gaan houden met ve~
lerlei invloeden van buiten~ die betrekking hadden op
landt en tuinbouwt Vragen over dierenwelzijn~ maatt
schappelijke verlangens en wensen van consumenten
moesten worden gewogen en in beleid worden ver~
taaldt Met de komst van de Interimwet maakte de
overheid duidelijk dat het nu ernst werd met de aan~
pak van mestoverschottent Men begon met de voorbe~
reiding van de Meststoffenwet en de Wet op de
Bodembescherming~gt

Wat begon als klimaatswijziging tussen overheid
en bedrijfsleven groeide uit tot grote onderlinge me~
ningsverschillen~ Vele jaren~ vanaf de Tweede
Wereldoorlog tot IgSo~ lagen de belangen van boeren
en tuinders bij de overheid en het bedrijfsleven in elt
kaars verlengdet Agrariërs deden datgene wat ook
voor het algemeen belang van het land gunstig was~
In goede harmonie konden problemen tussen minis~
ter en bedrijfsleven worden besproken en opgelostt
Maar dat veranderde naarmate de overheid als hoeder
van het algemeen belang meer invloeden van buiten~
die vaak in strijd waren met het boerenbelang~ moest
gaan inpassen in haar beleid~ Agrariërs konden het
hoge tempo van de ontwikkelingen die op hen afkwa~
men~ niet volgen en zo ontstond verwijdering tussen
overheid en bedrijfslevent Lange tijd was het
Ministerie van Landbouw het departement van de
boeren geweestt Nu moesten zij hun ~burchY gaan de~
len met bewoners die er andere ideeën op nahieldent
Ook daaraan moesten ze wennen~ En tenslotte be~
perkten veel maatregelen de ruimte en de vrijheid die
ze vroeger gekend hadden~

ioai ~jt Provinciaal beleid in verband met land~ en
tuinbouw

In Igso publiceerde het Provinciaal Bestuur de notai
tOntwikkelingsplan voor NoordtBrabanC met als be~
langrijkste themarst wederopbouw~ industrialisatie en
werkgelegenheid~ Reeds eerder werd beschreven dat
ook landbouw baat had bij gedecentraliseerde indust
trialisatiet Brabant kwam in beweging en vijftien jaar
later verscheen opnieuw een notat IWelvaartsbalans~

Ontwikkelingsplan~IgGS~t Voor alle sectoren van het
maatschappelijke leven was een dynamische ontwikt
keling op gang gekoment Het provinciaal bestuur be~
greep dat er meer nodig was dan stimulerent Men
moest sturend gaan optreden om de ontwikkeling in
goede banen te leident Dat was het begin van ruimtet
lijke ordening en uiteraard was daar ook de agrarische
sector bij betrokken~ Naast het opmaken van de ba~
lans gaf de nota een visie op de toekomstige sociaal~
economische ontwikkelingt Brabant was verdeeld in
urbane en rurale zones~ De urbane gebieden omvat~
ten looro van het grondgebied en daarin woonde en
werkte Sooro van de bevolkingt In de rurale gebieden
met Gooro van het grondgebied was plaats voor land~
bouw~ landschap~ natuur en recreatiet Het was een
optimistische visie van planologen~ Zij gingen ervan
uit dat Brabant voldoende ruimte had voor de ontwik~
keling van steden en het landelijk gebiedt Ook de
meervoudige functie van het platteland zou geen
moeilijkheden opleverenl~J~

Voortbouwend op de gedachte om ontwikkelingen
te sturen kwam in I q G~ het Streekplan voor de
Westbrabantse Riviermonden tot stand~ Het voorzag
in de aanleg van industrieterreinen bij Zevenbergen~
Lage Zwaluwe en Raamsdonksveer en in een latere
fase van een groot industriecomplex bij Moerdijk~ Dit
plan legde grote claims op goed ingerichte akker~
bouwgebiedent Toch was het verzet van de agrarische
bevolking maar beperkt van omvangt Men zag de
noodzaak in van ruimte voor industrie en woning~
bouw~ De georganiseerde landbouw bundelde hun be~
langen en sloot convenanten af over de grondprijs en
bijkomende schadevergoedingen~ Overheden waren
bereid goede prijzen te betalen en hierdoor kon de
grondverwerving soepel verlopent

In r qGS werd landelijk de nieuwe Wet op de
Ruimtelijke Ordening van krachtt Gemeenten waren
verplicht om voor het gebied buiten de bebouwde
kom een bestemmingsplan vast te stellen~ De hier~
voor toegemeten periode van vijf jaar bleek veel te
kort te zijnt In I gSS waren er nog enkele gemeenten
in Brabant die er niet klaar mee waren~ Het plan bood
de mogelijkheid voor het opnemen van strengere be~
stemmingsvoorschriftent

In IgGg werd door de provincie het tFacetstreekt
plan Natuurschoon en Recreatiegebiedenr in procedu~
re gebrachtt In dit plan kende men aan ongeveer ~ooro
van de agrarische gronden toegevoegde waarde toe~
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Daaronder werd verstaan natuurwetenschappelijke
enlof landschappelijke waardet Deze aanduiding
hield in~ dat in die gebieden nieuwvestiging van be~
drijven alleen op basis van belangenafweging moge~
lijk was~ Bovendien kon het betekenen~ dat voor be~
paalde werkzaamheden voortaan een vergunning no~
dig wast Voor veel agrariërs kwam het facetstreekplan
bedreigend over~ Geruststellende woorden van de ge~
deputeerde bij de vaststelling van het plan kon het
wantrouwen bij de boeren niet wegnement In Iq~o
kwam het Streekplan voor West~Brabant in procedure~
gevolgd door het Streekplan voor Midden~ en Oost~
Brabant in I q~St Tussen Iqbj en I g SS werden beide
plannen herzienzOt

Ook landelijk verscheen tussen IqGo en I g SS een
stroom van notars over ruimtelijk beleid~ In IgGo was
de Eerste nota over Ruimtelijke Ordening verschenent
Deze werd in de loop der jaren gevolgd door de
Tweede en het eerste deel van de Derde nota~ de
oriënteringsnota~ Daarop volgde weer het tweede deel~
de verstedelijkingsnota en deel drie~ de nota landelij~
ke gebiedent De Relatienota werd al eerder gememo~
reerd en voor het beleid op langere termijn kwamen
er Structuurschemars voor o~a~ landinrichting~ natuur~
en landschapsbeheer en openluchtrecreatiet Zonder
volledig te zijn~ bleek uit deze opsomming dat ruimte~
lijk beleid in het middelpunt van de belangstelling
stond~ Provincies en gemeenten konden met deze no~
ta~s hun beleid weer verder uitwerken~ waarbij het
steeds ging om een zorgvuldige afweging van belan~
gent

Bij de meeste plannen was ook de landbouw bet
trokkent In het algemeen dachten milieu~~ natuur~ en
landschapsbeschermers positief over ruimtelijke ordet
ningt Zij voelden zich hierin gesterkt door de maat~
schappelijke opvattingen over natuur en landschapt
Juist daarom stonden de boeren er argwanend tegen~
overt Niet ten onrechte bestond de vrees dat het
steeds de landbouw was~ die in het maatschappelijk
overleg ruimte moest inleveren~ Die geest sprak ook
uit veel notars en plannent Men kon hun zorgen niet
wegnemen met de constatering dat ruimtelijke orde~
ning ook bedoeld was om met streek~ en bestemt
mingsplannen de landbouw bescherming te gevenZ~~

Deze ongerustheid en onzekerheid bij boeren en
tuinders waren voor het georganiseerde landbouwbe~
drijfsleven reden om zich vanaf I ~G s meer bezig te

gaan houden met ruimtelijke ordening~ Daartoe
maakte men in Noord~Brabant een taakverdeling tus~
sen de landbouworganisaties en de Gewestelijke Raad
van het Landbouwschapt Landbouworganisaties zorg~
den voor de individuele belangen van de leden en de
gewestelijke raad ging de algemene belangen beharti~
gent Deze laatste trachtte vanaf het begin om op basis
van argumenten het agrarisch gebied zonder toege~
voegde waarde zo groot mogelijk te houden~ In gebie~
den met landschappelijke waarden accepteerde men
voor de landbouw aanvaardbare beperkingen~ Alleen
in voor de natuur waardevolle gebieden kwamen er
meer en grotere beperkingen voor de uitoefening van
landbouw~ In de periode tot ongeveer IgSo~ toen de
landbouw een explosieve ontwikkeling doormaakte~
bestond er een politiek evenwicht tussen partijen die
de betekenis van de landbouw onderkenden~ en ande~
re die het meer opnamen voor natuur~ en milieuwaar~
dent Afgezien van incidentele gevallen werd in die
periode de bedrijfsontwikkeling niet door ruimtelijke
ordening belemmerdt

Wel ontstonden er kort na ig~o conflicten bij de
voorbereiding en uitvoering van ruilverkavelingen~
Gemeentebesturen~ die beschikten over een bestem~
mingsplan voor het buitengebiedr konden via het aant
legvergunningensysteem de uitvoering van inricht
tingswerken voorkomen of wijzigen~ Ook milieugroet
pen ageerden met de bestemmingsplannen in de
hand tegen de uitvoering van ruilverkavelingent Het
zorgde in ieder geval voor veel vertraging~ Het gebeurt
de otat in de ruilverkavelingsgebieden Strijper Aa~
Oirschot~Best en de Leijgraaft

Rond Iq~o ontstond ook discussie over de vraag
wat onder het begrip agrarisch bedrijf moest worden
verstaan~ Op basis van de oude Woningwet werd één
hectare grond met een bedrijfsgebouw van ~oo mi als
agrarisch bedrijf aangemerkt en kreeg men een bouw~
vergunningt Op die wijze kwam er steeds meer bur~
gerbouw in het buitengebiedt Dat was een doorn in
het oog van het provinciaal bestuur en gemeentebe~
sturen maar ook van de landbouw zelf~ Het buitenge~
bied ging dichtslibben en dat was ook niet bevorder~
lijk voor de uitoefening van landbouwt De vraag was
hoe bij bouwaanvragen het kaf van het koren kon wor~
den gescheident De deskundigheid daarvoor was aan~
wezig bij de Gewestelijke Raad van het Landbouw~
schap~ In I g~I ontstond de Adviescommissie
Agrarische Bouwaanvragent Daar beoordeelde men of
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een bouwaanvraag al of niet betrekking had op een
agrarisch bedrijft Onder niet~agrarisch verstond men
ook tweede bedrijfswoningen~ Veel gemeentebesturen
maakten er gebruik vant Het was een gedurfd initiat
tiefvan de gewestelijke raad om ook over bouwplan~
nen uit de agrarische sector negatief te adviserent Het
was mogelijk omdat ook standsorganisaties liet nut
van het openhouden van het agrarisch gebied inza~
gent Door dit initiatief won de gewestelijke raad aan
vertrouwen als overlegpartner bij provincie en ge~
meententzi

Voor haar beleidstaken inzake ruimtelijke ordet
ning beschikte het provinciaal bestuur over de
Provinciale Planologische Dienst jPPDj~ Daarmee
hadden ze kennis en deskundigheid in huis voor dit
zich sterk ontwikkelend beleidsonderdeel~ De dienst
hield zich bezig met onderzoek en uitvoering en advi~
sering van het provinciaal bestuurt Cobrdinatie van
alle deskundigheid in de provincie op het gebied van
de ruimtelijke ordening~ samen met belanghebben~
den~ vond plaats in de Provinciale Planologische
Commissie ~PPCjt Deze kwam regelmatig bij elkaar
voor overleg en wederzijdse informatie~ De commis~
sie had ook een adviserende taak naar het provinciaal
bestuuriz~

iotlt~t Taken van organisaties en instellingen
In de opstelling van de organisaties kwam tussen
IgGo en I g SS weinig veranderingt Vanuit het verle~
den bestonden er drie centrale landbouworganisaties
jCLUsj van algemene~ christelijke en katholieke sigt
natuur~ Daarnaast was in IgSq het Landbouwschap als
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie ontstaan met
een tweeledige taakstelling~ het maken van verorde~
ningen voor agrariërs en behartiging van de gemeen~
schappelijke belangen van boeren~ tuinders en landart
beiders~at Aanvankelijk bestond er veel geharrewar
over de rolverdeling tussen Landbouwschap en CLUst
Ook de NCB had veel moeite met het Landbouw~
schap~ men vond de afstand tot de praktijk te groott
Ook veel boeren en tuinders konden het nut van het
Landbouwschap naast de CLOrs niet inzien~ Vanaf
I qG S ~ na een reorganisatie~ ging het Landbouwschap
beter functioneren~ Taakverdeling en communicatie
met de CLUs werden goed geregeld~ Ook de NCB kon
zich vinden in deze opzet en vertrouwde bovendien
op eigen kracht en inbreng bij het overlegZSt

CLOIs ontleenden hun bestaansrecht aan het werk
van de gewestelijke organisaties~ Zij zorgden voor het
contact met de leden en inbreng vanaf de basis~ De
kracht van een organisatie als de NCB stoelde op een
hechte band met de leden via plaatselijke afdelingen~
regionale kringen en een hoofdbestuur~ omringd door
dienstverlenende personen en instellingen~ Deze
doorlopende lijn van plaatselijke leden tot de centrale
top met politieke invloed gaf boeren en tuinders gedu~
rende lange tijd een goed en veilig gevoelt Zij maak~
ten deel uit van het macht uitstralende tgroene front~
en ze hadden vertrouwen in hun voormannen~ De se~
dert iSSI bestaande Noord Brabantse Maatschappij
van Landbouw ging vanaf I gGg samen met de
Zeeuwse Landbouw Maatschappij onder de naam
Zuidelijke Landbouw Maatschappij jZLMjI~t

Wat wel veranderde was de taakstelling van de or~
ganisaties~ Politieke~ economische en sociale ontwikt
kelingen volgden elkaar steeds sneller op~ Verdieping
van kennis en verbreding van taken waren nodig zot
wel voor het overleg als voor de belangenbehartiging
van de ledent Het ging hierbij om een heel scala van
onderwerpent Zo moest er deskundigheid worden op~
gebouwd inzake het Europese beleid~ De versnelde be~
drijfsontwikkeling vroeg om een standpuntbepaling
inzake de meest gewenste bedrijfsvorment Wat deed
men voor de leden die het hoge tempo niet konden
volgen~ en wat voor de beëindigers van bedrijven~
Dienstverlening aan de leden en voorlichting over tal
van onderwerpen die zich aandienden~ moesten ter
hand worden genoment Niet alleen de bedrijven maar
ook de boerengezinnen veranderden en dat riep nieu~
we vragen opt Intensivering van het overleg met pro~
vincie en gemeenten was nodig en intussen groeide
de problematiek inzake natuur~ landschap en milieu~
Er kwam kritiek vanuit de samenleving op de wijze
van producerent Organisaties moesten hun leden op~
roepen en motiveren~ om zelf voor hun belangen op
te komen~

Gedragen door saamhorigheid konden boeren en
tuinders in goede en kwade tijden rekenen op hun or~
ganisatie~ En toch veranderde in de loop der jaren de
band tussen de organisatie en haar ledent Toen het in
de jaren zestig minder goed ging in de landbouw
greep boer Koekkoek met zijn Boerenpartij de kans
aan om ontevredenheid onder boeren te zaaien~ In
Brabant kreeg hij geen been aan de grond~
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Organisaties deden een beroep op de solidariteit en
het bleef bij een rimpeling op stilstaand watert Maar
toen het na de oliecrisis van I q~j opnieuw de verkeer~
de kant opgingt was de strijd tussen organisaties en
actiegroepen van boeren veel grimmigert Boeren von~
den dat de organisatie te weinig voor hen deed~ en
voor het eerst bemerkten ze dat met acties iets bereikt
kon wordent Toen het daarna beter ging in de land~
bouw werden de gelederen weer gesloten~~~

Maar het sluipend proces van onvrede ging door~
Rond IgSo werd de omslag duidelijk zichtbaar~ Niet
de inzet van de organisaties~ maar de instelling van de
leden en de omstandigheden veranderdent Boeren en
tuinders waren mondiger en kritischer gewordent Het
ging hen niet voor de windt Maatschappelijk waren ze
een kleine groep gewordent De macht van het getal
werkte niet meer~ Ze voelden zich in de steek gelaten
door het beleid van Brussel en Den Haag~ die respt
kozen voor het wegwerken van overschotten en verbe~
tering van het milieut Vanuit de samenleving hoorden
ze voortdurend kritiek~ Ook de organisaties wisten
voorlopig geen goede oplossing voor alle problemen
die zich aandiendent Dat leidde tot onzekerheid en
ongerustheid bij de ledent Maar er was nog meer~
Boeren waren ondernemers en het economisch be~
lang telde zwaart Bedrijven waren gespecialiseerd en
van het vroegere gemeenschappelijke belang was weit
nig over~ Individualisme won het van solidariteitt
Zoals bij de overheid rond IgSo algemeen en groepst
belang gingen botsen~ zo kwamen bij de organisaties
groepsbelang en eigenbelang met elkaar in conflictt
Leden eisten een hardere opstelling van hun organisa~
tie~ met zo nodig actiesznt De afstand tussen boeren~
organisaties en overheid werd groter en dat betekende
verlies voor alle partijen~

Het eigen pakhuis met de zaakvoerder~ de kassier van
de boerenleenbank en de vertrouwensman~ die verzet
keringen afsloott Dat was tot IgGo naast de boerenbe~
volking en de boerderijen het vertrouwde beeld van
het agrarisch deel van de Brabantse dorpen~ En als het
even kont lag er ook nog een zuivelfabriek~ Het hoor~
de allemaal bij de kleinschaligheid van voorheen en
de gesloten agrarische samenleving~ Dat alles ver~
dween vanaf IgGo in snel tempot Het luidde het ein~
de in van een gevestigde dorpscultuur met een sterk
coBperatief ingestelde boerengemeenschapt Voor hen
betekende het een hele omwenteling maar het was tet

vens een sociale verarming van het dorpsleven~
Economische noodzaak won het van gevestigde tradi~
ties~ Reorganisaties en fusies maakten kostenbespa~
ring en schaalvergroting mogelijk~ Plaatselijke bet
stuurders moesten hun posities opgeven en overdra~
gen aan directies en hoofdbesturen op afstandt

Zeer in het oog springend waren de veranderingen
die zich voltrokken bij de CoBperatieve Handels
Vereniging~ de zuivel~ boerenleenbanken en
Raiffeisenbankent Voor uitbreiding van de productie
moest de CHV het vooral hebben van de veehouderij
op de bedrijven~ Ze werd op haar wenken bediend
met de snel groeiende varkenshouderij als grote trek~
krachtt Verder waren belangrijk de afname van meer
mengvoer inplaats van voer uit eigen bedrijf~ de con~
currentiepositie en eventueel verruiming van het
werkgebied~ Bij het op gang komen van een noodza~
kelijke reorganisatie was de directie van de CHV voor~
stander van het persoonlijk lidmaatschap van boeren
van de CHV en sluiting van zoveel mogelijk plaatselij~
ke boerenbondspakhuizen~ Bij het overleg hierover
rond Igyo liepen de emoties hoog opt Voor de boeren
was dat één brug te ver~ Als compromis kwam er een
rayonindeling~ waarin de pakhuizen geleidelijk zou~
den opgaant De CHV kende een zeer voorspoedige
groeit De mengvoederomzet steeg van alc~tooo ton in
I gSS naar ztlo~~ooo ton in IgSot Hiervan was z~oro
bestemd voor het rundveer SGoro voor de varkens en
I~oro voor het pluimveel~Jt

Rond IgSS telde Brabant nog circa yS co~peratieve
zuivelfabriekent Voor toename van de aanvoer was
men afhankelijk van de groei van de melkveestapel en
de productie per koet Tussen IgGo en IgSS verdub~
belde in Brabant het aantal melkkoeien en de melkt
productie per koe nam geleidelijk toet Samenvoeging
van zuivelfabrieken was al vroeg op gang gekomen en
al snel keek men ook over de grens naar Limburg en
Zeelandt Deze stapsgewijze ontwikkeling leidde in
I g ~G tot een laatste fusiegolf Er ontstond één grote
codperatie onder de naam Campina voor de drie zui~
delijke provincies met een aantal bedrijven voor ver~
werking van melk en afzet van zuivelproducten~
Vervolgens ging Campina samen met de in Ig~o ge~
formeerde Zuid~Nederlandse Melkindustrie NtVt te
Veghelt In IgSo lagen li productiebedrijven van
Campina in Noord~Brabantt terwijl de hoofdzetel van
de directie in Veghel was gevestigdt Met modern ma~
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nagement en een goede outillage was Campina de
eerste grote codperatie waar alle melk als diepkoel~
melk werd aangevoerdjot

De boerenleenbanken en Raiffeisenbanken volg~
den een andere weg dan de beide voorgaande co~pera~
tieve instellingent Als dienstverlenende co~peraties
waren de mogelijkheden om te groeien binnen de
agrarische sector beperktt Men zocht het in verbre~
ding van het werkterrein buiten de landbouw~ waart
door deze banken~ die later Rabobanken gingen
heten~ een minder agrarisch karakter kregen~ Dat
betekende meer klanten en ook bestuurders van bui~
ten de landbouwt Een tweede verschil was dat de
Rabobank niet uit de dorpen verdweent Integendeel~
In plaats van de huiscultuur en de kassier van vroeger
bouwde men grote kantoren en ook de personeelsbe~
zetting nam toet Plaatselijke banken behielden in rui~
me mate hun zelfstandig karakter en lokale agrari~
sche bestuurders konden hier het langst hun functie
behouden~ Het bleef ook de bank van de boeren voor
de noodzakelijke grote investeringen die de bedrijfs~
ontwikkeling met zich meebrachti~t

Ondanks emoties~ minder binding~ meer zakelijke
in plaats van persoonlijke contacten waren er ook
voordelen verbonden aan het ontstaan van grote co~~
peratiest Schaalvergroting en concentratie van bedrijt
ven leidden in het algemeen tot lagere kostent betere
verwerking en afzet van producten en ruimere dienst~
verlening~ Daar konden de boeren van profiterent
Bovendien hadden co~peraties een functie betreffen~
de de prijsvorming van producten~ Eigenlijk waren de
boeren ook wel trots op de omvang van hun cobpera~
tiest Deze giganten straalden iets uit van ~boeren~
macht~ in het maatschappelijk veld~ En tenslotte was
er de voorbeeldwerking van de grootgroei en de bood~
schap hiervan naar de boeren toet Om tussen IgGo en
I g SS bij te kunnen blijven~ moesten de bedrijven gro~
ter worden en waren er investeringen nodig~ Wat co~t
peraties in het groot deden~ volgden de boeren na met
de bedrijfsontwikkeling~

io ~ I ~ s ~ Bijzondere kenmerken van de NCB
Noordbrabantse Christelijke Boerenbondt Zo begon
het in cS gG~ Begrippen en aanduidingen kunnen veel
zeggen over aard en wezenskenmerken van een orga~
nisatiet Dat gebeurt hier voor de NCBt Terwille van de
verklaring van ontwikkelingen na IgGo wordt~ waar
nodig~ in het kort ingegaan op de geschiedenis van de

NCBt Met de herziening van de statuten wijzigde men
in I g i~ de christelijke in een katholieke grondslag~
Deze identiteitsverandering bracht met zich mee dat
in I g IS het grondgebied van de provincie Noord~
Brabant werd vervangen door dat van de bisdommen
Breda en rs~Hertogenboschizt

De NCB ontstond in Noord~Brabant als organisatie
van kleine boerent De noodzaak om voor deze groep
tot onderlinge samenwerking te koment lag in het
Brabantse zandgebiedt Door inspanningen van de
bond kregen zij economische zelfstandigheid~ sociale
waardering~ cultureel zelfbewustzijn en politieke in~
vloedii~ Die afkomst~ die wortels~ gegroeid in
Brabantse bodem~ heeft de NCB nooit kunnen en wil~
len verloochenen~ Men nam het op voor de kleine
boer en zijn gemengde bedrijf Na IgGo was dat niet
langer vol te houden en toen kwam het gezinsbedrijf
in beeldt Maar als het even kon~ moesten het bedrijven
zijn op maat van de mens~ met aandacht voor de midt
dengroep en de achterblijvers en geen grootschalige
mammoetbedrijvent Zoveel mogelijk boerengezinnen
moesten in de landbouw de kost kunnen verdieneni~~
Dat was de filosofie die samenhing met de oorsprong
van de organisatiet

Het werk van de NCB werd gedragen door een
christelijke visie op mens en samenlevingt Het was
herkenbaar in de organisatie~ de werkwijze en een
groot aantal bijzondere activiteitent Plaatselijke afde~
lingen~ kringen en de centrale organisatie in Tilburg
beschikten over een geestelijk adviseur~ Gebed en
godsdienstige onderwerpen maakten deel uit van bij~
eenkomstent In I qG S bestonden er vier fondseni het
TBC~fonds~ in IgG S omgezet in tFonds voor Nieuw
Welzijn~~ het Sociale Fondst het Lourdestziekenfonds
en het Missiefonds~ Met hulp van commissies werden
ze beheerd door de geestelijk adviseur~ rector
A~Merkx~ Het beschikbare geld was afkomstig van de
NCB ~ de economische instellingen~ de jaarlijkse
oogstdankgaveninzameling ondér de leden en plaatse~
lijke boerenleenbanken~ Hiermee kon een reeks van
sociaal~charitatieve activiteiten worden bekostigdt
Enkele belangrijke onderdelen hiervan warem gelde~
lijke hulp aan leden met financiële problemen~ vakan~
tieweken voor lichamelijk gehandicapte volwassenen
en verstandelijk gehandicapte jongeren~ het verzorgen
van kerstpakkettenl bijdragen voor deelname aan
Lourdes~bedevaarten en tal van andere goede doelen~
Voor de organisatie was het een vitaal kenmerk van
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haar katholieke identiteitjs~ Christelijk en christen
zijn was een voortdurende uitdaging voor de NCB en
zijn ledent

Niet alleen in gevoelswaarde maar ook inhoudelijk
verschilde het begrip boerenbond van landbouworga~
nisatie~ Oppervlakkig kon men stellen dat het bij de
eerste om mensen en bij de tweede om materie gingt
Maar daarmee zou men de landbouworganisatie te~
kort doent Oorspronkelijk was de primaire doelstel~
ling van de NCB als standsorganisatie de verheffing
van de boerenstand in katholieke geest~ Daarnaast
kwam het behartigen van de stoffelijke en maatschap~
pelijke belangenj~jt Maar in de loop der jaren en zeker
na IgGo gingen ook bij de NCB de materiële belan~
gen een steeds grotere rol spelent Daarmee groeiden
boerenbond en landbouworganisatie naar elkaar toet
Het verschil bleef zitten in de afkomstt Bond of vert
bond in katholieke geest had te maken met een ver~
bintenis voor het leven~ Zo werd het ook ervaren door
de leden van de NCBt Die gehechtheid hield lang
stand~ maar de grote sociale en maatschappelijke ver~
anderingen en een andere mentale instelling van de
boerenbevolking zorgden ook hier voor scheuren~ die
rond IgSo zichtbaar werden~

Christelijke identiteit en het sociale karakter van de
NCB lagen in elkaars verlengde~ Dat kwam tot uit~
drukking in extra zorg voor zwakkeren~ onderlinge so~
lidariteit en steun voor boeren in moeilijkhedent Voor
alles was het een gezinsorganisatie met aparte groepe~
ringen voor boeren~ boerinnen en jongerent Na de
oorlog hield men lang vast aan het oude~ vertrouwde
gemengde bedrijft Inkomensvorming~ zelfstandigheid
en kinderbijslag hadden een grote prioriteitt Toen
men na IgGo nieuwe ontwikkelingen kon aanvaar~
den~ betekende dat een omslag in denken en doent Er
werden activiteiten ontplooid om de agrarische bevolt
king toe te rusten en te begeleiden in veranderingst
processen die zich voltrokken op het bedrijf~ in het
gezin~ het dorp~ de kerk en de samenleving~ Men gaf
ruimte aan vrouwen en jongeren om zich als plattet
landsbeweging te organiseren~ Dat was van groot bet
lang voor de emancipatie van de boerenbevolking~
Het sociaal beleid kwam ook tot uitdrukking in aan~
dacht voor beroepskeuze~ beroepsverandering en be~
drijfsbeëindigingi~~

Weinig diensten~ organisaties en instellingen die
door de NCB waren opgericht~ ontkwamen aan de

toevoegingt van de NCB~t Het was een gevleugelde
uitdrukking waarmee de NCB naar de leden toe zijn
machtspositie bevestigdet Men voelde zich toch de be~
hoeder en behartiger van hun geestelijke en stoffelijke
belangent In een milde vorm van zeggenschap~ uit~
gaande van zorg~ sprak men over de moederorganisa~
tie en dan was het goed toeven onder moeders para~
plu~ Maar het kon ook bevoogdend zijn en dan was
het een vorm van paternalisme~ In dat opzicht hadden
de Kerk en de NCB veel gemeent De leden hadden
lange tijd weinig moeite met dit ~top~down~ model~
Uiteraard was er overleg maar uiteindelijk beslisten
de voorzitter en het hoofdbestuur wat goed voor hen
was~ Tot IgSo werd dat door de leden aanvaardjst

De rolverdeling tussen geestelijkheid en besturen
van plaatselijke afdelingen was zeer verschillend en
hing af van de instelling van mensent In een katholie~
ke organisatie bekleedde de geestelijk adviseur een
gezagspositiet Wanneer die met wijsheid werd ge~
bruikt~ bestond er een gezond evenwicht tussen de
zorg voor het heil der zielen en verbetering van de le~
vensomstandighedent Uitoefening van een machtspo~
sitie kon leiden tot conflictent Van de andere kant
konden vooral geestelijken van boerenafkomst waar~
devolle adviseurs in landbouwzaken zijn voor de boet
ren~ Ook hier deden zich na IqGo veranderingen
voort Aan bestuursleden werden hogere eisen gesteldt
Er moest meer aandacht worden besteed aan de maatt
schappelijke vorming en positie van de ledent Ook
veranderingen in kerk en samenleving hadden gevolt
gen voor een meer gelijkwaardige positie tussen het
bestuur en de geestelijk adviseur~

Het netwerk van de NCB reikte tot in de kleinste uit~
hoeken van de provinciet Overal bestond een plaatse~
lijke afdeling~ waarvan praktisch alle boeren lid wa~
ren~

Tabel zGi Ontwikkeling van het aantal afdelingen en ledental van de NCB
tussen igGo en IgSs

Afdelingen Leden
IqGo ~IZ ~Sïi~
Isp~o j IO jjSzH
Iqóo zó~ z~Gzo
IgHS zH~ zGqqq

Brom Smits~ Boeren met beleid
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Ondanks vermindering van het aantal afdelingen was
er in I góS nog weinig veranderd aan het dichte net~
werk~ verspreid over de provinciet Sterker was de te~
ruggang van het aantal leden~ De gemiddelde grootte
van afdelingen liep terug tot minder dan ioo leden~
Dat proces ging door en zou leiden tot samenvoeging
van afdelingen na Iggo~ In I g SS was de NCB nog
steeds de grootste regionale landbouworganisatie~ Het
aandeel in de Katholieke Nederlandse Boeren~ en
Tuindersbond ~KNBTBJ~ waartoe de NCB behoorde~
groeide tussen IqGo en I g SS van ~j naar ISoro~

Voor activiteiten was men afhankelijk van de daad~
kracht van het bestuur~ Ook andere diensten~ zoals de
landbouwvoorlichting~ konden gebruikmaken van het
netwerk~ Het vertrouwen van de plaatselijke leiders
gaf entree op de bedrijven en in de boerengezinnent
Boeren maakten op den duur nauwelijks onderscheid
tussen mensen van de NCB en die van andere dien~
sten~ Men hoorde erbij~ Communicatie was een sterk
punt van de NCB ~ niet alleen plaatselijk maar ook
rond de centrale organisatiet Alle relaties die zich int
zetten voor de boeren~ werden betrokken bij de jaar~
vergadering~ De NCB zorgde voor een hechte familie~
band~ zowel plaatselijk als centraal~ Het netwerk en de
saamhorigheid vormden de kracht van Brabant onder
aanvoering van de NCBt

Ook politiek was de NCB van oudsher stevig ge~
nesteld in de Brabantse samenleving met een ruime
vertegenwoordiging in Provinciale Staten en
Gemeentebesturent Maar terwijl de betrokkenheid
van provincie en gemeenten na IgGo toenam~ werden
de boeren een kleinere groept Het politieke krachten~
veld verschoof naar natuurbeschermers en milieu~
groeperingen~ wensen vanuit de samenleving en meer
bemoeienis van overhedent Met grote claims op de
agrarische ruimte voelden boeren zich steeds meer de
verliezende partijt De NCB begreep de noodzaak van
versterking van de publieke belangenbehartigingt Het
ging niet langer om kwantiteit maar om de kwaliteit
van mensen die de agrarische sector vertegenwoordigt
den~ Met kadervorming werd hieraan gewerktt Vooral
na IgSo bepaalden politiek en samenleving in toenet
mende mate de mogelijkheden voor agrarische bedrij~
ven~ In dat spanningsveld moest de NCB rond I ~ SS
gaan kiezen voor een offensieve koers~ Het harmonie~
model voldeed niet meerj~Jt

In I g~~ G hield de NCB een studiedag over verbete~
ring van de public relations~ Al vanaf Iq~o waren ac~

tiegroepen bezig met negatieve informatie over de
boeren en hun werkt Voor een deel berustte dat op
vooroordelen en het gaf een eenzijdig en vertekend
beeld van de werkelijkheidt Boeren voelden zich be~
dreigd~ Intussen werd de afstand van de stedeling tot
de boer en zijn bedrijf steeds groter en in de pers en
op tv las~ zag en hoorde men vooral de mening van
actiegroepent De NCB probeerde o~a~ met erfbeplan~
ting en het organiseren van open dagen het tij te
keren~ Maar van contacten met milieugroeperingen
kwam weinig terechtt Beiden zaten in een egelstel~
ling~ Het was duidelijk dat er meer moest gebeuren~
Dat leidde in I gSi tot oprichting van de Dienst
Publiciteit en Public Relationst Deze kwam op het
goede moment en werd een onmisbaar onderdeel van
de agrarische belangenbehartiging~lot

Vanaf de komst van irtJ~Wellen als secretaris en
W~Bekkers als geestelijk adviseur had de NCB een ge~
lukkige hand bij de aanstelling van voorzitters~ secre~
tarissen en geestelijk adviseurt Mensen als
irtP~Lardinois en proftdr~F~Kriellaars als voorzitter~
ir~Ctvan Schendel en ir~AtLatijnhouwers als algemeen
secretaris en rector AtMerkx als geestelijk adviseur
brachten hun persoonlijke kwaliteiten mee om leiding
te geven aan de NCBt En toen rond IgSo de NCB in
woelig vaarwater kwam~ stonden irtA~Latijnhouwers
als voorzitter en drstAtHeijmans als algemeen secret
taris klaar om het roer over te nemen~ terwijl rector
AtMerkx in deze overgangsfase voor de verbinding
zorgde~ Bovendien beschikte de NCB in de loop der
jaren over verschillende hoofdbestuursleden die het
beleid van de organisatie krachtig ondersteunden~ En
tenslotte was er een toenemend aantal diensten en in~
stellingen met actieve en gemotiveerde hoofden en
medewerkers voor velerlei takent

Behalve kwaliteit was ook de kwantiteit en omvang
van de dienstverlening een sterk punt van de NCB ~ Er
waren financiële middelen beschikbaar om meer te
doen en extra activiteiten te ontwikkelent Wat de
dienstverlening betreft~ zaten de leden van de NCB
tussen IgGo en I g SS in een bevoorrechte positiet
Ongetwijfeld heeft de NCB met haar mogelijkheden
en middelen een voortrekkersrol vervuldt Zonder an~
deren tekort te doen was irtJtWellen toch de grondlegt
ger van een nieuwe NCB ~ die met open vizier streed
voor de belangen van zijn boeren~ Opvolgers zetten
zijn werk voort~ waarbij rector AtMerkx zich ondert
scheidde door in een moeilijke tijd de emancipatie
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van het boerengezin op zijn schouders te nemen~ Hij
had een dicht netwerk van verbindingen en was zeven
dagen per week beschikbaar~~t

Io ~ at Onderzoek ~ onderwijs en voorlichting
Onderzoek en onderwijs bleven de basis voor het ge~
ven van voorlichting~ Bij de landbouwvoorlichting
ontstond vanuit de technische en economische aaw
pak de bedrijfsontwikkelingsvoorlichting~ De veran~
derde omstandigheden vroegen eromt Grootschalige
ontwikkelingen moesten gestuurd en begeleid wor~
dent Streekverbeteringen hadden gezorgd voor verbre~
ding en verdieping van de voorlichting met huishou~
delijke en agrarisch~sociale voorlichtingt Maar dat was
niet genoeg voor de problemen die zich aandiendent
De NCB was de eerste landbouworganisatie die dat
inzagt In IgGo startte men daar met de Sociaal
Economische Voorlichtingsdienst~ Tot IgSS beleefde
de voorlichting een ongekende bloeiperiodet Zowel aft
zonderlijk als gezamenlijk maakten landbouwvoor~
lichting en SEV gebruik van het werk van de Raad
voor Bedrijfsontwikkeling~ structuurnotafs~ voorlicht
tingsprogrammals en regelingen~

iotZtit Onderzoek en onderwijs~fundament onder
voorlichting

De ontwikkeling van het onderzoek~ zoals beschreven
tussen Igso en IgGo werd voortgezett Proefstations
voor akkerbouw~ rundveehouderij en diverse tuin~
bouwsectoren hielden zich bezig met het hele bedrijf
Ze waren van groot belang voor de praktijkt Het on~
derzoekprogramma was gericht op de verbetering van
bestaande en ontwikkeling van nieuwe bedrijfssystet
ment Goede communicatie met de voorlichting was
daarbij onontbeerlijkt Instituten waren voor het me~
rendeel in Wageningen gehuisvest en ze verrichtten
zowel fundamenteel als praktijkgericht onderzoekt Ze
legden zich toe op belangrijke onderwerpen die voor
de bedrijfsvoering van betekenis waren~ zoalst bodem~
vruchtbaarheidr plantenteelt~ veeteelt~ veredeling~
plantenziektent bedrijfsgebouwen~ arbeid~ mechanisa~
tie en bewaring en verwerking van landbouwproduct
tent Van bijzondere betekenis was ook het werk van
het Landbouw Economisch Instituut~ In de loop der
jaren verscheen van de afdeling Streekonderzoek een
reeks van publicaties~ Deze werkten ondersteunend of
vormden de basis voor activiteiten van de voorlicht
ting~ Voor alle onderzoek bleef van toepassing~ dat de

korte verbindingslijnen naar de praktijk werden ven
zorgd door specialisten van de voorlichting~

De grootste verschuivingen tussen IgGo en t g SS
deden zich voor bij het regionale onderzoek~
Proefvelden~ rationalisatie~~ voorbeeld~ en proefbedrijt
ven vervulden tot IqGo een belangrijke functie~ Maar
ze hadden een tweeledig doel~ In meer of mindere
mate dienden ze voor onderzoek~ maar ook als de~
monstratieobject voor boeren in de naaste omgeving~
Na IgGo ontstonden er meer regionale centrat Die
waren beter geschikt voor het uitvoeren van onder~
zoekt Bovendien nam de mobiliteit van boeren en
tuinders snel toe~ Ze wilden op de hoogte blijven en
vonden hun weg naar de centrat Bepaalde sectoren
strekten zich uit over verschillende provincies~ Zo
gingen de Brabantse akkerbouwers uit het kleigebied
naar de proefboerderij IWestmaas~ in ZuidtHolland
en die uit het zandgebied naar de ~Vredepeell in
Limburg~ Rundveehouders hadden hun onderzoek~
centrum Cranendonk~ te Maarheeze~ varkenshouders
hun proefbedrijf te Sterksel en pluimveehouders in
Soerendonkt Tuinders hadden hun proeftuin in Breda
en boomkwekers konden terecht in Horstt Daar be~
vond zich tevens het landelijk Proefstation voor de
Champignoncultuur~

De intensieve samenwerking tussen het LEI en de
landbouwvoorlichting in Brabant bleef behoudent
Boekhoudkundige krachten van het LEI zorgden in de
provincie voor gegevens die van belang waren voor
bedrijfseconomische voorlichtingt De gedetacheerde
van de afdeling Streekonderzoek~ irtAtBauwens~ werd
opgevolgd door irtJ~Biemanst Ter versterking van de
band met de voorlichting veranderde zijn huisvesting
van het Economisch Technologisch Instituut in de
Provinciale Directie voor Bedrijfsontwikkeling te
Tilburgt Ook hij verrichtte tal van onderzoeken op sot
ciaal~economisch gebied en ondersteunde daarmee
het werk van de landbouwvoorlichting~Zt

Van oudsher richtte het landbouwkundig onder~
zoek zich op vragen en behoeften vanuit de praktijk~
Maar in de loop der jaren moest in toenemende mate
rekening worden gehouden met signalen vanuit de
samenlevingt Die hadden te maken met de wijze van
produceren~ het welzijn van dieren~ zuinig omgaan
met energie en belasting van het milieu vanuit de
landbouwt Ook hier moest het onderzoek vooroplo~
pen en oplossingen aandragen~ Maar het ging hier
niet alleen om een omvangrijke maar ook zeer moei~
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lijke problematiek~ die naast een omslag in denken
langjarig onderzoek op veel terreinen noodzakelijk
maakte~ Er kwam meer aandacht voor alternatieve
naast gangbare landbouw~ Zo deed men onderzoek
met een drietal bedrijfssystemen~ het gangbare type~
het geïntegreerde bedrijf met weinig kunstmest en
bestrijdingsmiddelen en het biologisch~dynamische
bedrijf met de daarbij horende productiewijze~j~

Jongeren~ die tussen IgGo en I g SS het bedrijf overnat
men~ moesten aan veel hogere eisen voldoen dan
voorheen~ Economische en technische ontwikkelin~
gen in land~ en tuinbouw en maatschappelijke veran~
deringen vroegen om goed ondernemer~ en vakman~
schapt op vele terreinen was kennis en inzicht nodig~
om die veelheid van taken te kunnen vervullent En
het landbouwonderwijs moest hiervoor de basis leg~
gen~ Dat kon gebeuren met lager~ middelbaar en ho~
ger onderwijs en verder met vakscholen~ praktijkschot
len en cursussenl~~t Uiteraard veranderde er veel aan
de opleiding om jongeren toe te rusten voor hun toet
komstige functiet

Op de lagere land~ en tuinbouwscholen ging het
vooral om verdieping van het onderwijs met meer al~
gemene vorming en het scheppen van mogelijkheden
om vervolgonderwijs te gaan volgen~ Er kwam meer
aandacht voor handvaardigheid~ zoals hout~ en me~
taalbewerking en vakvaardigheid~ zoals verzorging
van gewassen en dieren en omgang met werktuigent
Op de middelbare scholen verving men de twee win~
terhalfjaren onderwijs door twee volledige lesjaren
met nog een mogelijke aanvulling van een derde jaart
Dat betekende praktisch een verdubbeling van het
aantal leswekent Het onderwijs werd meer gericht op
de praktijk~ de bedrijfsvoering en het zelfstandig ont
dernemerschapt Bovendien kwamen er meer leerlint
gen met een algemene in plaats van een agrarische
vooropleidingt Hogere landbouwscholen hadden van
oudsher een veelomvattend programma en zochten
het vooral in verdere specialisatie van opleidingen~

In het lager landbouwonderwijs liep na IgGo het
aantal leerlingen sterk terugt Dat ging door tot Iqyj ~
het jaar van de oliecrisist Vanaf toen kwam er een op~
leving~ die ook in het middelbaar en hoger onderwijs
merkbaar was~ Maar in het lager agrarisch onderwijs
in Brabant vond tussen Iq~j en IgSo meer dan een
verdubbeling van het aantal leerlingen plaats~
Vanwaar deze hausse om landt of tuinbouwonderwijs

te gaan volgenP Daar waren verschillende redenen
voor~ Het op het land~ en tuinbouwbedrijf gerichte on~
derwijs werd verbreed met nieuwe studierichtingen~
Daartoe behoorden o~a~ levensmiddelentechnologie~
dierverzorging~ aanleg en onderhoud van tuinen en
plantsoenen~ bloemisterij en bloemsierkunstt
Daardoor kwamen er veel leerlingen van niet~agrari~
sche afkomstt fGroene vakkenr stonden in de belang~
stelling van jongerenast Dat werd versterkt door toene~
mende werkloosheid in veel takken van economische
bedrijvigheid in die jarent

Het aantal tuinbouwvakscholen voor groente~ en
fruitteelt liep na I~Go sterk terug~ In plaats daarvan
kwam er belangstelling voor boomkwekerij~ bloemen~
teelt en bloemsierkunst~ De opleiding was gericht op
het aanleren van specifieke vakkennis~ Praktijkt
scholen voor akkerbouw en veehouderijsectoren dient
den als aanvulling op het dagonderwijst Algemene
land~ en tuinbouwcursussen verdwenen als basisop~
leiding voor boeren en tuinderst Er bleef grote behoef~
te bestaan aan speciale cursussen als aanvulling op
genoten dagonderwijst Daartoe hoorden vervolgcur~
sussen~ gericht op rundveehouderij~ varkenshouderij
ofvoederwinning~ maar ook technische cursussen~
zoals lassen~ steen~ en metselwerk en trekkerondert
houdt Vooral bij praktische cursussen waren mede~
werkers van de landbouwvoorlichtingsdienst betrok~
kent Permanente educatie was ook nodig in land~ en
tuinbouwt Ze was gericht op specifieke doelgroepen
zoals jonge ondernemers voor de bedrijfsovername en
op afgestudeerden van middelbare scholen als ver~
volgcursus na hun opleidingt Het waren dagcursus~
sen van go tot Iao lesuren in het winterseizoenO~

Tussen IqGo en I g SS verbeterde het opleidingsniveau
van boeren en tuinders aanzienlijkt Zoals eerder werd
beschreven had in I g SS globaal ISoro van de boeren la~
ger~ middelbaar of hoger landbouwonderwijs genoten~
~I Soro volgde een algemene landbouwcursus en jooro
had geen landbouwopleidingt In het zandgebied was
het in IgGo een grote uitzondering~ wanneer een boer
hoger of middelbaar onderwijs had genotent Maar dat
veranderde snel~ In Iggo had in NoordtBrabant ~~oro
van de toekomstige bedrijfshoofden middelbaar of
hoger en jSoo lager agrarisch onderwijs gevolgd~ Er
bestond bovendien een positief verband tussen opleit
dingsniveau en bedrijfsomvangt Grotere bedrijven
hadden beter opgeleide opvolgerst Evenals in I g SS liep
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ook in Igóo het kleit akkerbouwgebied met het opleit
dingsniveau vooropt Opvallend was de relatief ongun~
stige situatie in de tuinbouwt Veel toekomstige tuint
ders verlieten al vroeg de school om thuis te gaan
werken~ Ze vonden compensatie in het volgen van
vakscholen of cursussen~ deelname aan studieclubs
en contacten met collega~s~

Meer en beter landbouwonderwijs had ook gevol~
gen voor het geven van voorlichtingt Het kennisni~
veau steeg en boeren maakten meer gebruik van voor~
lichting~ Maar van de andere kant stonden ze ook kri~
tischer tegenover de voorlichter en zijn boodschapt
Vermeerdering van kennis was nodig om te kunnen
voorlichten~ In het algemeen hadden boeren met een
middelbare of hogere beroepsopleiding meer in hun
mars~ Dat kwam ook door het selectieproces bij het
kiezen van het schooltype~ Maar het betekende niet~
dat men met een hogere opleiding daarom een betere
boer of ondernemer werd~ Daar kwam meer bij kijken
dan kennis alleen en persoonlijke eigenschappen kont
den de doorslag geven~~t

iotZ~zt Verbreding en verdieping van de
landbouwvoorlichting

In voorgaande hoofdstukken werd de stormachtige
ontwikkeling die zich in Brabant tussen IgGo en Ig SS
voltrok~ beschrevent Het was voor boeren en tuinders
een totale omschakeling van kleinschalig naar groott
schalig denken en doent Dat betekende de overgang
van werken naar ondernemen~ bedrijven en gebou~
wen aanpassen~ investeren en geld lenent Dat proces
moest gestuurd en begeleid worden~ Landbouwvoor~
lichting had zich steeds gepresenteerd als ~bruggen~
bouwer~ tussen onderzoek~ onderwijs en technische
ontwikkelingen enerzijds en de landbouwpraktijk
anderzijdsOt Ook na IgGo moest de landbouwvoor~
lichting die rol blijven vervullent Daarvoor was een
slagvaardig apparaat nodig dat voorop liep bij de ver~
snelde ontwikkelingen in land~ en tuinbouwt De
dienst moest kwalitatief worden verbeterd en meer ef~
ficiënt worden opgezet~ Geen wonder dat er vooral tust
sen Igbo en Ig~o grote veranderingen kwamen in de
provinciale organisatie van de landbouwvoorlichting~

Versterking van het voorlichtingsapparaat was al
voor I~bo begonnen~ Vragen vanuit de praktijk wer~
den ingewikkelder en veelomvattendert Het was drin~
gend nodig om het werk van de bedrijfsvoorlichters

en specialisten op een hoger niveau te brengent Dat
gebeurde met een uitgebreid bijscholingsprogrammat
Aan nieuw personeel stelde men hogere aanstellings~
eisen~ Er kwam meer aandacht voor programmering
van de voorlichting en evaluatie van activiteitena~I~
Maar in IgGz was duidelijk dat er een nieuwe organit
satie nodig was om de voorlichting bij de versnelde
ontwikkeling haar voortrekkersfunctie te laten vervul~
len~ Per provincie werd een Hoofdingenieur~Directeur
~HID~ voor de landbouwvoorlichting aangesteld~ die
de samenwerking tussen consulentschappen moest
co~rdineren en stimulerent Contacten met het be~
drijfsleven en andere diensten kregen meer aandacht
en in de provincie werd de inzet van mensen en mid~
delen opnieuw bekeken~ Dat leidde in Brabant tot
meer mankracht voor ruilverkavelingen~ varkenshott~
derij en tuinbouw~ In deze nieuwe opzet kregen cont
sulenten meer tijd voor leidinggeven en contacten
met de praktijkt In de opbouw van de consulentschap~
pen vond geen verandering plaats~

In I g~S H bleek~ dat een tweede reorganisatie noodt
zakelijk was en wel om twee redenent De specialisatie
van bedrijven nam hand over hand toe en budgettaire
oorzaken zorgden voor inkrimping van de voorlicht
tingsformatie~ Met minder mensen meer en beter
werk doen~ vroeg om een rigoreuze aanpakt
Uitgangspunt daarbij was het opbouwen van een
dienst met minder consulentschappen en deze indet
len naar sectorent Alle bedrijfsvoorlichters gingen
zich specialiseren in één bedrijfstakt Ze werden inget
deeld in consulentschappen voor rundveehouderij~ ak~
kerbouw~ intensieve veehouderij ~varkens en pluim~
veej en tuinbouw~ Men streefde naar consulentschap~
pen met ongeveer dertig medewerkerst HID~s kregen
de opdracht om samen met de consulenten voor hun
provincie een nieuwe opstelling te makent Die werd
voorgelegd aan de landelijke directie en vervolgens
aan de provinciale raden~ Uitvoering van de opzet
volgde in I gGg t Het was een logisch vervolg op de
reorganisatie van IgGzso~ De landbouwvoorlichtings~
dienst was van technische voorlichting op bedrijfson~
derdelen via technische en economische bedrijfsvoor~
lichting uitgegroeid tot bedrijfsontwikkelings~
voorlichting~ Directies~ HIDrs en provinciale raden
werden voortaan aangeduid met de toevoegingt ~voor
de bedrijfsontwikkelingrt

Ook voor Brabant waren de gevolgen zeer ingrijt
pendt Er ontstonden vijf nieuwe consulentschappent
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De HID had in zijn provinciale directie naast het ad~
ministratieve apparaat de beschikking over een inge~
nieur en een stafvan medewerkers voor algemenet
technische en financieringszaken~ structurele ontwikt
kelingen en omscholing~ In Iq~o werd hieraan toege~
voegd de Stichting Uitvoering Landbouwmaatregelen
jStulmj~ met verspreid over de provincie districtsbu~
reauhouderst in provincies en gebieden waar rund~
veehouderij en akkerbouw naast elkaar voorkwamen~
werden consulentschappen gevormd voor beide
grondgebonden bedrijfstakkent Zo kwamen er in
Brabant drie consulentschappen voor West~~ Midden~
en Oost~Brabant met aparte bedrijfsvoorlichters voor
rundveehouderij en akkerbouwt Verder het consulentt
schap voor varkens en pluimvee met gespecialiseerde
bedrijfsvoorlichters voor beide diersoortent Ook in het
tuinbouwconsulentschap werden voor de verschillen~
de tuinbouwtakken bedrijfsvoorlichters aangesteldt
Voor alle consulentschappen vond een verschuiving
naar meer bedrijfsvoorlichters plaatst Bovendien kwa~
men er nu ook bedrijfsvoorlichters voor de varkens~
houderijt Met deze reorganisatie werd de landbouw~
voorlichting volledig gericht op haar belangrijke taak
voor de ontwikkeling van de bedrijvent

Behalve technisch inzicht moest de bedrijfsvoort
lichter nog een bredere kennis verwerven inzake het
oplossen van bedrijfseconomische en financiële
vraagstukkent Naast bijscholing was het zaak dat
rondom hem bedrijfseconomische~ financiële en tech~
nische deskundigheid stond gegroepeerdt Daartoe be~
schikte ieder consulentschap over bedrijfstakdeskun~
digen en specialistent De eersten waren tevens belast
met de leiding van een groep bedrijfsvoorlichters~
Specialisten voor verschillende bedrijfsonderdelen
schakelde men in~ wanneer dat in de uitwerking van
plannen noodzakelijk wast Naast het inhoudelijke
deel van de adviezen was uiteraard ook belangrijk hoe
deze bij boeren en tuinders werden gebrachtt Dat was
in de nieuwe organisatie de taak van het hoofd voort
lichtingszakent Hij verzorgde tevens de programme~
ring~ verslaglegging en evaluatie van de voorlichtingt
Het geheel van activiteiten werd overkoepeld door de
consulent en zijn ingenieur~sj~ Zij waren verantwoor~
delijk voor de kwaliteit en de inhoud van de bedrijfs~
ontwikkelingsvoorlichting in hun gebiedS~~

Ook na IgGg volgden er aanpassingen van het voort
lichtingsapparaatt Dat hing samen met de voortgaant

de bedrijfsontwikkeling en de daarbij passende inzet
van medewerkers~ De voorlichting raakte ook meer
betrokken bij de uitvoering van regelingen~ ofschoon
het leeuwendeel hiervan werd uitgevoerd door de
Stulmt Maar ondanks de stijgende vraag naar voor~
lichting en verbreding en verdieping van taken werd
er jaarlijks in de begroting van het Ministerie van
Landbouw bezuinigd op de voorlichtingsformatiet Na
vette jaren tot IqG~ volgden zeven magere jaren tot
I q~ G~ Er waren in die periode weinig mogelijkheden
om nieuwe mensen aan te stellen en de dienst begon
te vergrijzen~ Van de IGi technische medewerkers wa~
ren er in Iq~s nog acht onder de dertig jaart Dat was
uiteraard geen goede zaak voor een offensieve dienst
als de landbouwvoorlichting en bovendien leed de
motivering van de medewerkers erondert Maar het
vertrouwen in de noodzaak van goede voorlichting
bleef bestaant

Vanaf I q ~~ kwam er een kentering~ In I q ~S werk~
ten er alweer zS jongeren onder de dertig jaar bij de
landbouwvoorlichting in Noord~Brabantt Na enige ja~
ren van onzekerheid kon de landbouwvoorlichting
zich opnieuw manifesteren als instrument van het
landbouwbeleidt Formatietoename en verjonging ver~
sterkten het zelfvertrouwen van de dienstt
Inspanningen en kosten van onderwijs~ onderzoek en
ruilverkavelingen werden middels voorlichting effec~
tiefgemaakt~ Van de andere kant droeg de voorlich~
ting~ die met beide benen in de praktijk stond~ ideeën
en bouwstenen aan~ om het beleid effectief te maken
en bij de tijd te houdent In die zin was landbouwvoor~
lichting een hoeksteen van het landbouwbeleidsZt

In I q~S werd in Brabant opnieuw~ en niet voor de
eerste keer~ het vraagstuk van de voorlichting aan
middengroepen actueelt Landbouwvoorlichting had in
de loop der jaren het imago opgebouwd~ dat men for~
se bedrijfsontwikkelingen stimuleerde en voorname~
lijk voorlichting gaf aan een beperkte groep van grote~
re boeren en tuinders~ In feite lag de situatie meer get
nuanceerd en bedrijfsvoorlichters begeleidden ook
wel degelijk meer geleidelijke aanpassingen van be~
drijvent Het kernpunt was de vraag naar voorlichting
en die was bij boeren en tuinders met ontwikkelings~
plannen vele malen groter dan bij degenen die hun
bedrijf in stand hielden of geleidelijk aanpastent In
deze hectische jaren van de omwenteling kon de be~
drijfsvoorlichter nauwelijks aan de vraag voldoent
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Iedereen was voorstander van zoveel mogelijk gezins~
bedrijven en tegenstander van mammoetbedrijvent
Maar met name in de intensieve veehouderij spoor~
den wenselijkheid en werkelijkheid niet met elkaar~
De ontwikkeling daar kende een autonoom verloop~
die niet door de voorlichting werd bepaald~ Ook de
som der delen had niemand in de handt Wat men niet
wilde~ een ongebreidelde toename van de productiet
moest wettelijk worden afgedwongens~~

De samenstelling van de middengroep was zeer
heterogeen~ Hier volgen enige reacties van ervaren
voorlichters over het geven van voorlichting aan deze
groep~ ~Tr zijn bedrijven met mogelijkheden~ die toch
geen plannen makent Bij onderzoek blijkt dat er vaak
redenen zijn~ om het bedrijf niet aan te passen~
Ziekte~ handicap~ geen opvolgerl tevreden met inko~
men en we redden het wel zijn veel voorkomende oor~
zaken en uitspraken~~t ~IMiddengroep selecteert zich~
zelf~ De beteren klimmen naar de voortrekkers en ant
deren zakken af naar de achterblijverst Met
voorlichting zijn ze niet te redden~ De ontwikkeling
gaat door~~~ ~~Voorlichting geven aan de middengroep
is moeilijkt je begint enthousiast~ maar je raakt uitge~
praat~ Er is wel aandacht voor deze groep~ maar dat
mag niet ten koste gaan van de voortrekkerst Dat zou
een ramp zijnrJ~ ~tln de landbouw kan men op twee
manieren fout zitten~ Door te groot te groeien of te
klein te blijvent De middengroep zit er tussenin en
daar zijn de problemen het grootstr~t ~tVoor de toet
komst zijn middenbedrijven een utopie~ Ook al is
men nu tevreden~ ze zijn niet over te nemen door een
opvolgerlr ~~De voorlichter kan van een behoudende
boer met weinig inzicht en durf geen ondernemer
makent Voortrekkers vragen onze hulp voor het op~
bouwen van gezonde bedrijven~ die ook de kosten van
milieumaatregelen kunnen dragen~It ~~De overheid
heeft marginale aandacht voor de middengroept De
landelijke visie is bekendt Het is beter om kleine en
zwakke bedrijven te saneren en de vrijkomende pro~
ductiecapaciteit te gebruiken ter versterking van de
blijvers~i~ Deze bloemlezing van deskundige mensen
geeft wel aan~ dat ondanks pogingen en goede bedoe~
lingen de materie te weerbarstig was~ om tot een goed
en doeltreffend voorlichtingsbeleid voor de midden~
groep te koment De voortgaande ontwikkeling maakte
het alleen maar moeilijkert

Een ander probleem van de voorlichting hing sat
men met de eerder beschreven koerswijziging in het

landbouwbeleid van het Ministerie van Landbouw~
waardoor het algemeen belang en het individuele be~
lang van boeren en tuinders met elkaar in botsing
kwamen~ Voorlichters stonden precies tussen beide
partijen int In r q~G vroeg de toenmalige bewindsman
om een grotere inspanning van onderzoek~ onderwijs
en voorlichting om in de toekomst een productie te
verwezenlijken in harmonie met het milieu en maat~
schappelijke opvattingen~ Nadrukkelijk werd beklem~
toond~ dat landbouwvoorlichting een instrument van
landbouwbeleid wast In IgSo ging men nog verder~
~~De voorlichting is een beleidsinstrument ter realiset
ring van overheidsbeleidsdoelstellingenr~ss~ Maar get
zien de aard van het instrument~ moest bij het geven
van voorlichting~ uitgegaan worden van het individu~
ele belang van de agrariërt Van de andere kant had de
voorlichter ook tot taak om kennis en informatie te
verspreident Hij was vertrouwd om dit te doen met de
resultaten van landbouwkundig onderzoek~ maar nu
moest het ook gebeuren met het uitleggen en verkla~
ren van overheidsmaatregelent

Rekening houden met beperkingen~ het geven van
informatie over een wassende stroom van wet~ en ret
gelgeving~ maakten het werk van de voorlichter niet
eenvoudigert Er kwam een tMeerjarenplan voor de
landbouwvoorlichter~t Daarin werden prioriteiten ge~
steld~ Hoog op de lijst stond het geven van vormende
voorlichting~ ter versterking van het ondernemer~ en
vakmanschap van agrariërs~ Ook de bedrijfsstructuret
le voorlichting bleef een belangrijk onderdeel van de
activiteiten alsmede het geven van informatiet
Advisering over bedrijfsonderdelen kreeg een lagere
prioriteitsl~ Na de periode van groei~ waarin de voor~
lichting haar sporen had verdiend~ volgde vanaf IgHo
een tijd van bezinning op de taakstelling van de land~
bouwvoorlichting~ Die aanpassing aan nieuwe om~
standigheden was in I gSS volop aan de gang~

iotztjt De Sociaal~Economische Voorlichtingsdienst van
de NCB

De komst van de SEV in Igbo was een belangrijke
mijlpaal in de geschiedenis van de dienstverlening
van de NCB aan zijn leden en hun gezinnent In overt
leg en met financiële hulp van de economische instelt
lingen werden drie functionarissen aangesteld voor
het geven van sociaal~economische voorlichtingt
Bedenker en organisator van deze nieuwe dienst was
directeur~secretaris irtJ~Wellen~ Hij vond de NCB te
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passief bij het geven van voorlichting aan de ledent
De organisatie moest dichter bij de mensen gaan
staan~ Dienstverlening moest bij de boeren aan huis
gebeuren~ waardoor de band tussen de NCB en de le~
den hechter zou wordent Ongetwijfeld was Ir~Wellen
ook geïnspireerd door het succes van de huishoudelij~
ke en agrarisch~sociale voorlichting in de streekverbet
teringsgebieden~ Maar er was nog een derde redent
Met enige argwaan keek hij naar de landbouwvoor~
lichting van de overheid~ die in Brabant op enthout
siaste wijze de bedrijfseconomische voorlichting aan
het uitbouwen wast Ir~Wellen was van oordeel dat die
voorlichting zowel het bedrijf als het gezin raakte~ en
dat de NCB daarin ongetwijfeld ook een taak hadV~

Aanvankelijk was de taakopdracht van de SEV~ers
weinig omlijndt Twee van hen waren afkomstig van
de landbouwvoorlichting~ de derde van het
Boekhoudbureau van de NCB ~ Ieder van hen kreeg
een eigen werkgebiedt Op verzoek van de leden wert
den deze bezocht en zo goed mogelijk geadviseerdt In
korte tijd bouwden ze in hun gebied een vertrouwens~
relatie op~ Eigen mensen van de NCB kwamen hen
helpen en dat gaf een hechte band~ De behoefte groei~
de~ naarmate de problemen ingewikkelder werden en
er kwamen meer voorlichterst In het begin had de
overheid geen bemoeienis met deze nieuwe dienst~
Maar dat veranderde in I qG ~t IrtWellen was intussen
DirecteurtGeneraal van Landbouw in Den Haag ge~
wordent Ook daar ontbrak het hem niet aan creatieve
ideeën en zo ontstond in I qG ~ het Ontwikkelings~ en
Saneringsfondst Dit fonds stelde vanaf Ic~ G~~ ruime
financiële middelen beschikbaar ter ondersteuning
van de SEV ~ Daarmee verspreidde deze dienst zich
over alle landbouworganisatiessxt

De SEV moest zich een plaats verwerven tussen
andere diensten~ In eigen huis was dat de agrarischt
sociale en huishoudelijke voorlichtingsdienstt Die was
aanvankelijk veel groter door uitbreiding van het
streekverbeteringswerkt In i qG s gaf drst Atvan Lierop
leiding aan IS agrarisch~sociale en huishoudelijke
voorlichtsters~ Zij hadden een opleiding als land~
bouwhuishoudlerares terwijl de SEWers de middelba~
re of hogere agrarische school hadden bezocht~ De
agrarisch~sociale en huishoudelijke voorlichting be~
streek een breder terrein dan de sociaal~economische
voorlichting~ Voor die vorm van voorlichting waren de
leraressen ook beter opgeleid~ Huishoudelijke voor~
lichting gebeurde individueel en agrarisch~sociale

voorlichting werd vooral in groepsverband gegevent
Met de voorlichting van de SEV~ers konden ze elkant
ders werk uitstekend aanvullent

Moeilijker lag het tussen de SEV en de landbouw~
voorlichting~ omdat beide diensten de bedrijfsecono~
mische voorlichting claimdent Het kon gebeuren~ dat
een boer met uitbreidingsplannen advies vroeg aan
zowel de bedrijfsvoorlichter als de SEVrer~ Er kwamen
dan twee begrotingen en wanneer men zich aan het
plan van de boer hield~ ontliepen de adviezen elkaar
niet veelt Maar het was toch wel verwarrend en het
riep ook spanningen opt Ook plukte de SEV aanvan~
kelijk met betere salarissen goede landbouwvoorlich~
ters weg~ Toen de overheid ging meebetalen werd
hieraan paal en perk gesteldt Tussen Iq~o en Iq~o
was er voortdurend discussie over de taken van beide
dienstent Zo dacht men aan een taakverdeling van de
blijvers voor de landbouwvoorlichting en de wijkers
voor de SEVt Dat paste goed in het structuurbeleid
van de overheid~ maar de landbouworganisaties waren
het daarmee niet eenss~Jt

De oplossing van alle problemen lag in de snel~
groeiende bedrijfs~ en gezinsproblematiek~ Het voort
lichtingspakket werd steeds breder~ Vanaf Iq~o be~
steedde de SEV veel aandacht aan bijscholing~ vooral
voor die vraagstukken waarbij een relatie tussen be~
drijf en gezin bestondt Hierbij ging het om een drie~
tal aandachtsgebieden~ Allereerst voortzetting van het
bedrijf met vragen over bedrijfseconomische boekt
houdingen~ financiering~ subsidiemogelijkheden~ ruil~
verkaveling en samenwerkingsvormen zoals maat~
schappen~ Verder regelingen voor gezin en bedrijf~
zoals overdracht en overname van het bedrijf~ belot
ningsregelingen met kinderen~ school~ en beroeps~
keuze~ studietoelagen~ bedrijfsbeëindiging en be~
roepsveranderingt En ten derde juridische~ sociale en
fiscale aangelegenheden~ Daartoe hoorden ota~ pacht~
onteigening~ verzekeringen~ bijstandsregelingen~ be~
lastingen~ erfrecht en ruimtelijke ordening~ Waar not
dig werden centrale gespecialiseerde diensten inge~
schakeld of men nam contact op met andere dienstent
Individuele voorlichting sloot men in het algemeen af
met een schriftelijk advieslo~

Met deze verbreding van taken kreeg de SEV een eit
gen gezicht~ Maar er was meert Het leidde intern en
extern tot meer duidelijkheid~ Boeren en tuinders be~
grepen nu beter waar ze moesten zijn~ Het werk
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richtte zich steeds meer op de problemen van gezin
en bedrijft Het streekverbeteringswerk en de huishout
delijke voorlichting liepen terug en intern groeiden de
agrarisch~sociale en sociaal~economische voorlichting
naar elkaar toet Bijscholing en taakstelling zorgden
voor steeds nauwere verweving van taken van manne~
lijke en vrouwelijke SEVlerst Nieuwe voorlichtsters
hadden ook hoger agrarisch onderwijs gevolgdt Ook
extern veranderde er veel~ Het breder wordend pakket
en de sterk gestegen vraag naar voorlichting vroegen
om een scheiding van taken tussen de SEV en de
landbouwvoorlichting~ gebaseerd op ieders deskunt
digheid~ Daarmee kon men elkaar aanvullen en men
zag elkaar niet langer als concurrentent In het werk
bleek dat er twee opmerkelijke verschillen waren tus~
sen beide diensten~ De SEV bezocht een bredere
groep van boeren en tuinderst Ze kwamen op grote en
kleine bedrijven~ bij blijvers~ wijkers en de midden~
groep~ op gezond gefinancierde en zwaar belaste be~
drijven~ Dit was ook een gevolg van de sociale gericht~
heid van hun werk en de doelstelling van de NCB als
gezinsorganisatie~ Een tweede verschil met de land~
bouwvoorlichting was~ dat veel boeren en tuinders bo~
ven de So jaar werden bezocht in verband met be~
drijfsoverdracht en in mindere mate agrariërs tussen
de ~o en So jaarcII~ Dat was bij de landbouwvoorlich~
ting precies omgekeerd en hing samen met de van
daaruit gegeven bedrijfsontwikkelingsvoorlichting~

De periode van IgSo tot I g SS werd gekenmerkt
door bezuinigingsmaatregelen van de overheid~ Het
subsidiepercentage op de primaire kosten van salaris~
sen en sociale lasten ging terug van go naar Goorot Dat
betekende een sterke toename van de kosten die de
NCB moest betalen voor de inmiddels sterk uitgebrei~
de SEVt Daarmee kwam voor het eerst discussie op
gang over betaalde voorlichting~ Maar de NCB zou
nog lang vasthouden aan gratis dienstverlening als
wezenlijk onderdeel van de taak van de organisatie
voor de ledent Men stelde zich losser op ten opzichte
van de overheid en terwille van de eigen identiteit en
de objectiviteit wilde men niet als verlengstuk of uit~
voerder van overheidsmaatregelen fungerenGz~

Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan
van de SEV in r g SS wees de voorzitter van de NCB
nogmaals op het grote belang van deze dienst voor de
organisatie en de ledent De brugfunctie was onder lei~
ding van irtM~Schretlen met zijn jG medewerkers volt
ledig tot stand gekoment Ir~ A ~ Latijnhouwers sprak

over de beleidsvisie van de NCB van rgSS ~ waarin het
gezinsbedrijf centraal stond~ Hij vroeg speciale aan~
dacht van de SEV voor de kleinere bedrijven die met
sociale maatregelen~ waaronder ook bedrijfsbeëindi~
ging~ geholpen moesten wordent Deze mensen kwa~
men niet uit zichzelf~ Aandacht voor de zwakkeren
had ook te maken met de christelijk sociale inslag van
de organisatie~ Verder moest de SEV het gezinsbedrijf
blijven stimulerent Deze hadden een sterke en flexit
bele opzet~ doordat het gezin betrokken was bij de op~
zet van het bedrijf en dat versterkte de onderlinge
bandt Verder kwamen in het werk economische en
sociale elementen bij elkaar en die zorgden voor een
interessant en breed werkterrein van de SEV l j ~

De SEV ontstond in rgGo op het juiste tijdstipt
Boeren en tuinders waren in beweging gekomew niet
alleen op hun bedrijven~ maar de versnelde ontwikke~
ling riep tal van problemen op~ die het gezin raakten~
Na een noodzakelijke aanloopperiode maakte de SEV
zich onmisbaar om de agrarische bevolkingsgroep te
helpen en te begeleiden in een periode waarin zoveel
veranderingen tegelijk plaatsvondent

iotztq Bijzondere instrumenten van de voorlichting
Het doel van de in I q S~ ingestelde Provinciale Raad
voor Landbouwvoorlichting in Noord~Brabant was
drieledigt Allereerst kregen de organisaties hiermee
zeggenschap in het werk van de landbouwvoorlich~
tingt De onderlinge samenwerking werd erdoor ver~
sterkt en er vond regelmatig overleg plaats hoe de
landbouwvoorlichting de beste bijdrage kon leveren
aan de verbetering van landt en tuinbouwbedrijven~
Vooral na IgGo nam de betekenis van de raad snel
toet Daar waren verschillende oorzaken voor~ zoals de
versnelde ontwikkeling en de daarbij horende uitbrei~
ding van voorlichtingstakent Maar ook de reorganisa~
tie van de landbouwvoorlichting in IgGa had gevol~
gent De instelling van een provinciale directie bete~
kende dat het voorlichtingsbeleid meer aan de
provincie werd overgelaten~ Er kwam steeds meer be~
hoefte aan duidelijkheid over wat de doelen van de
voorlichting waren bij het aanpassen van bedrijvent
Kernvragen hierbij warent waar staan we~ waar groei~
en we naar toe en wat zijn de knelpuntenP Er was een
fase aangebroken waarbij ontmenging van bedrijven
leidde naar specialisatie~ Landbouwvoorlichting
mocht deze versnelde ontwikkeling niet ondergaan~
maar moest proberen er richting en inhoud aan te ge~
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ven~ Tegen die achtergrond kwam in Iq~o de eerste
Brabantse structuurnota tot stand~~l~ Het vormde de
basis~ om tot goed voorlichtingsbeleid van de raad te
koment

Deskundigen van de provinciale directie~ consu~
lentschappent SEV ~ Cultuurtechnische Dienst en het
LEI waren in werkgroepen ingedeeld voor het samen~
stellen van de nota~ Na bespreking in en vaststelling
door de raad gebruikte men de inhoud voor het opt
stellen van werkprogramma~s van voorlichterst De
nota kreeg een ruime verspreiding~ zodat ook de prak~
tijk kennis kon nemen van de zienswijze van de raad
aangaande de bedrijfsontwikkeling~ De titel van de
nota luidde~ l ~j x S ~ Iq~ort Dat stond voor schaalver~
groting~ specialisatie~ samenwerking en saneringt Met
deze trefwoorden werd de voortgaande ontwikkeling
tussen Iq~o en I q ~S aangegevent Schaalvergroting en
specialisatie waren noodzakelijk voor het opbouwen
van bedrijfseenheden met toekomst~ Met samenwer~
king kon men optimale eenheden realiseren en sanet
ring was voorwaarde om een gezonde structuur te
kunnen opbouwenc~st

Voor I g SS verschenen er nog twee structuurnota~s~
nL ~Doel IgSor in Iq~S en ~Wijzer naar I g SS~ in IgSot
Met ~Doel IgHoI werd aan boeren en tuinders voorge~
houden~ dat ze in de komende jaren doelgericht
moesten handelent Maar ~D~o~e~L~betekende ook
IDenken op een lijn~~ Dat was bedoeld om iedereen
die zich met de agrarische ontwikkeling bezighield in
hetzelfde spoor te houden betreffende de voorlichting
aan boeren en tuinderst Zo bevatte ook tWijzer naar
Igóor een dubbele ladingt Het had betrekking op het
geven van aanwijzingen~ maar de nota wees ook op de
noodzaak van meer wijsheid~ om de bedrijfsontwikke~
ling in de jaren na IgSo in goede banen te leiden~I~t

De drie structuurnotars weerspiegelden de tijdt
geest en toonden ondubbelzinnig de snelle verande~
ringen en ontwikkelingen die zich tussen Iq~o en
I g SS voltrokken aan~ In feite was ~ ~j x Sr ~ Iq~o een
harde nota~ nog eenzijdig gericht op groei van de pro~
ductieomvang en vergroting van bedrijven~ Kleine
boeren moesten wijken om plaats te maken voor de
groterent ~Doel IgSo~ was milder van vorm~ Met de
slogan ~Niet meer~ maar beterr werd aandacht ge~
vraagd voor kwalitatieve bedrijfsontwikkeling~ In de
nota kwamen tevens de noodzaak van vertraagde
groei van de productieomvang~ zorg voor de middent

groep~ de markt~ milieu~ en mestproblematiek en de
maatschappelijke integratie aan bod~ In de nota
~Wijzer naar Ig SSr overheerste de twijfel aan de maak~
baarheid van een gezonde land~ en tuinbouw~
Beoogde doelstellingen warew

om op zoveel mogelijk bedrijven een voldoende in~
komen te verwerven onder sociaal aanvaardbare om~
standigheden
het gezinsbedrijf zijn belangrijke plaats te laten be~
houden
de concurrentiekracht van bedrijven en de kwaliteit
van producten te behouden en waar nodig te verstert
ken
de omstandigheden~ waaronder land~ en tuinbouw~
productie plaatsvindt~ zoveel mogelijk te laten aan~
sluiten bij maatschappelijke opvattingen~

Na IgSo werd steeds duidelijker~ dat deze ideële
doelstellingen niet realiseerbaar waren~ Sommige ont~
wikkelingen konden met beleid~ voorlichting en rege~
lingen worden gestuurd~ Maar iedere boer en tuinder
had zijn eigen instelling~ mogelijkheden en omstan~
digheden~ Ook dat was een vast gegeven en dat zorgde
voor een voortgaande ontwikkeling~ waaraan geen
voorlichter iets kon veranderen~~ ~

Het werk van de Provinciale Raad voor
Bedrijfsontwikkeling was voor de voorlichting van
grote betekenis~ Geregeld overleg tussen vertegen~
woordigers van organisaties en overheid leidden tot
uitwisseling van informatie en standpunten~ program~
mering van activiteiten~ het stellen van prioriteiten en
onderlinge taakverdelingt Ook andere diensten en in~
stellingen~ die zich bezighielden met landt en tuin~
bouw~ zoals vertegenwoordigers van het provinciaal
bestuur~ landinrichting~ onderwijs en onderzoek wat
ren betrokken bij het werk van de raadt Dit brede fo~
rum zorgde ook voor de grote eenstemmigheid die in
Brabant bestond betreffende de ontwikkeling van de
land~ en tuinbouwt Ook de eerder beschreven struc~
tuurnotats droegen bij aan deze onderlinge eensge~
zindheid~

Voor de boerenleenbanken en Raiffeisenbanken was
de komst van het Borgstellingsfonds voor de
Landbouw een geschenk uit de hemel~ Deze land~
bouwkredietinstellingen voerden bij het verstrekken
van geldleningen een voorzichtig beleid~ Door de
komst van het borgstellingsfonds bleven de klanten
behouden en de overheid ging het risico dragent Na
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goedkeuring van de aanvrage verstrekten de banken
het geld en de overheid bleef borg voor het geleende
bedragt Zoals reeds eerder werd beschreven~ ging het
aanvankelijk om betrekkelijk kleine bedragen voor be~
drijfsaanpassingent Het betrof een objectmatige bena~
dering ter verbetering van bedrijfsonderdelen en een
geleidelijke uitbreiding van de productieomvang~
Maar vanaf IgGo speelden de mogelijkheden van fi~
nanciering in toenemende mate een beslissende rol
bij de bedrijfsontwikkeling en de omvorming van ar~
beidsintensieve naar kapitaalsintensieve ondernemin~
gent Daarin vervulde het borgstellingsfonds een be~
langrijke functiet Ook als instrument van de land~
bouwvoorlichting was het borgstellingsfonds van
onschatbare waarde~ Brabant blonk uit in omvang van
het aantal kleine boeren met weinig geld en grote
plannen voor bedrijfsontwikkelingt Bij de bespreking
ervan kon de voorlichter rekening houden met de fi~
nancieringsmogelijkheden van het fonds~ Vooral ont
dernemers op pachtbedrijven~ in de intensieve veet
houderij en de tuinbouw~ beschikten over weinig on~
derpand voor het verkrijgen van geldleningen~ Met
name veel tuinders hadden een zwakke financiële po~
sitie~ Tuinbouwontwikkeling in Brabant was ondenk~
baar geweest zonder de hulp van het borgstellings~
fonds en het Waarborginstituut voor de Tuinbouw~st

Banken en borgstellingsfonds vulden elkaar op
uitstekende wijze aant In I q G~ werd de Wet
Vervreemding Landbouwgronden opgeheven~ Dat
leidde een aanzienlijke prijsstijging van grond in en
daarmee een hogere onderpandswaarde van bedrijven
die over grond beschiktent Voor de rundveehouderij
en de akkerbouw was dit van wezenlijk belang en de
banken konden aan deze bedrijven ruimere leningen
verstrekkent Het aandeel van het borgstellingsfonds
was steeds aanvullend en voor het verstrekken ervan
golden andere criteriat in de rapportering beoordeelde
men de betrouwbaarheid~ bewezen vakmanschap en
ondernemerschap van de aanvrager en de rentabiliteit
van het bedrijf na uitvoering van de plannen en de
daarvoor aangegane financieringsverplichtingen~
Voor dit werk beschikte de landbouwvoorlichting over
financieringsdeskundigen en een provinciale beoor~
delingscommissie~ Men ging niet over één nacht ijs
en bij twijfel volgde afwijzingt Deze strenge beoorde~
ling was ook in het belang van de aanvrager~

In de praktijk bleek dat juist in de fase van groot~
schalige ontwikkelingen de kwaliteit van de onderne~

mer zeker zo belangrijk was als de beschikbare ondert
pandswaarde van zijn bedrijf Er waren in de loop der
jaren maar weinig gevallen waarbij het borgstellings~
fonds verliezen leed en tot betaling van de borgsom
aan de banken moest overgaan~ Het gebeurde aant
merkelijk meer in de tuinbouw dan in de landbouw~
en vaker in perioden dat de rentabiliteit in bepaalde
sectoren langdurig slecht was~~~ Deze relatief gunsti~
ge situatie van het borgstellingsfonds had ongetwij~
feld gevolgen voor de werkwijze van de banken~ Ook
daar werden financieringsdeskundigen aangesteld~
die zich specifiek bezighielden met landt en tuin~
bouwbedrijven~ Er kwam nieuw beleid met meer
kredietruimte voor goede ondernemerst Dat was ook
nodig tegen de achtergrond van de snel stijgende in~
vesteringen en de omstandigheid dat familieleningen
terugliepent Maar de gedachte dat voor boeren en
tuinders bij de Rabobanken het geld op straat lag en
er stimulansen waren om zoveel mogelijk geld te le~
nen~~ was volkomen in strijd met de werkelijkheid~
Onderpandswaarde als basis bleef bij geldleningen
bepalend en daarmee behield ook het borgstellings~
fonds haar functiet

Ook voor bedrijfsovername was het borgstellings~
fonds belangrijk~ Op dat tijdstip was in het algemeen
het grootste deel van de productiemiddelen in het be~
zit van de ouderst Bij iedere volgende generatie was
een nieuwe financiering nodig~ Die werd verkregen
door vaststelling van een gunstige overnameprijs~ le~
ningen van ouders en in toenemende mate financiet
ring door banken met hulp van het borgstellings~
fondst Bedrijfsovername werd steeds moeilijkert In
I g SS bedroeg het gemiddeld geïnvesteerde kapitaal in
een landbouwbedrijf Sao~ooo guldent Dat zat hoofd~
zakelijk in grond~ gebouwen~ veestapel en machines~
Vandaar ook de noodzaak om vroegtijdig een regeling
te treffen voor beloning van de meewerkende zoon~
en tijdelijke vorming van een maatschap van vader en
zoont De eerste jaren na de overname moesten de re~
sultaten goed zijn en belangrijk was daarbij de hou~
ding van banken en borgstellingsfonds in gevallen~
dat goede~ jonge ondernemers buiten hun schuld in
moeilijkheden raaktent Uitstel van aflossingen kon
dan verlichting brengen ot De gemiddelde bedragen
van verleende borgstellingen in de loop der jaren wa~
ren een graadmeter voor de stijging van investerin~
gent
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Tabel z~c Gemiddeld bedrag in guldens per verleende borgstelling in enkele perioden
tussen IgGo en Igós in Nederland

Landbouw Tuinbouw
ICJGOtICJGS Ij ~ OOO I s~ CJOO

IW OtIM GG ~ Soo V~ joo
I g gó~I g HS Iqj ~ ooo Is g~ ooo

Bront Slot~ Niet alle borgen zijn gelijk

Het beeld is duidelijkt Na I~Go begon de omwente~
ling op gang te komen~ die om steeds grotere investet
ringen vroegt Ook na IgS S ging dat proces door~ In de
tuinbouw was de stijging nog groter dan in de land~
bouwt Dat had niet te maken met de omvang van int
vesteringen~ maar met de hogere onderpandswaarde
van rundvee~ en akkerbouwbedrijvent Het grote aan~
deel van Brabant in het borgstellingsfonds voor IgGo~
dat eerder werd beschreven~ verminderde geleidelijk
maar bleef toch aanzienlijkt

Tabel zSt Procentueel aandeel van Noord~Brabant in het aantal verleende
borgstellingen van Nederland

Landbouw Tuinbouw
I q GS ZI ~ S q~ó
IgTS IGz rz ~ o
rg ós aa~ IZ ~ S

Brow Slotl Niet alle borgen zijn gelijk

Zowel voor landbouw als tuinbouw werden ook na
IgGo in Brabant veel borgstellingen verleend~ Dat had
te maken met de grote investeringsdrang en de rela~
tief minder gunstige vermogenspositie van boeren en
tuinders in deze provinciet Voor Gelderland bedroeg
het aandeel in land~ en tuinbouw resp~ Ii ~q en S~Ioro in
I q GS ~ io~S en S ~ Soro in Ig~S en Ij~z en g~aoro in I g SS~ I t

Er werden tal van regelingen uitgevoerd die be~
trekking hadden op de ontwikkeling en sanering van
bedrijven~ Daarin had het O~ en Sfonds een belangrij~
ke functie~ De meeste bekendheid in dit verband
kreeg de rentesubsidieregeling~ waarmee in I q~a was
begonnen~ De bedrijfsontwikkeling was toen al volop
aan de gang~ maar ongetwijfeld werkte deze regeling
vooral in de melkveehouderij stimulerend om eerder
en ook groter dan voorzien nieuwe stallen te bouwent
Ook voor de glastuinbouw was de rentesubsidie van

betekenis~ Opvallend was de sterkere deelname van
jongeren en ondernemers van grotere bedrijven aan
deze regeling~ Evenals bij het borgstellingsfonds ste~
gen de investeringsbedragen tussen I q ~~ en I gSS ~

Andere interessante incidentele regelingen betrof~
fen de erfverharding van agrarische bedrijven en voor
de glastuinbouw de omschakeling van olie op aardgas
en energiebesparing~ Bij tegenslagen en calamiteiten
in bepaalde sectoren kon de Rijksgroepsregeling
Zelfstandigen als vangnet dienen ter overbrugging
van financiële problemen~zt Maar ongetwijfeld is de
grootste en algemene bijdrage aan de bedrijfsontwik~
keling geleverd door het borgstellingsfonds~ Het stel~
de boeren en tuinders met weinig vermogen maar
goede capaciteiten in de gelegenheid~ om met hun be~
drijven deel te nemen aan de veranderingsprocessent
Zij hadden daarin een werkzaam aandeel en onder
hen bevonden zich veel voortrekkerst

io~~~ Ontwikkelingen en activiteiten
Voorlichting richtte zich tot mensen~ ruilverkaveling
hield zich bezig met de grondt Maar die mensen en
hun grond waren hecht met elkaar verbonden~ Veel
generaties hadden gezwoegd om de grond vruchtbaar
te makent Grond ruilen ging niet vanzelf Streek~
verbeteringen effenden de weg voor het welslagen van
ruilverkavelingent Schaalvergroting en nieuwe tech~
nologie gingen hand in hand~ het een kon niet zonder
het andert Na mechanisatie van het veldwerk volgde
spoedig de moderne inrichting~ voorzien van arbeids~
besparende apparatuur~ van bedrijfsgebouwen~ stallen
en tuinbouwkassen~ Gebruik van de computer zorgde
voor nieuwe mogelijkhedent Er werd meer bekend
over milieubelasting vanuit de landbouwt Onvrede~
die zich aanvankelijk beperkte tot actiegroepen~ ging
zich verbreden en kreeg een meer maatschappelijk
karaktert Boeren en tuinders moesten zich gaan be~
zinnen op meer duurzame productiemethodent

io~j~i~ Van streekverbetering naar ruilverkaveling
In IgGo was streekverbetering het meest geëigende
middel om boeren~ tuinders en hun gezinsleden ver~
trouwd te maken met verandering en vernieuwingt
Het ging nog steeds met kleine stappen en om gerin~
ge bedragent Streekverbetering deed een appèl op de
agrarische bevolking om mee te doent Dat zorgde
voor een schokeffect en velen kwamen in beweging~
Maar zoals al eerder werd beschreven~ was het vooral
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de bedoeling om het eigen initiatief en de zelfwerk~
zaamheid van de bevolking te stimulerent Dan kon~
den blijvende resultaten worden bereikt~ Door de
streekverbetering groeide ook het inzicht dat voor be~
drijfsontwikkeling en schaalvergroting meer nodig
was dan verbetering van bedrijfsonderdelen~ De
meeste bedrijven waren te klein en de productieom~
standigheden waren op veel plaatsen bedroevend
slechtt Moderne bedrijfsvoering vroeg om goede ontt
sluiting~ verkaveling~ waterbeheersing en aanleg van
utiliteitswerken~ Daarmee groeide men naar de ruil~
verkaveling toe~ Streekverbetering maakte de geesten
rijp voor deze veelomvattende ingreepni~

Maar er was meert Samenvoeging van streekverbe~
tering en ruilverkaveling bleek al spoedig een gelukki~
ge keuze te zijnt Het leidde tot nauwe samenwerking
tussen de landbouwvoorlichting en de Cultuurt
technische Dienst~ waaronder de ruilverkavelingen

ressorteerdent Voorlichting richtte zich tot de boeren
en de Cultuurtechnische Dienst en uitvoerende in~
stanties waren vooral met de grond bezigt Voor de
boeren lag het bezit van grond gevoelig en iedereen
meende de beste grond te hebben~ Boeren konden
veeleisend~ lastig en wantrouwend zijnt De voorlichter
was tussenpersoon tussen de belanghebbende~ plaat~
selijke commissie en deskundigen~ Hij informeerde
boeren over de plannent de stand van zaken en de
mogelijkhedent Er was uitvoerig overleg over de
wenszitting~ die leidde tot toedeling van nieuwe ka~
vels~ Ook daarna kwamen er nog veel vragen~ hoe de
boeren de nieuwe omstandigheden het beste voor hun
bedrijfsvoering konden gebruikent Op deze wijze
hielp de voorlichting heel wat boeren aan de meest
gunstige verkaveling voor hun situatie~ Ook bij het
verplaatsen van boerderijen speelde de voorlichting
een belangrijke rol~ Selectie moest zorgvuldig gebeu~
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ren en het maken van plannen~ bedrijfsopzet en
nieuwbouw vroeg om een nauwe en langdurige bege~
leidingt Daarvoor had de landbouwvoorlichting alle
deskundigheid in huis en in het algemeen verliep de
verplaatsing zeer succesvolt Bovendien kwam hier~
door ruimte vrij voor de blijvende bedrijven~~

Het succes van de samenwerking tussen land~
bouwvoorlichting en Cultuurtechnische Dienst leidde
tot verdere uitbreiding van gecombineerde streekver~
beteringen en ruilverkavelingent Maar in I q GS volgde
voor het eerst een teruggang van het aantal streekver~
beteringen~ terwijl de ruilverkavelingen bleven toene~
men~ Kennelijk was de overheid van oordeel dat de
agrarische bevolking volledig overtuigd was van het
nut van ruilverkavelingent Dat was ook zo~ maar ver~
geten werd dat de voorlichting vooral bij de uitvoet
ring ervan betrokken was~ en daar belangrijke taken
hadt Door deze ingreep verminderde de bemoeienis
en bij de reorganisatie van de voorlichting in r qGS
kreeg bedrijfsontwikkeling de eerste prioriteit en volg~
de snelle afbouw van de streekverbeteringen~

Deze wijziging in beleid en de gevolgen ervan wen
den door de Cultuurtechnische Dienst als een groot
gemis ervarent Daarom bood deze dienst in Iq ~~ aan
om de landbouwvoorlichting te laten participeren in
de voorbereidingscommissie om mee te helpen aan
het formuleren van uitgangspunten en het uitwerken
van ruilverkavelingsplannent Bovendien zou de orga~
nisatie van inspraak en voorlichting mede in handen
van de landbouwvoorlichting worden gelegd en boven~
dien zou de dienst nauw betrokken worden bij de uit~
voering van plannen~ In feite wilde men terug naar de
samenwerking tijdens de uitvoering van streekverbete~
ringen~ Landbouwvoorlichting erkende het belang van
ruilverkavelingen voor de bedrijfsontwikkeling en met
ruilverkavelingsdeskundigen en bedrijfsvoorlichters

Tabel aqt Stand ruilverkavelingen in Noord~Brabant per i januari igGs
en toestand ruilverkavelingen ~landinrichtingsprojectenj per
ji december i p SS in Noord~Brabant en Nederland in hectare ~
Aantal gebieden tussen haakjesió

rqGS N~Br igSS N~Br t g HS Ned
Gereedgekomen a~aGo ~jal rjGoóo Sj~oao ~~qSl
In uitvoering gasgo ~zaI czoGqo ~r q l GGzqói ~rroj
In voorbereiding ~~~go ~zol qqó~o W ~ g~yrjq ~~rl

Bron~ Landinrichtingsdienst

stelde men mankracht beschikbaar om behulpzaam te
zijn bij de uitvoering ervan~ Daarmee werd de vroege~
re situatie hersteld ten voordele van alle partijent

Voorbeelddorpen en streekverbeteringen waren
voorlopers van ruilverkavelingen~ s~ Ze lagen in elt
kaars verlengde en markeerden tijdperken in de ont~
wikkeling van de Brabantse land~ en tuinbouw~ Van
kleine verbeteringen naar grote veranderingen~ van
overgang naar omwentelingt

De periode van zgGo tot igSS was naast de bedrijfs~
ontwikkeling ook de bloeiperiode van de ruilverkavet
lingt Brabant werd letterlijk op de schop genoment
Het was niet toevallig~ dat deze beide activiteiten sa~
menvielent Zij hoorden bij elkaar~ Ruilverkaveling
schiep de voorwaarden en boeren en tuinders ver~
nieuwden hun bedrijven~

In totaal had in igSS ruim Gooro van het grondget
bied van Brabant te maken of te maken gehad met
ruilverkavelingen ~zie tabel aqjt Met Ijoro van het
grondgebied van Nederland was Brabant in igSS met
een grondaandeel van I~oo en iSor van de gebieden
voor gereedgekomen en in uitvoering zijnde verkave~
lingen goed vertegenwoordigdt In IqGS waren verka~
velingswerken op gang gekomen~ maar de grote
sprong voorwaarts vond daarna plaatst Daarvoor wa~
ren vooral kleine gebieden gereedgekomen met een
gemiddelde oppervlakte van SSo ha~ In I q GS was dat
met in uitvoering zijnde gebieden gemiddeld looo
hat en in igSS ruim Gooo hat Naast deze wettelijke
verkavelingen bestond ook de kavelruil op vrijwillige
basis door boeren onderlingt Stimulering en begelei~
ding gebeurde door de landbouwvoorlichting~ Op
jI december igSS waren in totaal van II S projecten
de actes gepasseerd met een oppervlakte van G q t I ha~
Het ging om kleine gebieden van gemiddeld IS hat en
G deelnemers~~t

In igSS kwamen ruilverkavelingen goed verdeeld
over de provincie voort De meeste gereedgekomen
verkavelingen lagen in het rivierkleigebied en in de
Kempen en de Peelt Melkveehouders profiteerden in
ruime mate van de nieuwe situatie~ De meeste in uitt
voering zijnde gebieden lagen in NoordoosttBrabant~
de Meierij en in West~Brabantt Ook voor de akken
bouw was ruilverkaveling onmisbaart Het zeekleiget
bied in West~Brabant dreigde achter te blijven bij de
situatie voor de akkerbouw in de IJsselmeerpolders~
Ruilverkavelingen zorgden voor verbeteringen van
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hoofd~ en detailontwateringt drainaget ontsluiting en
perceelsvergroting~ Ook in gebieden met tuinbouw
vonden ruilverkavelingen plaatst Tijdens de uitvoe~
ring en in de nieuwe situatie werden de tuinders be~
geleid door de tuinbouwvoorlichtingt In goed inget
richte gebieden volgde versnelling van de mechanisa~
tie op vollegrondsbedrijvent Voor een aantal tuinders
in gebieden met slechte externe omstandigheden
kwam de ruilverkaveling te laatt Dat was o~at het geval
in de Oostelijke Langstraat~ Waspik~ Capelle en
rs~Gravenmoer ~~

Van oudsher had ruilverkaveling een agrarische
doelstellingt Dat was vastgelegd in wetgeving van
Igz~l en Ig S l t Maar deze werd onder invloed van
maatschappelijke ontwikkelingen steeds ruimer geïn~
terpreteerdt Het was een voortgaand proces met meer
aandacht voor natuur~ landschap en recreatiet Die ontt
wikkeling leidde tevens tot vertraging van de uitvoe~
ring van ruilverkavelingen~ De landbouwvoorlichting
was daar niet gelukkig mee~ Die had altijd haast~ Het
kon hen niet snel genoeg gaan om de nieuwe moge~
lijkheden te gaan benutten~ Het platteland als domein
van de boer werd landelijk gebied met verschillende
functies~ Ook in de naamgeving van diensten en prot
jecten kwam de nieuwe ontwikkeling tot uitdrukkingt
Zo veranderde de naam van de Cultuurtechnische
Dienst in Landinrichtingsdienst en ruilverkavelingen
in landinrichtingsprojectent Kroon op deze ontwikket
ling was de invoering van de Landinrichtingswet in
I g SSt Deze kreeg een algemene doelstellingi
ILandinrichting strekt tot verbetering van de inrich~
ting van het landelijk gebied overeenkomstig de funo
ties van dat gebied~ zoals deze in het kader van de
ruimtelijke ordening zijn aangegeven~~~~

De bijdrage van ruilverkavelingen aan de bedrijfs~
ontwikkeling was tussen IgGo en igSS bijzonder
groot en voor veel boeren en tuinders van beslissende
betekenis~ Ook de psychologische invloed was belang~
rijk~ Er veranderde zoveel in het gebied en dat stimu~
leerde de agrarische bevolking om in actie te koment
Het agrarisch landschap was in I g SS ingrijpend ver~
anderd met grotere kavels~ grote bedrijven~ ontsluit
ting van het landelijk gebied met verharde wegen
waaraan ook de boerderijen lagent Bovendien waren
veel bedrijven vanuit de bebouwde kom verplaatst
naar het buitengebied~ terwijl erfverharding en be~
planting zorgden voor een ordelijke aankledinggo~

Nieuwe zakelijkheid had de vroegere romantiek ver~
vangen~

Io ~jtzt Technologische ontwikkelingen
Reeds eerder werd beschreven dat landarbeiders in
het akkerbouwgebied wegtrokken en mechanisatie
van het veldwerk pure noodzaak was~ Stijgende lonen
versterkten deze ontwikkelingt Dat was het begint De
werktuigen van toen waren ongeschikt voor de kleine
gemengde bedrijven in het zandgebied~ Daar zocht
men het aanvankelijk in gezamenlijk gebruik van
werktuigen en aanpassingen in stallen met drinkwa~
terbakjes~ voederwagentjes en uitmestinstallaties~ Het
ging allemaal nog geleidelijk~ Maar door schaalvergro~
ting en de komst van nieuwe gebouwent staltypen en
kassen ontstond de noodzaak om hiervoor nieuwe be~
drijfsapparatuur en installaties te ontwerpen~ Die
overgang bepaalde ook het tempo van de ontwikket
lingt Van verbetering van bedrijfsonderdelen ging
men over naar geheel nieuwe bedrijfssystement Dat
was bepalend voor de rigoreuze vervanging van arbeid
door werktuigen en de overgang naar kapitaalsinten~
sieve ondernemingent Boeren en tuinders met bedrij~
ven in ontwikkeling en ontwerpers van nieuwe tech~
nieken zaten elkaar op de hielen~ Het een kon niet
zonder het ander en dat leidde tot een zichzelf ver~
snellend procest

Schaalvergroting vroeg om mechanisatie en me~
chanisatie leidde tot schaalvergrotingt Bedrijven in
ontwikkeling groeiden naar de mechanisatie toe~ Door
het verdwijnen van het gemengde bedrijf loste de pro~
blematiek van het paard of de trekker voor de uitvoe~
ring van veldwerk of transport zich vanzelf op~ Grote
bedrijven en loonbedrijven schaften vooral grotere en
duurdere werktuigen aant De economische veroude~
ring ervan verliep snel maar dan waren ze nog niet
versletent Door inruil kwamen ze vervolgens binnen
bereik van kleinere bedrijvent Bovendien werkten fa~
brikanten van werktuigen zeer marktgericht en men
zocht naar oplossingen voor een veelzijdig gebruik~
Trekkers werden veiliger en comfortabeler en het he~
dieningsgemak van werktuigen nam voortdurend toet
Mechanisatie had niet alleen betrekking op productiet
verhoging per arbeidskracht~ maar de specialisatie van
bedrijven werd er sterk door bevorderdt Dat was met
name het geval bij nieuwe installaties voor stallen en
kassensI~ Hier vond de grootste productieuitbreiding
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plaats en dat stimuleerde fabrikanten tot voortgaande
verbetering van inrichting en apparatuurt

Machines~ werktuigen en installaties zorgden voor
arbeidsbesparing en tverlichting~ maar de computer
voegde er nog een dimensie aan toe~ Deze zorgde
voor een betere organisatie en registratie van bedrijfst
voering en werkzaamhedent Bovendien kon de com~
puter arbeid overnement Bekende voorbeelden waren
de krachtvoedertoedeling per koe~ gerelateerd aan de
melkgift~ en de toediening van voedingstoffen en wa~
ter en de klimaatregeling in kassent De ontwikkeling
van het gebruik van de computer was in IgSS volop in
beweging~ Daarnaast waren er al experimenten met
robots om verdere arbeidsinspanningen weg te ne~
mengZt Technologie leidde tot aanzienlijke beperking
van lichamelijke arbeidt maar evenzeer tot meer denk
werk en verzwaring van het ondernemerschap~

Van bijzondere betekenis voor de mechanisatie van de
Brabantse land~ en tuinbouw waren de
Werktuigendagen te Liempde~ Vooral na IgGo kregen
deze een meer professioneel karaktert Vanuit een sti~
mulerende rol om mechanisatie op gang te brengen
groeide het uit tot een ondersteunende functie om de
moderne land~ en tuinbouw in Brabant en ver daart
buiten gestalte te geven~ Het was een combinatie van
markt~ beurs~ demonstratie en voorlichting~ Het ging
om zien en toepassen~ demonstraties van nieuwe
werktuigen en eigen vindingen van boeren en tuin~
ders~ praten met elkaar en leren van elkaart De sociale
contacten van Liempde kon geen psycholoog verbete~
ren~ iedereen praatte met elkaar over datgene wat er te
zien was~ Een bezoek aan de Werktuigendagen was
bepaald meer dan een dagje uit voor jong en oudt Het
was steeds weer de schok van het nieuwe en het grote~
re~ wat een overweldigende indruk maakte~ Al bij aan~
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komst op het terrein stond een batterij van regenin~
stallaties opgesteldt Het regengordijn maakte nieuws~
gierig naar datgene wat zich daarachter afspeeldet
Grote en kostbare machines werkten op het eerste
oog ontmoedigend op de mensent Maar door het mas~
sale karakter van Liempde en de vele mogelijkheden
op het terrein was het gebodene voor iedereen interest
sant en leerrijkt Voor Brabantse boeren en tuinders
vertegenwoordigde Liempde de vernieuwing van de
landt en tuinbouw in de provincie en daar waren ze
trots opsj~

De Werktuigendagen boden aan boeren en tuinders
gelegenheid om zich te oriënteren omtrent de ontwik~
keling van de mechanisatie en de inrichting van ge~
bouwen~ Daarbij bracht iedereen zijn eigen uitgangs~
situatie meet Men kon er speuren naar ideeën voor
het bedrijf thuist Naast nieuwe machines ging het
vooral om de toepassingsmogelijkheden~ die bij de~
monstraties naar voren kwamen~ Uitleg en groepsge~
sprekken konden het eigen inzicht aanvullent Zonder
koopdwang kon men verschillende typen die in aan~
merking kwamen naast elkaar zient Technische uit~
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voering~ werkwijze en prijzen werden met elkaar ver~
gelekent Om alles goed te kunnen verwerken was een
gesprek met de voorlichting onontbeerlijkt Die nam
in Liempde een dominerende plaats in en men maakt
te er druk gebruik vant In zekere zin hadden de
Werktuigendagen ook een sociale functie~ Mechani~
satiet doelmatige inrichting van gebouwen en automa
tisering van werkzaamheden waren geëigende hulp~
middelen om werktijden en werkomvang maatschap~
pelijk aanvaardbaar te houdent Ondanks alle
gemoedelijkheid van Liempde was de handel er om
zaken te doen~ Dat gebeurde in beperkte matet maar
erna volgde een opleving in de verkoopt Als die plaats
vond~ had ook voor hen Liempde goede resultaten opt
geleverdna~

io ~jtjt Maatschappelijke onvrede
Met veel publiciteit zorgden actiegroepen voor ver~
spreiding van hun opvattingen tegen de productiewij~
ze in de agrarische sector~ Hun bezwaren groeiden uit
tot maatschappelijke onvredet Boeren hadden leren
leven met beperkingen~ zoals bedrijfsgrootte~ kwaliteit
van de grond~ weersomstandigheden~ ziekten~
oogstdepressies en lage prijzent Maar beperkingen~
opgelegd door actiegroepen~ daar moesten ze toch wel
erg aan wennent Ze reageerden dan ook lange tijd af
wijzend op deze kritiek van buiten~ die ze niet deel~
den en bovendien ongenuanceerd vondent Daar kont
den ze geen rekening mee houden en het was in strijd
met hun ondernemerschap~ Ze hadden hun bedrijf
niet uitgebreid om bewust natuur of milieu te scha~
den~ Zolang er geen wettelijke bepalingen kwamen~
waren boeren met hun duurbetaalde productieappa~
raat niet bereid om op vrijwillige basis~ tegen hoge
kosten~ maatregelen te nemen~ Contacten met hen die
bezwaren hadden tegen hun productiewijzel lieten ze
over aan hun belangenbehartigerssst

Landbouworganisaties~ de Gewestelijke Raad van
het Landbouwschap en de Provinciale Raad voor
Bedrijfsontwikkeling waren de aangewezen instanties
om na te gaan wat de landbouw kon doen met ge~
rechtvaardigde maatschappelijke kritiek~ Dat leidde
tot een aantal initiatieven om landbouw en milieu
dichter bij elkaar te brengen~ In Ig~a werd het actie~
programma aan de pers gepresenteerdt Er kwam een
Commissie Milieu Landbouw ~Comilj~ die met onder~
zoek~ praktijkproeven en voorlichting de milieuprot
blematiek zou gaan aanpakkent De Stichting

Brabantse Mestbank had ten doel om het verplaatsent
afzetten en verwerken van mest te bevorderent De
ontwerpacte was aan het bestuur van het O~ en Sfonds
voorgelegd~ Een werkgroep uit de Raad voor
Bedrijfsontwikkeling had al enkele jaren ervaring opt
gedaan met het verplaatsen van mestKc~~ De verant~
woordelijkheid voor adviezen betreffende toepassing
van de Hinderwet berustte bij de Inspectie voor
Milieuhygiëne en Arbeidsinspectiet Moeilijke gevallen
werden besproken in de werkgroep voor hinderwet~
vraagstukken~ Dat kon leiden tot wijzigingen in plant
nen~ die milieubeschermend werktens~t Er bestond al
een subsidieregeling voor landschapsaankleding en
erfbeplanting rond gebouwent

In de loop der jaren werden de maatschappelijke
wensen en eisen meer concreett Het ging om maatret
gelen op het gebied van de ruimtelijke ordening~ het
milieu~ natuur en landschap en het welzijn van diet
rent Op alle fronten was de agrarische sector de verliet
zende partijt Er moest ruimte worden ingeleverd en
maatregelen ter verbetering zouden veel geld gaan
kosten~ Het bracht een schok teweeg met als gevolg
onzekerheid en wantrouwen~ Had men zich daarom
zo ingezet in het verledenP De overheid had hen toch
aangespoord om hun bedrijven te moderniseren en
de productie te vergrotent Schaalvergroting had als
rnatuurlijkr resultaat grote bedrijven en specialisatie
opgeleverd~ Vrijheid en zelfstandigheid stond bij de
boeren hoog in het vaandelt juist daarop werden ze
door de samenleving aangesprokent Zowel de groei
van de productie als de vrijheid van de boeren moest
worden ingedamdt Technischteconomisch en ook so~
ciaalteconomisch was de omwenteling sedert igbo
succesvol verlopent Ze hadden mooie bedrijven opge~
bouwd en door die ontwikkeling de algemene wel~
vaartstijging kunnen volgent Naast kritiek bestond er
maatschappelijk ook bewondering voor de vooruitt
gang en de geboekte resultaten~ Moesten ze nu weer
terug naar afa Optreden als natuurproducent of land~
schapsbeheerder~ ze moesten er niet aan denkenxRt

De boeren hadden grote moeite met de verandering
in denken~ het aanpassen van hun agrarische beroepst
opvatting en het loslaten van de groei van hun bedrijt
vent Ook voor hen kwamen geleidelijk de schaduw~
kanten van de bedrijfsontwikkeling in beeldt Het ging
te hard en rond IgSo kregen ze voor het eerst te ma~
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ken met beperkende bepalingen en voorschriften~ Dat
betekende een grote omslag na zoveel jaren van vrij~
heid en groei~ Ze voelden aan dat daarmee de goede
tijd voorbij was en dat ze niet op een eiland zatent
Voor de echte fdoordouwersr was dat reden om~ zo~
lang het nog kon~ er een schepje bovenop te doent
Maar voor de meeste boeren was deze ontwikkeling
alleen maar bedreigendt Ze vreesden dat ze door
maatregelen van buiten steeds meer beknot zouden
worden in hun mogelijkhedent Waar bleven hun rech~
ten om voor hun gezin een redelijk inkomen te ver~
wervenP Ook voor de landbouworganisaties was de si~
tuatie verwarrends~J~ Ze kregen te maken met een
overheid die een andere beleidskoers ging varent Er
bleef hen niets anders over dan~ rekening houdend
met de omstandighedent het landbouwstandpunt dui~
delijk en krachtig te formuleren~

Voor Brabant hield dat in dat bij de ruimtelijke
ordening blijvende aandacht voor gunstige externe
productieomstandigheden nodig was~ Gemeentelijke
bestemmingsplannen moesten het kader scheppen
voor een goed functionerende land~ en tuinbouwt
Daarom vroeg men aandacht om zuinig om te gaan
met het onttrekken van cultuurgrond aan het agra~
risch gebruikt Verder het verzoek om goed ingerichte
agrarische gebieden intact te houden en niet agrari~
sche activiteiten in het buitengebied te werent Er
moesten voldoende mogelijkheden blijven voor ver~
plaatsing en nieuwvestiging van bedrijven en bij uit~
breiding van woongebieden vroeg men om een zoda~
nige afstand tot bestaande bedrijven~ dat deze hun
ontplooiingsmogelijkheden konden behoudent

Inzake het milieubeleid kreeg het oplossen van
het mestprobleem de hoogste prioriteitt Met name de
NCB hield zich intensief bezig met het zoeken naar
oplossingen voor dit vraagstuk~ Tevens was men van
oordeel dat een terughoudend vestigingsbeleid bij
verdere uitbreiding in gebieden met veel intensieve
veehouderij op haar plaats wast Ook de komst van be~
drijven met weinig grond en mammoetbedrijven
moest worden ontmoedigdt Tenslotte vroeg men aan
de boeren om stankhinder en overlast te beperken en
geen drijfmest uit te rijden op gevoelige tijden~ zoals
in het weekendt

Uitoefening van land~ en tuinbouw en het instand~
houden van natuur~ en landschapswaarden bleek in
veel gevallen mogelijk te zijn~ Wel groeide de erken~
ning~ dat er ook waardevolle en kwetsbare gebieden

waren~ die om bijzondere maatregelen vroegen~
Tegen die achtergrond ontstond een grotere accepta~
tie van de Relatienotat Het ging er vooral om boeren
te overtuigen van de zin en het nut van maatregelen
en de bijdrage die zij hieraan konden leveren~
Daarom moesten ze in een vroeg stadium bij de plan~
nen worden betrokkent

Voor het welzijn van dieren waren objectieve
maatstaven nodig~ waarbij men zich niet alleen mocht
laten leiden door menselijke gevoelens~ Daarvoor was
meer onderzoek nodig~ waarbij men uit moest gaan
van de behoeften van het diert Omwille van de con~
currentiepositie zouden maatregelen tot verbetering
in Europees verband moeten worden genomen~Jot

Dat waren de standpunten en de situatie in IgSot
Maar het was ook een bestuurlijke aangelegenheid en
de plaatselijke~ provinciale en landelijke overheden
gingen zich intensief bezighouden met deze proble~
matiekt De ruimtelijke ordening kreeg vorm in streek~
en bestemmingsplannent In ruilverkavelingen hield
men meer rekening met belangen van natuur en land~
schap~ Met de Relatienota konden de eerste beheers~
overeenkomsten worden afgesloten van agrarische
productie in landschappelijk waardevolle gebiedent
Milieubelasting door land~ en tuinbouw had vooral
betrekking op overbemesting en mestoverschotten~
uitstoot van ammoniak en overmaat aan bestrijdings~
middelent Er kwamen maatregelen en wetgeving
werd voorbereidt Ook besteedde men aandacht aan
het welzijn van dieren door intensivering van het on~
derzoek naar diervriendelijke huisvestingssystemen~JIt

Maar de materie bleef weerbarstigt Bij boeren en
tuinders groeide de overtuiging dat hun sectoren in~
derdaad milieubelastend waren~ De kwaliteit van bo~
deml water en lucht was zeker ook voor hen van es~
sentieel belangt Dat ze deel uitmaakten van het maat~
schappelijk leven met een eigen verantwoordelijkheid
en dat ze in ons dichtbevolkte land rekening moesten
houden met andere belangent Dat gewetensonder~
zoek opende tevens de mogelijkheid om tot overleg te
komen met maatschappelijke groeperingen en tot
meer begrip voor elkanders standpunten~

Ten opzichte van de overheid vond een omgekeer~
de ontwikkeling plaatst Zeker naarmate de maatreget
len toenamen~ die soms warrig waren en dan niet
werden begrepent Bovendien was het wantrouwen in~
zake deze materie bij boeren en tuinders diep gewor~
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teld~iz~ Al of niet terecht hadden ze de indruk~ dat de
overheid zich met haar milieubeleid naar de samenlet
ving toe moest waarmakent Zij vooral moesten inleve~
ren en andere vormen van milieubelasting~ zoals bijv~
de auto~ de heilige koe van de burger~ werd ontzien~
Wantrouwen en onbegrip leidden tot verharding van
standpuntent Voor de agrarische bevolking was de pet
riode na igSo een overgangstijd~ die in igSS bepaald
nog niet was afgeslotent Daarvoor waren de verande~
ringen~ in vergelijking met de periode voor igSo~ te
groot~
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H O O F D S T U K X I

De situatie in I g SS

D e agrarische bedrijfsontwikkeling in Noordt
Brabant liep parallel met de grote maatschappe~

lijke veranderingsprocessen die zich na rgGo gingen
voltrekkent Alles en iedereen had ermee te maken~ Zo
was het ook in de landbouw~ Niet alleen de bedrijven
maar alles veranderde in korte tijdt Voor die omwen~
teling was een gewijzigde instelling van boeren en
tuinders nodigt Interne en externe ontwikkelingen
leidden tot een andere taakstelling van agrarische
vrouwen in bedrijf en gezint Op kleine uitzonderin~
gen na werden de verschillen tussen boeren~ en bur~
gergezinnen steeds kleinert De samenstelling van de
bevolking in de dorpen en op het platteland verandert
de aanzienlijk~ Met de afname van het aantal boeren
en tuinders verminderde hun plaatselijke invloed en
maatschappelijke betekenis~ Ruilverkaveling~ schaal~
vergroting~ specialisatie en gewassenkeuze zorgden
voor grote wijzigingen in het agrarisch landschapt

ii ~ it Expansieve bedrijfsontwikkeling
Noch de boeren en tuinders alleent noch de machtige
NCB en de andere landbouworganisaties~ noch de
grote co~peratieve instellingen en particuliere bedrijt
ven~ noch de overheid~ noch de voorlichting konden
het alleenrecht opeisen voor de omwenteling die voor~
al na igGo op toeren kwamt Kleine boeren in het

zandgebied kwamen nu echt in beweging~ Die hadden
steeds met weinig genoegen moeten nemen~ Ze leef
den voortdurend aan de rand van het bestaan en dat
had hen taai gemaakt~ Hun streven om te delen in de
welvaart kwam niet uit de lucht vallent Al vanaf t~So
hadden ze gewerkt aan verbetering van het inkoment
Maar hun gemengde bedrijven boden weinig perspec~
tiefom echt vooruit te komen~ Vanaf i qGo kwamen er
nieuwe mogelijkhedent Een op gang gekomen denk~
proces moest worden omgezet in dadent Dat konden
ze niet alleent Het vroeg om een gezamenlijke aanpak
van allen~ die direct of indirect betrokken waren bij de
bedrijfsontwikkelingt Motivering hiervoor was verhe~
tering van de positie van de kleine boer en men voel~
de zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het welsla~
gen van deze opdracht~ De NCB bood de mogelijkhe~
den hiertoe en was de grote stimulatort Met de
daadkracht van de boeren vormde het de basis voor de
succesvolle ontwikkeling van de bedrijvent

Niet alle sectoren waren gelijktijdig bezig met de
ommekeer in de bedrijfsvoering~ Het hing af van spe~
ciale omstandigheden of het beschikbaar komen van
nieuwe technische ontwikkelingen en mogelijkheden~
Al eerder werd beschreven~ dat akkerbouwers door
het vertrek van landarbeiders~ tussen igso en igGo
genoodzaakt waren om arbeid te vervangen door tna~
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chinest Ook na rS~Go was dat een voortgaand proces
en het had grote gevolgen voor het werk van akkert
bouwers~ Van werkgever aan personeelsleden moes~
ten ze zelf werkzaamheden gaan uitvoeren~ In de veet
houderij kwam de grote ommekeer tussen igGo en
i q ySt Grotere stallen en aangepaste apparatuur kwa~
men het eerst beschikbaar voor de pluimveehouderij
en daarna voor de varkenshouderijt Ligboxenstal~
koeltank en de opkomst van snijmaïs zorgden vanaf
igyo voor vernieuwing van de rundveehouderijt

De echte doorbraak van de vollegronds~ en glas~
tuinbouw naar grootschaligheid en specialisatie kwam
op gang vanaf i qys ~ Beide sectoren hadden een lange~
re aanlooptijd nodig~ omdat het gemengd karakter van
glast en vollegrondsproducten op één bedrijf lang
standhieldt Na de oliecrisis en de omschakeling op
aardgas kwam er meer beweging in~ Vollegronds~
tuinders zochten een eigen weg met meerdere be~
drijfstypen en glastuinders volgden het voorbeeld van
hun vooruitstrevende collegars in Zuid~Hollandt
Champignonteelt en boomkwekerij waren van origine
gespecialiseerde bedrijfstakken~ waarvan de bedrijfst
ontwikkeling al voor rgGo op gang kwamt Dat was
ook het geval met gemechaniseerde tuinbouwteelten
voor de conservent en diepvriesindustrie op akker~
bouwbedrijven~ In de fruitteeltsector bleven alleen ge~
specialiseerde bedrijven over~

In het geheel van de Nederlandse agrarische sector
nam Noord~Brabant een belangrijke plaats in~ Op cir~
ca iqor van het grondgebied werd in i g SS een product
tieomvang~ overeenkomend met t~~aor van de stant
daardbedrijfseenheden van Nederland gerealiseerd~

Tabel j oi Procentueel aandeel van Brabant in de productieomvang ~ uitgedrukt
in sbe~ van Nederland in IgSo en IgSs

ICJÓO ICJÓS

Sbe~totaal IG~G I~ ~z
Sbe~rundvee ISJ IG~j
Sbe~intensieve veehouderij jj~G i~IS
Sbe~tuinbouw It ~ q II ~~l
Sbetakkerbouw II ~ S Iztg

Bronc CBS~meitelling~ LEI~bewerking

Tot igSS bleef het procentueel aandeel van Brabant in
de agrarische productieomvang van Nederland toenet
ment Steeds belangrijker werd in de loop der jaren de

relatieve betekenis van de veehouderij~ Hieraan was
ook het intensieve karakter van de Brabantse land~
bouw toe te schrijvent De grote omvang zorgde er te~
vens voor~ dat de agrarische sector voor de provinciale
economie en werkgelegenheid van betekenis bleeft

In t ggs waren in de primaire sector van de
Brabantse land~ en tuinbouw op hoofdt en nevenbet
roepsbedrijven jbtooo mannen en vrouwen werk~
zaamt Daarnaast waren veel bedrijven direct of indi~
rect afhankelijk van de agrarische bedrijfstak~ zoals
toeleverende~ handels~ en verwerkingssectoren~ als~
mede een aantal dienstverlenende instellingent Deze
afgeleide werkgelegenheid bood werk aan circa
~lztooo arbeidskrachtenlt

Van alle sectoren spraken de ontwikkelingen van de
veehouderij in het zandgebied het meest tot de ver~
beelding~ Niet alleen door de omvang van het gebied
en het grote aandeel van de veehouderij in de agrari~
sche productie van Brabant~ maar meer nog door de
totale vernieuwingt Wat een verschil met aS jaar gele~
den~ In i g SS waren kleine boeren grote ondernemers
met veel vee gewordent Men prees hen vanwege hun
innovatieve activiteiten~ Veel nieuwbouw en voorzie~
ningen in en om de gebouwen gaven in het algemeen
een juist beeld van de bedrijfsontwikkeling en de ge~
stegen welvaartt Het moderne machinepark zorgde
voor slagvaardigheid in de bedrijfsvoering~ maar er
kwam ook boerentrots bijt Het was een belangrijke
kostenpost maar men had er veel voor overt
Ongetwijfeld hadden deze boeren hoge lasten~ maar
er kwam ook meer financiële armslag voor bedrijf en
gezint De levensstijl werd aangepast aan de omrin~
gende wereld~ die steeds meer uit niettboeren
bestondzt

Onder invloed van de voortgaande bedrijfsontwik~
keling werd de voor de landbouw beschikbare cultuurt
grond steeds intensiever gebruikt~ Dat gebeurde voort
al door de bedrijfsontwikkeling in het zandgebiedt In
de akkerbouw waren weinig mogelijkheden voor ver~
dere intensivering van het grondgebruik~ Het was dan
ook niet verwonderlijk~ dat tussen Igyz en igSa de
sterkste toename van het totale aantal sbe zich voord~
eed in Overijssel~ Gelderland en NoordtBrabantt
Zowel bij de stijging van het totale aantal sbe~ het aant
tal sbe per ha~ en per bedrijf scoorde Brabant nog wat
beter dan Overijssel en Gelderlandi~ Door de toegenot
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men intensivering van het grondgebruik ontstond de
milieuproblematiek in de landbouwt

Er waren nog twee oorzaken die in Brabant leidt
den tot een steeds intensiever grondgebruikt De eer~
ste was historisch bepaald en hing samen met het
overwegend aantal kleine bedrijven in het zandge~
biedt Toen de ontwikkeling begon stonden er te veel
deelnemers aan de start met een klein bedrijf~
Brabant had een gunstig ontwikkelingsklimaat~ maar
meer productie per bedrijf kon alleen bereikt worden
door uitbreiding van de veestapelt Men zou deze nij~
vere boeren van harte meer grond hebben gegund
maar het omgekeerde gebeurdet Vanaf rgGo moest
jaarlijks cultuurgrond worden afgestaan voor de uit~
breiding van steden en dorpent wegenaanleg~ recre~
atiet natuur en landschap en andere maatschappelijke
voorzieningen~ De groeiende Brabantse bevolking
maakte deze ingreep noodzakelijk~ Maar het kwam
wel in de slechtst denkbare periode~ waarin ook de
boeren begonnen te denken aan meer welvaartt

iitzt De instelling van boeren en tuinders
Van kleine boer naar moderne ondernemert Daarvoor
was een omslag in denken en doen noodzakelijk~ Van
eenvoudig handwerk naar het leiden van een gespe~
cialiseerd bedrijf was een hele overgangt Tussen igSo
en igGo waren de geesten gerijpt en groeide het in~
zicht~ dat verdeling van aandacht over meerdere klei~
ne bedrijfstakken efficiënt werken onmogelijk maak~
te~ Langzaam maar zeker nam na igGo ook de mobili~
teit toe~ Het kwam vaker voor dat een elders werkende
zoon eerder een auto had dan zijn vader of de mee~
werkende zoon in het bedrijft Voor hen was het pa~
rooL eerst voldoende vee en een trekker en dan de
luxe van een auto~ Het behalen van een rijbewijs en
aanschaf van een auto maakte de omgeving grotert
Men kon wat verder van huis gaan kijken naar voor~
beeldobjecten~ nieuwe ontwikkelingen~ demonstraties
en tentoonstellingen~ Men was zelf bezig met plannen
en op veel plaatsen was wat nieuws te zien~ Het was
niet langer nieuwsgierigheid~ maar men was gericht
op zoek naar de beste ontwikkelingsmogelijkheden
voor het eigen bedrijf Daarmee groeide kennis en in~
zicht en ze gingen aan de slagt Dat was het begin van
een dynamische periode van ongekende groei en on~
vermoede daadkracht van Brabantse boeren~ Ze stont
den open voor adviezen~ doorbraken taboes in het le~

nen van geld en waren inventief in het toepassen van
nieuwe ontwikkelingena~

De functie van moderne ondernemer bevatte drie
belangrijke elementen~ nl~ die van manager~ risicodra~
ger en uitvoerder van werkzaamheden~ Door mecha~
nisatie en automatisering werd de lichamelijke arbeid
minder zwaar~ maar de mentale belasting nam sterk
toe~ Er was meer technische en economische kennis
vereistt Als manager moest hij zorgen voor een goed
bedrijfsplan op lange termijn en een doelmatig be~
drijfsbeheer met veel en wisselende dagelijkse taken~
Naast de interne groeide voortdurend de externe mat
nagement~functiet Dat waren ota~ contacten met spe~
cialisten en vertegenwoordigers van bedrijven op ve~
lerlei gebied en vooral na rgSo maatregelen van de
overheid in verband met de productie~ het milieu~ de
ruimtelijke ordening en het welzijn van dierent Het
dragen van risico was niet alleen verbonden aan de ex~
ploitatie van het bedrijf~ maar ook door de proportio~
neel grote inbreng van eigen vermogen in het bedrijf
en de omvang van het geleende kapitaal~ Vooral het ri~
sicodragend eigen vermogen was bij de krappe renta~
biliteitsmarges in de landbouw een noodzakelijke
buffer voor het opvangen van bedrijfs~ en marktrisi~
co~s en daarmee voor de continuïteit van het bedrijf~
De arbeidsorganisatie werd steeds gecompliceerder
door de geringe arbeidsbezetting per bedrijf Het ont~
staan van steeds meer eenmansbedrijven maakte in
veel gevallen hulp van de echtgenote onmisbaar~ Voor
speciale en zware werkzaamheden schakelde men de
loonwerker inst

Ook de aard en de omvang van de samenwerking
veranderdent Burenhulp was mogelijk in een periode
dat er per bedrijf meer arbeidskrachten warent Het
vertrek van steeds meer jongeren uit de landbouw
maakte deze sympathieke vorm van onderlinge hulp
onmogelijk~ De bloeitijd van andere samenwerkings~
vormen lag voor rgGo met het gezamenlijk gebruik
van werktuigen~ het telen van pootgoedt bewaarplaatt
sen voor pootgoed~ diepvrieskluizen~ electrische afras~
tering en beregening~ Ze hadden zeker nut maar in
de loop der jaren verdwenen ze weer~ Men zocht naar
individuele oplossingen en die kwamen er ook door
nieuwe technieken~ meer welvaart en het groter wor~
den van de bedrijvenlt

Ook na igGo ontstonden er nieuwe samenwer~
kingsvormen~ Aanvankelijk waren het vooral twee of
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enkele boeren~ die samen wat duurdere werktuigen
aanschaften~ Dat gebeurde vaak zonder schriftelijke
vastlegging van afspraken en voorwaarden~ Dan ont~
stonden al gauw moeilijkheden bij het verrekenen van
kosten en inbreng van eigen arbeid~ Na korte tijd
zocht en kreeg men weer zelfstandigheid en vrijheid
tegen wat hogere kosten~ De kwetsbaarheid van het
geringe arbeidsaanbod per bedrijf deed sommige boe~
ren~ al of niet familieleden~ besluiten om bedrijven sat
men te voegen of intensief te gaan samenwerkent Het
doel was onderlinge werkverdeling en vervanging bij
ziekte of vakantiet In de praktijk zag men goede voort
beelden~ maar in veel gevallen waren ook die niet be~
stendig en opgewassen tegen de vrijheidsdrang van
boerent Vormen van samenwerking die wel standhiel~
den en in toenemende mate voorkwamen~ hadden een
zakelijk karakter en pasten in de tijdgeest van indivit
dualisering~ Daartoe hoorde een vaste relatie met de
loonwerker voor werkzaamheden die door hem ver~
richt werden~ Verder het aangaan van tijdelijke maat~
schappen tussen vader en zoon in verband met de op~
volgingt En trouwen op huwelijkse voorwaarden en
soms maatschappen tussen man en vrouw~ wanneer
men samen het bedrijf ging exploiteren~~

Met de bedrijfsontwikkeling veranderde ook de instel~
ling van de agrarische ondernemerst Van oudsher
vormden boeren een homogene groep met een groot
gevoel voor saamhorigheidt Maar door schaalvergro~
ting en specialisatie liepen de belangen steeds meer
uiteen~ Het ~wijtgevoel~ was danig verzwakt en vervan~
gen door Iik~ gaat voor ~wijl~ Met de groei naar het on~
dernemerschap waren boeren zakelijker geworden en
de onstuimige bedrijfsontwikkeling zorgde voor toe~
nemende onderlinge concurrentiext Daarbij ging het
niet eens zozeer om de markt en de afzet van produc~
ten~ maar in de allereerste plaats om de ruimtet
Grond werd in toenemende mate de beperkende fac~
tort De beste graadmeter hiervoor waren de prijzen~
die men in Brabant voor zandgrond betaaldet Die wa~
ren hoger dan waar ook in Nederlandt Intussen werd
in i gS~ door maatregelen vanuit Brussel en van de
landelijke overheid duidelijk~ dat de grenzen aan de
groei in de melkveehouderij en de intensieve veehou~
derij bereikt waren~ Daarmee behoorden voortaan ook
melkkoeien~ varkens en pluimvee tot sectoren met be~
perkte mogelijkheden~ Verdere groei van het ene be~
drijf zou voortaan ten koste gaan van het anderet Het

recht van de sterkste begon opgeld te doen~ met alle
gevolgen vandien voor het gedwongen beëindigen van
bedrijvent Het leek erop dat de eisen om boer te zijn
en te blijven steeds meer werden aangescherpt~
Voortgaande beperkende maatregelen van de overheid
verhevigden de onderlinge concurrentie en het ver~
dringen van elkaar~t

Maar ook voor de landbouworganisaties ontston~
den er grote problemen~ Niet alleen de onderlinge so~
lidariteit van de leden was verdwenent maar ze stont
den ook kritischer tegenover hun organisatie~ Met
name de NCB kwam in moeilijkhedent Veel leden
hadden een modern bedrijfl dat ze verder wilden uit~
bouwent Anderen wilden het wat kalmer aan doen of
zagen geen toekomst meer voor hun bedrijf In het
gedachtengoed van de NCB paste een beleid waarbij
de grotere boeren zich wat zouden beperken ten gunt
ste van de kleinere~ Maar daar hoefde men niet meer
op te rekenent Men kon het niet meer goed doen naar
alle leden toe en dat was toch de essentie van de be~
langenbehartigingt Men dreigde met weglopen uit de
organisatie~ omdat die zich niet hard genoeg opstelde
tegenover maatregelen van de overheidt jongeren von~
den het niet meer vanzelfsprekend om lid te worden
van de NCBt Met die ontwikkeling van verdeeldheid
onder elkaar en kritiek op hun organisatie gaven de
boeren hun grootste troef uit handenlot Saamhorig~
heid en werken aan één doel waren tijdens de opbouw
van moderne bedrijven de kracht van Brabant ge~
weestt Nu het nog veel harder nodig was om het be~
reikte in stand te houden~ kwam er verdeeldheidt Dat
beloofde weinig goeds voor de tijd na rS~Sot

De instelling van akkerbouwers onderging de minste
veranderingen onder invloed van de bedrijfsontwikket
lingt Zij moesten zich vooral aanpassen aan nieuwe
arbeidsverhoudingent Door hun van oudsher get
kweekte handelsgeest en grotere bedrijven waren ze
vanuit het verleden zakelijker en meer individualis~
tisch ingesteldt Men kon zeggen dat de veehouders
door de bedrijfsontwikkeling naar de akkerbouwers
waren toegegroeid~ In het kleigebied kende men ook
niet die absolute schaarste aan grond zoals zich die in
het zandgebied manifesteerde~~t Ook daar waren er
akkerbouwers die hun bedrijven wilden vergrotent
Maar de drang en de noodzaak waren minder acuutt
De wet van vraag en aanbod leidde ertoet dat voor het
eerst in de geschiedenis van Brabant de prijzen van
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zandgrond hoger lagen dan die van de betere en van
nature meer vruchtbare kleigrondt

Binnen de tuinbouw zorgde de bedrijfsontwikke~
ling na rgGo voor problemen tussen tuinders onder~
lingt Men werd kritischer op elkaar en de belangen
liepen niet meer parallel~ Dat leidde al gauw tot ow
rust en onvrede binnen de veilingorganisatie~ Grote
glastuinders waren niet langer tevreden met de regels
die golden voor de afzet van producten en ze be~
schouwden kleine telers als een blok aan het been~ Er
moest differentiatie komen naar hoeveelheid aanvoer
en ook het stemrecht moest in die geest worden ge~
wijzigd en anders dreigden ze weg te lopent Hun jaar~
lijks groeiende aanvoer was voor de veilingen onmist
baar en de regels werden in gunstige zin voor hen
aangepast~ Intussen verminderde het aantal veilingen
en veel kleine telers beëindigden hun bedrijf~ Vooral
in de glastuinbouw vond een ver doorgevoerde specia~
lisatie plaats en dat had gevolgen voor aard en inhoud
van studieclubst In plaats van algemene tuinbouwstu~
dieclubs ontstonden er belangengroeperingen van bij~
voorbeeld tomaten~~ komkommer~ en paprikatelers~
Daarmee werd de band met tuinders in de omgeving
veel losserli~

Ook met de verwerving van grond voor tuinbouw~
vestiging ontstonden er problemen~ In tegenstelling
tot Zuid~Holland had Brabant ruimte genoeg voor uit~
breiding van de tuinbouw~ Maar toch waren er beper~
kingen~ De centrumfunctie van de tuinbouw vroeg
om grond~ die dicht bij de veiling lag~ Bovendien
moest die van goede kwaliteit zijn en gelegen in ge~
bieden met uitstekende voorzieningent En in toene~
mende mate bepaalde de ruimtelijke ordening de mo~
gelijkheden voor de vestiging van tuinbouwbedrijvent

i r ~ jt Agrarische vrouwen in bedrijf en gezin
Van oudsher bestonden er verschillen tussen het mee~
werken van vrouwen op grotere akkerbouwbedrijven
en overwegend kleine gemengde land~ en tuinbouwt
bedrijven~ De noodzaak om mee te werken op akkert
bouwbedrijven was minder groot en paste niet bij de
onderlinge sociale verhoudingent Eerst was er volt
doende personeel en daarna volgde mechanisatie van
het veldwerk en specialisatie in de teelt van gewassen~
Vrouwen verrichtten in huis wel werkzaamheden voor
het bedrijf Zij stonden in hun taken voor gezin en
bedrijf dichter bij vrouwen uit de gegoede burgerij
dan die van gemengde bedrijven~ Van hen werd als

vanzelfsprekend aangenomen dat ze meewerkten in
het bedrijf~ Dat was de situatie in iq~Sot Terwille van
de duidelijkheid gaat deze beschouwing verder over
agrarische vrouwen op veehouderijt en tuinbouwbet
drijven en de veranderingen die daar tussen zqGo en
igS S plaatsvonden~

Het werk van agrarische vrouwen in bedrijven hing af
van tal van omstandigheden en kon in deelname aan
het arbeidsproces sterk variërent Het kon verschillen
naar leeftijdr opleiding~ het al of niet van agrarische
afkomst zijn~ de grootte van het gezin en de leeftijd
van de kinderen~ de persoonlijke instelling en mate
van betrokkenheid~ de man~vrouw verhouding in
relatie tot het bedrijf en onderlinge afspraken en
regelingent Ook de aard van het bedrijf speelde een
belangrijke rol~ zoals grootte en omvang ervan~ de
voornaamste bedrijfstak~ het toekomstperspectief~ de
komst of aanwezigheid van een opvolger en de moge~
lijkheid van bedrijfsovername~i~

Oudere vrouwen hadden in hun jeugd een heel
andere uitgangssituatie gehad dan de jongere genera~
tiet In het algemeen waren ze afkomstig uit de land~
bouw~ opgegroeid in grotere gezinnen in een nog ta~
melijk besloten milieu en na de lagere school hadden
ze weinig opleiding gevolgdt Voorzover aanwezig was
deze gericht op het huishouden en praktisch werk~
Opgedane kennis kwam ten goede aan gezin en be~
drijf Het er zijn voor de ander stond voorop~ Deze
ontwikkeling in de jeugd had hen waarden meegege~
ven voor het levent Ze hadden minder geleerd om op
te komen voor zichzelft Maar daarmee was hun vor~
ming niet afgelopen~ Ze leerden van de veranderende
wereld~ die steeds verder voor hen openging en door
de opvoeding van hun kinderent De jongere generatie
was opgegroeid in een andere tijd en een andere open
omgeving~ Na de lagere school hadden ze een be~
roepsopleiding gevolgd en een baan gevondent Als ze
met een boer of tuinder trouwden~ gebeurde dat
steeds vaker onder huwelijkse voorwaarden~ Maar ook
in i g SS gold voor de meesten nog steeds~ dat je niet
alleen met de boer of tuinder maar tevens met zijn
bedrijf trouwde~ Dat betekende in het algemeen het
opgeven van de baan en gaan meewerken in het bet
drijf~ Anderen bleven buitenshuis werken tot aan de
geboorte van het eerste kindt Sommigen behielden
ook dan hun baan~~t Meewerken in het bedrijf door
vrouwen was in i g SS gebaseerd op een mengeling van
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oude en nieuwe waardent Maar de jongeren zetten de
koers uit naar de toekomst~

Agrarische vrouwen hadden bijna steeds een dubt
bele functiet Naast het werk in het bedrijf of de baan
buitenshuis was de rolverdeling zo~ dat alle vrouwen
zich verantwoordelijk voelden voor de huishoudelijke
taken en de verzorging en opvoeding van de kinderen
Dat nam de meeste tijd in beslag~ De bijdrage van de
mannen aan huishoudelijk werk was minimaalt

Het zelfstandig werken van boeren was eigenlijk be~
perkt tot het uitvoeren van karweitjes in huis~ waarbij
mankracht vereist werd jzie tabel ~rJt Hun aandacht
was sterk op het bedrijf gericht~ Bij de jongere genera~
tie was dat weinig anderst jongere vrouwen zouden
graag zien dat hun man wat meer huishoudelijk werk
deed~ en nog meer aandacht zou schenken aan de ver~
zorging en vooral de opvoeding van de kinderent

Tabel jr Percentage echtgenoten van boerinnen en boerinnen zelj dat deelneemt
aan diverse huishoudelijke taken

Huis schoonmaken
Wassen~ strijken~ verstellen
Maaltijden bereiden
Koffie~ thee zetten
Planten~ huisdieren verzorgen
Levensmiddelen inkopen
Andere boodschappen
Karweitjes in huis
Huishoudadministratie

Boeren Boerinnen
~ loo

I IOo

S loo

I~ I OO

g loo
II IOO

Sj too
ss qG
jG go

Brow Loeffen~ Boerinnen en tuindersvrouwen in Nederland

Tabel jz~ Percentage boerinnen~ al dan niet werkend in bedrijf in verband
met leeftijd en opvolgingssituatie

Werken in bedrijf
ja nee

Tot js jaar ss Iz
Van js tot So jaar q l~ G
So laar en ouder ~~ Zj

waarvaw
met opvolger ~j a~
lnogl zonder opvolger Sa is

Broni Loeffen~ Boerinnen en tuindersvrouwen in Nederland

Maar ze geloofden niet dat dit snel zou veranderent
Van de andere kant vonden veel vrouwen dat werk in
het bedrijf voorging~ en dat investeringen in het be~
drijf voorrang hadden boven die in het huishouden~
Met hun dubbele functie maakten vrouwen in r g SS
meer uren dan mannen en ze hadden maar weinig
vrije tijd ~ noch tijd voor zichzelfls~

Er bestond onderscheid in werken van de vrouw voor
en in het bedrijf Het eerste kon in huis gebeuren en
bestond otat uit het wassen en verstellen van bedrijfs~
kleding~ het bijhouden van de boekhouding en de adt
ministratie en het gebruik van de telefoon voor be~
drijfsdoeleinden~ Dit nam enkele uren per week in be~
slagt Het overgrote deel van het werk werd verricht in
het bedrijf~ In totaal werkten vrouwen gemiddeld aZ
uur per week in en voor het bedrijft Het aantal uren
kon sterk variëren en hing af van de eerder genoemde
omstandigheden en de persoonlijke instellingt Het
werk in het bedrijf vond hoofdzakelijk dicht bij huis
plaats in stal~ kas of schuur en maar zelden op het
land~ Er was veel handwerk bij en afhankelijk van het
bedrijfstype verrichtten de vrouwen taken of deelta~
ken bij het voeren en verzorgen van kalveren~ varkens
en pluimvee~ het schoonmaken van stallen en melkge~
rei en het gereedmaken van producten voor afleve~
ring~ Bij het melken en het omgaan met de appara~
tuur konden man en vrouw elkaar aanvullen en ver~
vangen~ Bediening van de trekker en het gebruik van
werktuigen was in het algemeen mannenwerkillt

Uit tabel jz blijkt de hechte band tussen boerinnen
en het bedrijf~ Vooral vrouwen tussen ~S en So jaar
werkten veel mee~ Ook de fase in de gezinscyclus als~
mede de opvolgingssituatie speelden een roL De omt
vang van werkzaamheden werd mede bepaald door
traditie~ Het kon gebeuren dat vrouwen door omstan~
digheden of persoonlijke instelling te veel uren in het
bedrijf werkten~ Dat kon tot spanningen leiden en ten
koste gaan van de zorg voor het huishouden en de
kinderent Zodra er een opvolger op het bedrijf kwam~
ging de vrouw minder meewerkent

In het algemeen werden vrouwen intensief betrokt
ken bij bedrijfsontwikkelingsplannent Men praatte er
samen over~ waarbij het oordeel van voorlichters werd
meegewogent Daarna volgde de definitieve keuzet Als
het om grote investeringen ging~ kozen vrouwen in
het algemeen voor geleidelijke groei~ voor de menset
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lijke maat~ terwijl mannen graag tot de koplopers wil~
den behoren~ Zij dachten vooral aan de financiële re~
sultaten~ terwijl vrouwen het verband met het gezin
bleven leggent Zij lieten zich leiden door de sociale si~
tuatie~ de kwaliteit van leven en werken en het bepert
ken van werkdruk en financiële risicorst Maar na alle
overleg besliste de man~ ook als het om grote investe~
ringen ging~~~ De omvang van de omwenteling in
Brabant tussen igGo en r g HS doet vermoeden~ dat
mannen de zwaarste stem hadden in de ontwikkeling
van de bedrijven~

Eenmansbedrijf was eigenlijk een vreemde benat
ming voor een bedrijfstype waarin de vrouw gemidt
deld aa uur per week meewerkte~ Men sprak al over
een Itanderhalf inensbedrijfr~ maar dat klonk ook niet
fraait De algemeen gebruikte naam ~gezinsbedrijf
dekte ook de lading niet~ omdat de kinderen als get
zinsleden voor het verrichten van arbeid goeddeels
waren weggevallen en de eventuele opvolger een
grondige opleiding moest volgent In feite waren het~
wat het werk betreft~ ~man~vrouw bedrijven~ gewor~
dent Ook door die ontwikkeling was de taak van de
vrouwen in het bedrijf verzwaardt Maar de grootste
veranderingen kwamen door de bedrijfsontwikkelingt
Grootschaligheid en specialisatie vroegen om een an~
dere aanpak~ Mechanisatie nam taken over~ maar
nieuwe kwamen ervoor in de plaatst De techniek
stond niet stil en dat betekende voortdurend aanpas~
singen in het bedrijft Automatisering en computer de~
den hun intredet De computer was vrouwvriendelijker
dan de trekker~ dus ook dat moesten ze lerent
Daarmee nam het werk voor het bedrijf verder toet De
grotere bedrijfsomvang zorgde voor meer administrat
tief werk en men moest rekening gaan houden met de
uitvoering van regelingent Tevens bracht deze ontwik~
keling grotere investeringen en financiële lasten met
zich meet Dat leidde ook voor de vrouwen tot meer
psychische druklKt

In de loop der jaren kwamen er steeds meer aanwij~
zingen dat de positie van agrarische vrouwen ten op~
zichte van hun taakstelling op de bedrijven aan het
veranderen wast De maatschappelijke ontwikkelint
gen die zich na igGo voltrokken~ gingen niet aan de
staldeuren voorbij~ Er kwam een bewustwordingsprot
ces op gang~ waarbij vooral de jongere generatie zich
vragen ging stellen over al of niet meewerken in het

bedrijf en de wijze waaropt Het had al geleid tot meer
jonge vrouwen die buitenshuis bleven werken~ maar
bovendien groeide het besef dat onbezoldigd mee~
werken in het bedrijf als hulp van de man~ voor een
ongelijkwaardige positie zorgde~ Men wilde partner
zijn en op grond van afspraken of een overeenkomst
een eigen inkomen verdienen~ Naast bewustwording
kwam er een verzakelingsproces op gangt Vooral op
grotere bedrijven ontstonden meer man~vrouw maatt
schappen~ waardoor de vrouw medeondernemer
werdt De NCB zorgde in r g Sq~ voor een doorbraak
door het lidmaatschap open te stellen voor partners
van bedrijfshoofden~ Meer meisjes gingen landbouw~
onderwijs volgen en de eerste vrouwelijke bedrijfsop~
volgers dienden zich aan~ Er zat volop beweging in
het mannenbolwerk van weleerl~Jt

Er bestonden grote verschillen tussen toen en nut
In igGo was de boerin geslaagd wanneer ze met haar
man een mooi gezin en een gezond bedrijf had opge~
bouwdt Als ze hiervoor werd geprezen~ was haar reac~
tie kort en krachtigt ~Daor zedde toch veurrlt
Vijfentwintig jaar later was het de zelfbewuste jonge
boerin~ die op zoek was naar haar plaats in bedrijf en
gezin~ Het ging niet alleen om geld~ maar ook om
emotionele waardering voor haar werk~ In de tussen~
liggende periode vond in de bedrijfsontwikkeling de
omwenteling plaatst Zover waren de vrouwen nog
niet en daar voltrok zich een meer geleidelijk procest
Dat werd geleid en gestuurd door de vrouwenorgani~
saties op het plattelandt Bij de NCB was het de
Katholieke Vrouwenorganisatie ~KVO~~ die na de
Boerinnenbond nadruk ging leggen op maatschappe~
lijke verbreding en zelfontplooiing van de leden~
Vanuit de KVO ontstond het Agrarisch Vrouwenwerk~
dat zich specifiek toelegde op de vorming van boerin~
nen en tuindersvrouwen~ In igHS waren de vrouwent
organisaties in hun denken en doen verder dan veel
vrouwen in de praktijk~ Maar het was voor hen ook
niet gemakkelijkt Ze waren niet alleen zelf op zoek~
maar ook hun partners moesten wennen aan nieuwe
verhoudingent Het kostte tijd om vrouwen in het be~
drijf de gelijkwaardige plaats te geven~ die de jongere
generatie ging opeisenzO~

ri ~ qt Voortgaande veranderingen binnen de
gezinnen

Ontwikkelingen in de leefwereld rondom hen heen en
verder weg bepaalden voor een deel de veranderingen
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In de moderne boerderij van tqSS waren wonen en werken van elkaar gescheiden~ Collectie NCBt Fotw Pierre van de Meulenhof

in de gezinnen van boeren en tuinders~ Geslotenheid
van voorheen had plaatsgemaakt voor een onophoude~
lijke stroom van informatie~ Ze stonden niet meer aan
de zijlijn~ maar maakten deel uit van een gevariëerde
plattelandsgemeenschapt Scheidingen vanuit het ver~
leden waren weggevallent Tot IgGo was het gemeng~
de bedrijf nog op traditionele leest geschoeid met veel
handwerk en niet vergelijkbaar met industriële bedrijt
ven~ Door mechanisatie~ automatisering en grootschat
ligheid veranderde dat snel~ waardoor land~ en tuint

bouw vergelijkbaar werden met andere vormen van
bedrijvigheid~ Niet alleen in de manier van werken
maar ook in de wijze van leven gingen boeren~ tuin~
ders en de gezinnen met hun tijd meet

Toename van de niet~agrarische bevolking op het
platteland~ groei van steden en dorpen~ meer mobili~
teil en informatie~ bracht de agrarische bevolking in
nauwer contact met de stedelijke levenssfeer en een
andere levensstijl~ Tegelijk daarmee verminderde hun
invloed en macht binnen de plattelandssamenlevingt
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Boeren en tuinders moesten rekening gaan houden
met andere bevolkingsgroepen en dat kon aanleiding
geven tot conflictent Van de andere kant werd de leef~
wijze van deze nieuwkomers in korte tijd overgeno~
men~ In i ggS waren opvattingen over keuze van de
partner~ leeftijd van trouwen~ kindertal~ inrichting van
de woning~ kleding~ onderwijs en vrijetijdsbesteding
aangepast aan de denkwereld van de niettagrarische
bevolkingt Een ander gevolg was dat de hechte band
tussen boeren en tuinders onderling losser werd~ Dat
betekende van de ene kant opluchting~ omdat hier~
door de sociale controle en verplichtingen verminder~
dent Maar van de andere kant hield het ook verminde~
ring van gezelligheid en steun aan elkaar int Het werd
stiller op het boerenerE Met de grotere zelfstandig~
heid nam ook de individualisering van het agrarisch
gezin toeZIt

Ook in de gezinshuishouding veranderde er veeL
Boerenzoons kwamen meer in contact met meisjes
van buiten de boerenstand~ waardoor het aantal boet
rinnen van niet~agrarische afkomst toenamt Er kwa~
men minder kinderen~ en de aandacht voor indivi~
duele gezinsleden nam toe~ Kinderen kregen meer
zeggenschap over hun opleiding en beroepskeuzet
Ook over andere onderwerpen kwam er meer open~
heid in de gezinnent Ouders die hun bedrijf hadden
overgedaan aan een opvolger waren voor hun oude~
dagsvoorziening niet meer afhankelijk van hun kinde~
ren~ Meestal verliet men de boerderij maar men bleef
wel diensten verrichten~ In tegenstelling tot vroeger
bestond het gezin uit op de boerderij wonende man~
vrouw en kinderent Ze waren ook in dit opzicht verget
lijkbaar met niettagrarische huishoudenst
Verzorgende functies van vroeger~ zoals bejaarden~
zorg~ nam de overheid overt Apparatuur en doelmati~
ge inrichting van woonruimte en keuken zorgden
voor arbeidsverlichtingt

Maar dat betekende niet dat de gezinstaak van
boerinnen en tuindersvrouwen gemakkelijker was ge~
wordent Vooral de opvoeding van de kinderen was in
gewicht toegenoment Hun contacten buiten het agra~
risch milieu en hun veelal niettagrarische opleiding
gaven de nodige moeilijkhedent Ze kwamen thuis
met andere opvattingen~ normen en waarden en hier~
door konden conflicten ontstaant Opvoeden verander~
de niet alleen van karakter~ het werd ook tijdst en
arbeidsintensiever~ De snelle maatschappelijke veran~
deringen brachten spanningen met zich mee~ Eerder

werd al vermeld dat opvoeding van de kinderen in
hoofdzaak door de moeder gebeurde~ Ontwikkelingen
leidden tot verlichting van haar huishoudelijke taken
maar verzwaring van de opvoeding~l~

Jonge gezinnen konden in het algemeen beter en
sneller maatschappelijke veranderingen aanvaardent
Dat was ook van toepassing op agrariërs met een aant
gepast bedrijft Omgaan met geld en een stijgend in~
komen stelde hen in staat om de zuinigheid vanuit
het verleden af te leggen~ Maar het geld moest wel
goed besteed wordent Vooral na een gunstig jaar was
men royaalt Allereerst voor investeringen in het bet
drijf~ maar ook comfort en inrichting van de woning
werden niet vergetent Oudere agrariërs hadden vaak
meer moeite om verbeteringen door te voerent Van
hen hoefde het niet zo nodig en hun zuinigheid won
het van vernieuwingsdrangt Zij hielden het langste
vast aan de oude~ vertrouwde levensstijlZjt

Jongeren en vrouwen waren de gangmakers van ver~
ruiming en verbreding in de denkwereld van agrari~
sche gezinnen~ Ze brachten daarmee een proces op
gang van een gesloten gemeenschap naar open vert
houdingen op het plattelandt Het begon met de kin~
deren op school en de nog inwonende jongeren die elt
ders werktent Ze kwamen met verhalen thuis die in
het algemeen moeder in zich opnam en van comment
taar voorzagt Vader was druk bezig met de opbouw
van het bedrijft intussen veranderde de populatie op
school en kinderen brachten vrienden en vriendinnen
uit de buurt of uit het dorp mee van niet~agrarische
ouderst Voor hen viel er heel wat te beleven op de
boerderijt Er was veel ruimte om te spelen en er wa~
ren veel dieren~ Zo leerden ze elkaar kennen en de
contacten werden veelvuldiger en hechter~ Geen won~
der dat plattelandsjongeren~ jongens en meisjes~ sa~
men gingen optrekken in sport~ spel~ recreatie en so~
ciaaltculturele vorminCt

Meer dan de mannen leerden vrouwen van hun
kinderent Zij waren meer gericht op het onderhouden
van sociale contacten~ en waren van oordeel dat je van
anderen kon lerent Contacten met mensen van buiten
de eigen beroepsgroep werden als verrijkend ervarent
Met die instelling stimuleerden ze hun kinderen om
hetzelfde te doent Boerinnen die angstvallig binnen
de eigen kring bleven~ deden ook hun kinderen te~
kortt Vrouwen waren ook actiever dan mannen op so~
ciaal~cultureel en religieus gebied~ Organisaties van
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plattelandsvrouwen waren voor hen van grote beteke~
nist Het was veel meer dan nuttige en aangename
vrijetijdsbesteding~ Ze kregen kansen om te groeien
en hun vrouwelijke eigenschappen en kwaliteiten te
ontplooient Naast het aangeboden programma waren
de gesprekken met andere vrouwen van beslissende
betekenis voor hun vormingt In navolging van de jon~
geren sloegen zij een brug naar andere bevolkings~
groepen op het plattelandzst

Vrije tijd was al een schaars goed voor agrarische
mannen en vrouwen~ maar vakantie was voor velen in
IgSS nog onbereikbaart Daarin onderscheidde men
zich nog duidelijk van niet~agrarische gezinnen voor
wie vakantie een vanzelfsprekende zaak was~ De bin~
ding aan het bedrijfwas de grootste rem om met het
gezin voor langere tijd weg te gaant Vooral op veehouw
derijbedrijven was dat een groot probleem~ Boeren gat
ven de zorg voor het vee niet graag uit handen en bo~
vendien moesten er dubbele kosten worden gemaaktt
Zowel de vakantie als de vervangende bedrijfsverzor~
ger moesten worden betaaldt In de praktijk waren het
vooral jongere gezinnen met hulp van hun ouders en
gezinnen van akkerbouwbedrijven~ die op vakantie
gingen~ Vooral de kinderen sneden het onderwerp va~
kantie aan~ Ze wilden erbij horen en vergeleken zich
met de kinderen van andere bevolkingsgroepen~
Vooral boeren relativeerden die wens door te wijzen
op de goede kanten van het buitenleven waarnaar ste~
delingen zo snaktent Voor veel boerent en tuindersge~
zinnen bleef het dan ook bij uitstapjes in de vakantie~
periode~ Toch zou ook voor hen een wat langere afwe~
zigheid van hun bedrijf nuttig en belangrijk zijnt
Toenemende spanningen maakten het noodzakelijk
om ook eens afstand te kunnen nemen van dagelijkse
beslommeringen en zorgenzc~t

ci~St Boeren~ burgers en buitenlui
Landbouw had niet het alleenrecht op de omwente~
ling tussen rgbo en IgSSt Het maakte deel uit van
een versneld maatschappelijk procest Ook de dorpen
veranderden in die periode van aanschijn~ Vanaf IgSo
en zeker na IgGo veroverden bulldozers en kranen
steeds meer landbouwgrond voor de groeiende be~
hoeften van steden en dorpen~ Oude dorpskernen
werden afgebroken om plaats te maken voor al of niet
overdekte winkelcentrat Rabobank~ Albert Heijn en
Blokker waren opvallend aanwezig in grotere dorpen~
Knusse gemeentehuizen verving men door grootscha~

lige kantoorgebouwen~ Brabant groeide en bloeide~
Actieve burgemeesters verhieven hun dorp tot groeit
gemeentet Vooral dorpen met een centrumfunctie
gingen steeds meer op kleine steden lijken~ Er kwa~
men onderwijs~ en andere maatschappelijke~ sociale
en culturele voorzieningen~ De omvang van de bevol~
king nam snel toet Aanvankelijk hadden huizen nog
een grote tuin~ maar ook in de dorpen werd grond
duur en schaars~ De rijtjeswoning deed haar intrede
en dorpen werden steden in zakformaatZ~t Boeren
moesten hun heil gaan zoeken in het buitengebied~ In
de overgebleven boerenschuur in de dorpskern kon
men voortaan levensmiddelen en speelgoed kopent

Industrialisatie~ agrarische modernisering en sociale
mobiliteit zorgden voor verandering in de samenstel~
ling van de bevolking in de dorpen~ Generaties lang
waren de boeren gezichtsbepalend geweest en ze had~
den belangrijke functies ingenomen in het politieke~
sociale en kerkelijke leven~ Dat ging nu veranderent
Het begon met de toename van arbeiderst Zij waren
voor een belangrijk deel uit de boerenbevolking af~
komstig en door familiebanden met hen verbondent
Maar de dorpen waren ook heel aanlokkelijk voor ste~
delingen~ die zich vaak als forenzen kwamen vestigent
Onder hen waren ook hooggeschoolde nieuwkomers~
die veelal vrijgekomen boerderijtjes opkochten en ver~
bouwdent Zij vormden de nieuwe groepering buitent
lui~ die zich in en buiten de dorpen vestigden~ De grot
te aantrekkingskracht van dorpen op mensen van buit
ten en de uitstoot van mensen vanuit de agrarische
sector versterkten elkaart In korte tijd ging de boeren~
bevolking een minderheidspositie innemen en ver~
dween goeddeels uit het beeld van de nieuwgevormde
dorpsgemeenschapzxt

Die ontwikkeling had uiteraard grote gevolgent De
samenhang van vroeger ging verlorent Boeren hadden
dezelfde belangen en daardoor vormden ze een hech~
te dorpsgemeenschapt De numerieke groei van de
burgerbevolking leidde tot een politieke en sociaalt
culturele aardverschuiving~ De deelname van de
nieuwkomers aan het dorpsleven was heel verschil~
lend~ Sommigen gingen bestuursfuncties vervullen
en anderen hielden zich afzijdig~ Het veranderings~
proces verliep niet overal in hetzelfde tempot Verder
weg van de steden en in kleine dorpen met minder
timportr bleven boeren nog lang de best georganiseer~
de groeperingt Ze behielden behoorlijke inbreng in
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het dorpsleven en hier waren het de burgers die zich
meer aanpasten aan het boerenlevent Maar in veel
dorpen bepaalden de nieuwe groeperingen het beeld
van de samenlevingt Ze hadden een heel andere bin~
ding met het dorp dan de oorspronkelijke bevolkingt
Er was behoefte aan voorzieningen die het dorp niet
kon bieden~ De bindingen tussen mensen werden lost
ser en dat leidde tot een meer individualistische
dorpscultuurt Hier waren het vooral de boeren en hun
gezinnen die zich aanpasten~ Verschillen in opvattin~
gen en leefwijze vielen wegt In hun beroepsopvatting
stonden de boeren het dichtst bij de middenstanderst
Beide groeperingen leverden hun bijdrage aan de ver~
sterking van de maatschappelijke structuur van het
dorpz~J~

Enerzijds leidde individualisme tot meer begrip voor
elkaar en voor een afwijkende levenswijzet Maar het
leverde ook problemen op~ Hoezeer boeren en bur~
gers ook naar elkaar toegroeiden~ dat kon niet gezegd
worden van de relatie tussen boerderij en burgerst
Daar werd de afstand alleen maar groter~ Er was een
groot verschil met vroeger~ toen de boerderijen~ kleint
schalig en kneuterig~ in het dorp lagent Het zag er
eerder lief dan zakelijk uit~ Ze waren vervangen door
bedrijven op afstand met grote stallen en machines~
een en al zakelijkheid uitstralendt Burgers raakten
vervreemd van de boerderij en van wat daar zoal ge~
beurde~ Voortaan moesten ze het hebben van het
zicht en vluchtige informatiet Voor de stedeling was
het nog ergert De band met het boerenbedrijf was to~
taal verloren gegaan~ De zienswijze over de gang van
zaken berustte niet op kennis maar op incidentele be~
richtgevingt Kritiek van mensen van buiten kon hard
aankomen~ maar het trof hen nog meer~ wanneer dat
op dorpsniveau gebeurdet Individualisme en eigenbe~
lang hingen met elkaar samen~ Het kon de eigen
buurman zijn~ die de hinderwetvergunning blokkeer~
dejot Groei van de bevolking met hun wensen en ver~
langens leidde voor de boer tot beperking van moge~
lijkhedent

ii ~G~ Landbouw en landschap
Landbouw als landschappelijk object heeft te maken
met natuur~ de wisseling der seizoenen en rustt
Natuur haast zich nooitt Het is een statisch proces~
dat zich moet afspelen zonder of met zo weinig moge~
lijk ingrijpen door de menst Natuurgebieden worden

gekenmerkt door een zekere ruigheid als resultaat van
een langdurige ontwikkelingt Landbouw is cultuur~
door mensen gemaakt en onderhevig aan verandet
ringt Het is een dynamisch proces~ afhankelijk van
productiedoelen en mogelijkhedent Landbouw is ook
ordening~ gericht op gunstige productie~omstandighe~
den~ Ontegenzeggelijk is de afstand tussen natuur en
moderne landbouw toegenomen~ Een statisch en een
dynamisch proces kunnen niet met elkaar blijven hart
moniëren~ Aanvankelijk moesten mensen iets aan de
natuur ~ontrukkenr om in leven te kunnen blijven~
Daarna ging men over op landbouw~ maar de verwet
venheid met de natuur bleef lang bestaan~ De mens
was natuurafhankelijk en wat er groeide was een
mengeling van cultuur en natuurt De boer deed zrn
best maar de natuur bepaalde~ afhankelijk van de om~
standigheden~ de verhouding tussen opgroeiend ge~
was en onkruidt Dat leverde landschappelijk fraaie en
kleurrijke taferelen op~

De mens ging op zoek naar mogelijkheden om die
verhouding in gunstige zin voor hem te wijzigent En
die werden hem aangereiktt Het begon met kunst~
mest~ verbeterde rassenkeuze en waterbeheersingt
Vooral na IgSo kwam ook deze ontwikkeling in een
stroomversnelling~ Dat gebeurde door sterke uitbrei~
ding van onderzoek en voorlichting~ gericht op pro~
ductiegroei per hectare en per bedrijf~ toename van
het gebruik van kunstmest~ de komst van kunstmati~
ge beregening en middelen ter bestrijding van ziekten
en plagent De mens probeerde de natuur naar ztn
hand te zetten en kwam daarmee een heel eind~ Maar
de natuur laat zich niet dwingen en maakte in de loop
der jaren duidelijk~ dat er voor het behoud van een
schoon milieu grenzen in acht moeten worden geno~
ment De moderne boer moest ook doelmatiger gaan
werken~ met inzet van grote machines en werktuigent
Daarvoor waren ruilverkavelingen nodig~ Al deze int
spanningen leidden tot een wat eenvormiger en groot~
schaliger agrarisch landschap~ waarin de efficiency en
de vooruitgang van de landbouw duidelijk herkenbaar
waren i I~

Maar ook de moderne landbouw heeft sterke land~
schappelijke kanten~ In combinatie met het loofhout
weerspiegelt deze op unieke wijze de wisseling der
seizoenent Het voorjaar met de versgeploegde akkers~
lammeren in de wei~ kalveren en koeien die weer naar
buiten mogen en daar zichtbaar plezier aan beleven~
Bouwlandpercelen die weer groen worden en gewas~
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sen die gaan groeient De tijd van inkuilen en van
hooien en in de zomer de snel doorgroeiende maïs~
de stand van de andere gewassen en de vroegtijdige
oogst van de granent In de herfst het afsterven van de
gewassen en het oogsten van snijmaïs~ aardappelen
en bieten~ Vervolgens geeft de leegte en de verlatent
heid van de percelen een herkenbaar beeld van de
wintert

Landbouw straalt ook rust uitt Dit ondanks mecha
nisatie van het veldwerk en versnelling van het transt
port~ In tegenstelling tot vroeger is er veel minder be~
drijvigheid in het veldt Noodzakelijke werkzaamhe~
den gebeuren snel en efficiënt en de koeien worden
op stal gemolken~ Men kan eerder zeggen dat het
buiten de bedrijfsgebouwen eenzamer is geworden~
Melkvee en jongvee zorgen voor stoffering en verle~
vendiging van het agrarisch landschap~ Weliswaar

zijn de koppels vee in de wei veel groter geworden~
maar dat had geen nadelige invloedt Integendeelt
Welke weldadige rust gaat er uit bij het observeren
van grazende ofherkauwende koeien~ Evenals bossen
en natuurgebieden maakt landbouw met zijn boerde~
rijen deel uit van het landelijk gebied met geheel ei~
gen kenmerken voor de aandachtige bezoeker~

Echte natuurvorsers zullen moeite hebben met de
overgang van een kleinschalig gesloten naar een
grootschalig meer open landschapt Zij zijn van met
ning~ dat het landschap lelijker~ minder herkenbaar
en biologisch armer is gewordenjzt Met respect voor
ieders mening kan de landbouw~ met de onderliggen~
de gedachte van geen verandering~ hiermee niet uit de
voeten~ Een statisch proces is altijd de veiligste weg
om het milieu niet meer te belastent Maar een landt
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bouw zonder dynamiek is ten dode opgeschrevent
Van de andere kant is de mensenhand in de land~
bouw duidelijk zichtbaar en die hand reikt soms te
vert Daarom moeten natuurvorsers en landbouwkun~
digen met elkaar in gesprek blijvent Niet om het ei~
gen gelijk te halen~ maar om de samenhang tussen
natuur en landbouwcultuur te bevestigen~ Dan is
duurzame landbouw met ontwikkelingskansen maar
zonder ontoelaatbare schade voor het milieu mogelijkt

Dat ontwikkelingen binnen de landbouw snel kunnen
verlopen~ bewijst het volgende voorvalt in I~ya be~
zocht de toenmalige Minister van Landbouw~
ir~P~Lardinois~ Brabantt Hij was hier geen onbekende
en tijdens het werkbezoek informeerde hij naar de
sterk in opkomst zijnde snijmaïst De landbouwvoor~
lichting reageerde enthousiast met opmerkingen als
hoge opbrengst~ veel ruwvoer voor het rundvee en een
aanwinst voor het landschapt De Brabantse cultuur~
grond bestond voor meer dan de helft uit grasland en
het resterende deel was bouwland en tuingrondt Het
bouwland had een evenredige verdeling van lage ge~
wassen~ aardappelen en bieten~ middelhoge graan~
soorten en de hoge snijmaïs~ Met daarachter weer
struiken en bomen~ De afwisseling in hoogte zorgde
voor een fraai landschap~ Maar enkele jaren later had
snijmaïs in het zandgebied van Brabant de granen
verdrongen en ook aardappelen en bieten en zelfs het
grasland moesten ruimte inleveren voor dit gewast
Daarmee was snijmaïs te dominant in het landschap
aanwezig en waren de golvende korenvelden verdwe~
nent Wat als schrale troost overbleef was de gevoels~
waarde~ dat de snijmaïs de zomer verlengde~ Het oog~
sten van het graan in augustus kondigde vroeger het
begin van de nazomer en de herfst aant Vóór Io au~
gustus zaaide men al stoppelknollen~ bedoeld als
herfstvoer voor de koeient Het hoofdgewas snijmaïs
bleef groeien tot het einde van september~ Met de
oogst hiervan werd het landelijk gebied in Brabant
weer zichtbaar~

De omwenteling~ die in de landbouw heeft plaats~
gevonden~ moet ook zichtbaar zijn in het landschapt
Gebouwen~ percelen en maatvoering zijn afgestemd
op de ontwikkelingen van na IgGo~ Dat leidde tot een
veranderd landschap maar wel horend bij de tijd ~ In
wat men waarneemt komt het ondernemerschap van
de huidige boeren tot uitdrukkingt Naast het nieuwe
bestaan er nog steeds eerder gevormde cultuurland~

schappen en oude boerderijen die iets uitstralen van
het verledent En tenslotte moet landbouw steeds wor~
den gezien in combinatie met de omgeving~ Dat kun~
nen kleinere en grotere landschapselementen van bo~
men en struiken zijn~ maar ook velerlei overgangen
naar landschappelijk waardevolle gebieden en natuur~
gebieden~ Voor de aandachtige bezoeker heeft de
landbouw ook in I gSS grote waarde voor het landelijk
gebiedt Variatie~ maar ook tegenstellingen en over~
gangen dragen bij aan de veelzijdigheid van het
Brabants landschapjjt
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Slotbeschouwing

H
et was een bewogen periode~ die rond IgSo be~
gont Een lang tijdperk van overheidsbemoeiing

tijdens crisis~ oorlog en wederopbouw werd afgeslo~
tent Van jaar tot jaar hief de overheid beperkende
maatregelen in de uitoefening van het bedrijf op en
schaarse goederen kwamen in ruimere mate beschik~
baart Boeren en tuinders kregen het gevoel dat hen
meer vrijheid van handelen en ruimte voor eigen init
tiatief werd geboden~ Met alle mogelijke middelen stit
muleerde de overheid de groei van de productie per
bedrijft Dat gebeurde vooral met uitbreiding van on~
derwijs~ onderzoek en voorlichting en het verstrekken
van subsidiest Al kort na Igso bleek dat de Brabantse
boeren in het zandgebied nieuwe kansen gretiger ge~
bruikten dan elders~ Dat was zichtbaar in rationalisa~
tie van de bedrijfsvoering~ het vertrek van arbeids~
krachten en uitbreiding van de veehouderij t
Landbouworganisaties ondersteunden deze ontwikke~
ling~ Agrarisch Brabant kwam in bewegingt Vooral
boeren in gebieden met van nature minder gunstige
omstandigheden~ zoals de Kempen en de Peel~ begon~
nen zich te roerent Bij dit proces was de naoorlogse
periode ook psychologisch van betekenis~ Vanuit de
wederopbouw en de herwonnen vrijheid groeide het
verlangen naar vernieuwing en verbetering van het
welvaartspeil~

Het was niet alleen een bewogen maar ook een
spannende tijd~ De landbouwvoorlichting wilde voor~
oplopen bij nieuwe ontwikkelingent Maar wat was de
juiste koers~ Daarvoor was meer kennis en inzicht no~
digt Die werd verkregen van kenniscentra in eigen
land maar ook vanuit het buitenlandt Wekelijks lagen
er Engelse en Duitse vakbladen op de bureaus van
consulenten met het laatste nieuws op landbouwge~
bied~ Om op de hoogte te blijven werden deze landen
en ook Denemarken regelmatig bezocht~ Vooral
Amerika had na de oorlog een grote voorsprong op
agrarisch gebiedt De Marshallhulp stelde de voorlich~
ting in staat hiervan kennis te nemen en de ontwikket
lingen aldaar te bestuderent Bovendien kwam hier~
door geld beschikbaar ter verbetering van de
Nederlandse landbouwt Textielfabrikant R~van

Puijenbroek uit Goirle kwam terug uit Amerika met
een plan~ dat in ig~~o uitgroeide tot het houden van
~joo melkkoeien~ Er werd begonnen met ibo stuks in
een eenvoudig gebouwde loopstal~ Zo kort na Igso
was dat voor Brabant een onvoorstelbaar aantalt Deze
stal moest tevens zorgen voor veel strorijke mest~ die
gebruikt werd op de overwegend lichte ontginnings~
grond van zijn landgoed~ Hij was de laatste boer van
de oude garde~ die bleef geloven in de weldadigheid
van stalmest en de eerste die koos voor grootschalig~
heid~ Zijn wijze van aanpak was voor de toekomst van
de Brabantse rundveehouderij van grote betekenist

Vanaf IgGo hadden veel agrarische jongeren een
droom~ Het was mogelijk om een modern bedrijf op
te bouwent Hun ouders hadden het vlak na de oorlog
stap voor stap gedaan~ maar het bleef nog altijd de
oude vertrouwde boerderij~ die nog steeds in het ver~
lengde lag van de zelfvoorziening in de vorige eeuwt
Men hield weliswaar meer vee en er waren meer vert
koopbare producten~ maar boer zijn bleef een wijze
van leven en men kocht alleen het hoognodige~
Sociaal gezien was het een harmonische wijze van bet
staan~ maar economisch stelde het gemengde bedrijf
weinig voort jongeren zagen de wereld om zich heen
veranderen en ook de bedrijfsontwikkeling stond niet
stil~ Schaalvergroting~ nieuwe bedrijfssystemen~ me~
chanisatie en automatisering maakten het mogelijk
om het bedrijf om te vormen tot een ondernemingt
Dat was een totale breuk met het verleden~ De droom
kon in vervulling gaan~ Dat was het begin van de om~
wentelingt

Lang niet iedereen kon deze versnelde ontwikket
ling volgen~ Agrarisch Brabant raakte verdeeld in blij~
vers en wijkers en vanaf IgGo werden jaarlijks veel
bedrijven beëindigdt Maar veel jongeren gingen ent
thousiast doort Ze namen elkaar de maat en het
Brabantse zandgebied onderscheidde zich door veel
agrariërs met durf en ondernemingsgeestt Maar
grootschaligheid en snelle toename van de productie
zorgde op den duur voor ernstige moeilijkhedent
Rond IgSo werd de droom wreed verstoordt Het hoef
de niet meer en voortgaande groei leidde tot overpro~
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ductie en marktverstoring~ maar ook tot ernstige mi~
lieuproblematiekt Vanuit de samenleving kwamen er
wensen inzake de wijze van producerent het welzijn
van dieren en de kwaliteit van het voedselt Evenals in
Igso stonden agrariërs in I g SS opnieuw voor grote
problement Bovendien waren de verhoudingen tussen
overheid~ organisaties en boeren en tuinders onder~
ling verstoordt

Hoe was het mogelijk~ dat kleine Brabantse boeren na
IgSo het voortouw namen bij het op moderne leest
schoeien van de veehouderij in NederlandP De tegent
stelling met activiteiten in de eerste helft van deze
eeuw was groott Het waren toch dezelfde mensen~ zij
het van opeenvolgende generaties~ Het was een van
de kernvragen die uit deze studie naar voren kwamt
De generaties van voor IgSo waren afwachtend en ge~
reserveerd en men vermeed grote risicoJst Drie voor~
beelden mogen dat verduidelijken~ Het duurde lang
voordat kunstmest in het zandgebied geaccepteerd
werd~ Dit ondanks de grote betekenis ervan voor de
productiviteit van zandgrond~ De potstal werd later
dan elders vervangen door de Hollandse stalt
Ontginningen in de eerste helft van deze eeuw kwa~
men lange tijd ten goede aan boeren van buiten
Brabant~ Ze kwamen uit alle windstrekent Vanwaar
deze terughoudendheidP Ongetwijfeld speelden rem~
mingen een grote rolt Hun mentaliteit had te maken
met de afhankelijkheid van datgene wat de natuur
hen aanbood~ Dat was heel bescheiden~ Ze moesten
regelmatig tegenslagen aanvaarden~ maar dat had hen
wel taai en volhardend gemaakt~ Toen de kansen keer~
den konden ze die eigenschappen goed gebruikent

En die kwamen er na IgSot Remmingen vanuit
het verleden werden vervangen door stimulerende
factorent Niet één maar een hele reeks~ die elkaar ver~
sterktent Allereerst konden ze beginnen vanuit een
achterstandspositiet Ze hadden niets te verliezen en
er moest iets gebeuren aan het oplossen van de moei~
lijke naoorlogse problement Het overheidsbeleid~ ge~
richt op uitbreiding van de productie~ gaf hen nieuwe
kansen~ die men met beide handen aangreept Zij kon~
den profiteren van een bloeiperiode van onderwijs~
onderzoek en voorlichtingt Jong en oud waren bereid
om kennis in te halen en zich daarvoor in te zettent
De landbouwvoorlichting beschikte over talrijke sub~
sidiemogelijkheden voor kleine boerent Er kwamen
nieuwe initiatieven~ zoals het voorbeelddorp en

streekverbeteringent Die maakten tevens verbreding
met agrarisch~sociale en huishoudelijke voorlichting
mogelijkt Technische voorzieningen~ zoals kunstmati~
ge beregening maakten boeren minder afhankelijk
van ongunstige natuurlijke omstandighedent De
komst van het Borgstellingsfonds voor de Landbouw
stelde boeren zonder geld in staat om leningen af te
sluiten~ waarbij de overheid borg bleeft De
Marshallhulp maakte dit mogelijk en de Brabantse
boeren profiteerden er in ruime mate vant Dat was
ook van toepassing op het gevoerde provinciale indust
trialisatiebeleid en de daarbij horende snelle ontslui~
ting van het Brabantse platteland~ Jongeren kwamen
met meer geld naar huis dan de boer op het kleine be~
drijfkon verdienent Dat opende hun ogen voor de tot
nu toe gevoerde productiewijze~ Ook op vele andere
manieren bereikte boeren een toenemende stroom
van informatiet

Van grote betekenis was de structuur van de NCBt
die tot in het kleinste gehucht reikte~ Van dit dichte
en voor boeren vertrouwde netwerk kon iedereen die
zich inzette voor de agrarische bevolking gebruikmat
ken~ Bovendien was de dienstverlening van de NCB
zelf aan de leden zeer uitgebreid~ Er bestond een
hechte vertrouwensrelatie met hun leiders en men
luisterde naar hent Van belang was ook de sterke sat
menhang tussen boeren onderlingt Hierdoor had
Brabant een gunstig ontwikkelingsklimaatt dat stimut
lerend werkte~ Voor een ware doorbraak zorgde de
komst van de EEG ~ Dat gaf ruimte en boeren waren
voor het eerst verzekerd van afzet in de deelnemende
landent in dubbele zin was Brabant gunstig gelegent
Dicht bij Rotterdam voor de aanvoer van grondstoffen
en dicht bij grote bevolkingscentra voor de afzet van
productent Alles werkte rond IgGo in gunstige zin
meet Nieuwe technologie voor bedrijfsontwikkeling
en maatschappelijke veranderingen waardoor jonge~
ren mondiger werden en meer ruimte kregent Zij be~
paalden de koers na Ig~So~ De omwenteling die volgde
had niet alleen betrekking op de bedrijven~ maar ook
op de mensen en hun gezinnent Er ontstond een
mentaliteitsverandering van groepsdenken naar zelf
standig zakelijk denken~ overgaand naar individualit
sering en rivaliteit~

Het proces van de bedrijfsontwikkeling voltrok
zich van binnenuit~ Het hing samen met een aantal
interne factoren~ zoals instelling van boeren en tuin~
ders~ leeftijd~ opleiding~ kennis en voorkeur~ gezinssa~
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menstelling en aanwezigheid van een opvolger~ kwali~
teit van de grond en bedrijfsgrootte~ Boeren en tuint
ders bepaalden voor hun bedrijf aard~ omvang en
snelheid van de ontwikkelingt In het zandgebied had~
den boeren een duidelijke voorkeur voor veehouderij
en met name voor rundvee en varkenst Ook de pluim~
veestapel nam fors toe~ maar beperkte zich tot een
kleine groep gespecialiseerde bedrijvent Brabantse
boeren kozen massaal voor melkvee en varkens~ twee
sectoren waarmee ze vertrouwd waren~ In de tuin~
bouw vond specialisatie van bedrijven plaats~

Twee voorbeelden uit deze periode tonen duidelijk
aan dat bedrijfsontwikkeling niet van buitenaf be~
paald kon worden~ In het Agrarisch Welvaartsplan
voor Noord~Brabant~ dat in I gSS verscheen~ zocht men
de oplossing voor kleine bedrijven met veel arbeids~
krachten in vergroting tot zes hectare en de teelt van
tuinbouwproducten voor een betere benutting van de
beschikbare arbeid~ Maar voor de praktijk bleef het
een bedenksel van achter het bureau en de kleine boe~
ren wilden er niet aant In I q yS kwam de landbouw~
voorlichting met de leuze~ ~Niet meer~ maar beter~t De
bedrijfsontwikkeling ging te snel en er ontstonden
problemen~ Boeren waren het eens met de strekking
van de leuze~ maar niet voor hun bedrijf~ Echte ~door~
douwersl liepen zo hard~ dat de voorlichting hen niet
kon bijhoudent Voorzover er geen beperkende bepa~
lingen waren~ beslisten boeren en tuinders in volledit
ge vrijheid over het maken en uitvoeren van plannen
voor bedrijfsontwikkelingt Alle eerder genoemde fac~
toren van buiten hadden uiteraard invloed op de keu~
ze~ maar waren niet beslissendt

Evenals in IgSo was ook in I g SS de toekomst van boe~
ren en tuinders onzeker~ Door de toegenomen proble~
matiek sedert IgSo stonden ze voor een nieuwe uitda~
ging~ het opbouwen van een duurzame landbouw~ re~
kening houdend met het milieu~ het welzijn van
dieren en de kwaliteit van het voedselt Er waren nog
meer problemen maar de enige overeenkomst met
IgSo was opnieuw het gebrek aan ruimtet Degenen~
die toen boer wilden worden en hier geen bedrijf kont
den overnemen moesten er emigratie voor over heb~
ben~ Anderen vertrokken om hun kinderen meer kan~
sen te geven op een agrarisch bedrijft Een soortgelijke
ontwikkeling was ook in I g SS aan de gang~ Boeren uit
Brabant vestigden zich elders in Nederland en in ant
dere Europese landent Enkelen besloten tot overzeese

emigratie~ voornamelijk naar Canadat Door de blijven~
de druk op de ruimte~ zou deze ontwikkeling ook na
I g SS doorgaan~ Voor Brabant betekende het verlies aan
bekwame ondernemers~ maar voor hen was het een
mogelijkheid om in een gebied met meer ruimte het
ideaal van een eigen bedrijf te kunnen verwezenlijken~

In I g SS stond ook vast dat agrariërs de problemen~
die samenhingen met duurzame landbouw niet alleen
konden oplossen~ Daarvoor was de hulp van de over~
heid en de samenleving nodigt Maar het klimaat om
samen aan oplossingen te werken was in I g SS niet
gunstigt Dat lag niet alleen aan de weerbarstigheid
van de materie~ maar meer nog omdat partijen elkaar
zo moeilijk konden vinden~ Men stond meer tegen~
over dan naast elkaar~ Na ~S jaar van productietoena~
me was bij de boerengeneratie van I gSS het groeiden~
ken tot een tweede natuur geworden~ Geen wonder
dat ze niet meteen konden omschakelen op een ande~
re denkwijzet De overheid had redelijk laat ingegre~
pen en er was opnieuw tijd nodig om met gepaste
maatregelen te koment En de samenleving beoordeel~
de teveel op afstand de situatie in de landbouwt Dat
gaf boeren de overtuiging dat hun sector als geen an~
dere werd geplaagd door vooroordelent

Reeds eerder werd vermeld dat in I gSS Nederland
aoro van het grondgebied van de EG bezat~ en van daar~
uit Soro van de agrarische productie leverdet Daaruit
bleek het intensieve karakter van de Nederlandse
landbouwt Het belangrijkste aandeel hierin hadden de
tuinbouwsectoren en de intensieve veehouderijt
Vooral met deze laatste bedrijfstak speelde Brabant
een grote rolt Wanneer Nederland in Europees vert
band die belangrijke plaats wilde behouden~ dan was
dat alleen mogelijk met een oppervlakte~~ arbeids~ en
kennisintensieve land~ en tuinbouw~ Het bereiken van
duurzaamheid voor intensieve bedrijfsvormen en met
name voor de veehouderij was een moeilijk dyna~
misch proces zonder eindstreep~ waarin onderzoek en
technologie oplossingen moesten aandragen voor be~
heersing van de milieuproblematiek~ Een ander pro~
bleem voor de boeren en de samenleving was het ont~
staan van steeds grotere mega~ of mammoetbedrijven
in de intensieve veehouderij~ Ging het in de toekomst
de kant uit van echte bio~industrie en geïndustriali~
seerde landbouw~ En welke ruimte bleef er dan nog
over voor de gezinsbedrijven~

Geen wonder dat er in I g SS grote verwarring be~
stond aangaande de toekomst van de intensieve vee~
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houderij~ Boeren begonnen in te zien dat de overheid
regels moest gaan stellen ter voorkoming en beteuge~
ling van milieuoverlastt En dat men rekening moest
gaan houden met wensen vanuit de samenleving~ die
tevens consumenten waren~ Het zou voor hen na
i g SS de enige begaanbare weg worden~ Maar gaf de
overheid hen ook voldoende tijd om maatregelen ter
verbetering te kunnen uitvoeren en welke kosten wa~
ren hieraan verbondenP De geschiedenis tussen rgSo
en r gSS had geleerd dat ingrijpende bedrijfsverandet
ringen van binnenuit moesten gebeurent Teveel
dwang van buitenaf en te weinig overleg zou de ver~
keerde weg zijnt Het inzicht bij boeren moest vert
sterkt worden en er moest een beroep worden gedaan
op het gezonde boerenverstand en het eigenbelangt
Maar was men daartoe bereida Door bezuinigingen
en andere organisatorische veranderingen bestond er
in i g SS minder contact met de praktijk dan voorheent
Bovendien kreeg het Ministerie van Landbouw door
gewijzigd beleid een andere uitstraling naar boeren
en tuinderst Dat was ook van psychologische beteke~
nis~ De afstand was groter geworden~

Vanuit de samenleving vroeg men in i~ SS om int
krimping van de veestapelt Dat was voor de boeren in
strijd met alles wat ze sedert igso hadden opget
bouwd~ Het was bovendien een onmisbare welvaarts~
pijler onder de Brabantse landbouw waaraan niet ge~
tornd mocht wordent De samenleving was ook voor~
stander van meer kleinschalige bedrijvent Die
ontwikkeling zou gunstig zijn voor het milieu~ het
welzijn van dieren en de kwaliteit van het voedselt
Alle goede bedoelingen ten spijt was dit nu juist de
weg die de boeren tussen rgso en rS~Go hadden verla~
tent Vroeger was dit mogelijk bij de gratie van lage lo~
nen~ veel arbeidskrachten en een sober bestaant Die
tijd zou niet meer terugkoment Wensen vanuit de sa~
menleving moesten gerealiseerd worden op groot~
schalige gezinsbedrijvent

Voor de boeren was belangrijk of consumenten
bereid waren meer te betalen voor herkenbare produc
ten afkomstig van bedrijven die extra aandacht bet
steedden aan het milieu~ welzijn van dieren en kwali~
teitsverbetering~ Er bestonden aanzetten in i ~ SS voor
toename van de biologische landbouw en het houden
van scharreldierent Ook geïntegreerde landbouwme~
thoden maakten opgang~ waarbij minder energie en
grondstoffen maar meer arbeid werden gebruikt dan
in de gangbare landbouwt Deze alternatieve metho~

den zorgden nog maar voor enkele procenten van de
totale landbouwproductie van Nederlandt De belangt
stelling nam toe~ maar landen als Denemarken en
Duitsland waren al verder~ Die voortgaande ontwikke~
ling hing echter niet alleen af van de producenten~
maar evenzeer van de consumenten en de tussenlig~
gende schakels in de verkoopt Meer vraag naar kwali~
tatief hoogwaardige producten en een hogere prijs
zou boeren in staat stellen om milieu~verbeterende
maatregelen te nemen en meer arbeid vragende pro~
ductiemethoden te kunnen toepassen~

Tussen igSo en i g SS schreef iedere sector~ maar
ook iedere boer of tuinder zijn eigen verhaal~ Door de
voortdurende stroom van nieuwe technische vindint
gen en de daadkracht van ondernemers bleef ook na
rgSS de indeling in koplopers~ volgers en achterblij~
vers in stand~ Het was en bleef een afvalrace zonder
eind~ waarbij de gemiddelde productieomvang per be~
drijf zich in opwaartse richting bewoogt De boer van
vandaag met een redelijke bedrijfsomvang~ die niet
investeerde~ was de kleine boer van morgent
Verhoging van de productie kon lang niet altijd vert
kregen worden door vergroting van de bedrijfsopper~
vlaktet Integendeelt jaarlijks moest cultuurgrond wor~
den ingeleverd voor niet~landbouwdoeleindent Deze
tegengestelde ontwikkeling verklaart tevens de hoge
intensiveringsgraad van de Brabantse bedrijven~ Alle
mogelijkheden werden benut~ zowel uitbreiding als
een hogere productie per dier en per hectare~

De geschiedenis had geleerd dat er in igSS weinig
zekerheden bestonden over de toekomstige ontwikke~
ling van de Brabantse land~ en tuinbouw en de bedrij~
vent Iedereen was overtuigd van de noodzaak van een
ommekeer~ Maar voor de individuele boer was het
moeilijk om in te zien~ dat enige uitbreiding op zijn
bedrijf kon bijdragen aan de belasting van het milieut
Bij vroegere ontwikkelingen~ zoals de komst van de
kunstmest~ de Hollandse stal~ kunstmatige berege~
ning~ schaalvergroting en specialisatie speelde het ei~
genbelang een grote rol~ Men kon boeren overtuigen
van het eigen voordeel~ maar zelfs die omslag in den~
ken kostte tijd ~ Nu ging het om investeringen terwille
van het milieu en de samenleving~ waarbij het eigen~
belang minder goed zichtbaar was~ Het zou na r gSs
veel tijd en aandacht vragen om maatschappelijk den~
ken en handelen van boeren en tuinders weer in hett
zelfde spoor te krijgen~ Dat was de uitdaging van de
generatie na rgSS ~ die de voorgaande van rgGo had
opgevolgdt
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Samenvatting

D e studie begint met een inleidend hoofdstuk over
de periode I g jo~I g So ~ Dat gebeurde om twee re~

denent Allereerst om aansluiting te vinden met eerder
verschenen werken over agrarisch Brabant tot Iqjo en
verder om de verschillen in mogelijkheden voor en na
igSo beter te doen uitkoment Het was een periode
met een aaneenschakeling van dieptepunten~ De cri~
sis van de jaren dertig~ de Tweede Wereldoorlog en de
moeizame wederopbouw na IgISt Tijdens de crisisja~
ren kwam het voortbestaan van veel bedrijven in ge~
vaart Om dat te voorkomen moest de overheid een
reeks van maatregelen nemerlt De Tweede
Wereldoorlog had uitputting van de grond en sterke
inkrimping van de veestapel tot gevolg~ Door grote
eensgezindheid kreeg de bezetter geen greep op de
Brabantse boeren~ hun organisaties en instellingent
De bevrijding ging gepaard met verliezen aan men~
senlevens en schade aan boerderijent Herstel van ge~
troffen bedrijven verliep traagt Teveel kleine bedrijven
en een opeenhoping van arbeidskrachten tijdens crit
sis en oorlog waren oorzaak van een ongekend kleine
boeren en jonge boerenvraagstuk in Brabantt De zeer
ingrijpende gebeurtenissen in deze periode hadden
invloed op menselijk handelen na Igsot

Agrarische bedrijfsontwikkeling in Noord~
Brabantt Dit naoorlogse proces begon rond igSo en
ging in de loop der jaren steeds sneller verlopent
Veranderingen weken volkomen af van vroegere meer
geleidelijke aanpassingen van de bedrijvent
Remmingen en beperkingen vanuit het verleden
maakten plaats voor grote daadkracht van de agrari~
sche bevolking~ Er middenin staande bleef die ontwik~
keling ook mij bezighoudent Verwondering en innert
lijke aandrang om achtergronden en motieven te kent
nen vormden de basis voor deze studie~ Het ging er
niet alleen om wat er gebeurde~ maar ook het hoe en
waarom moesten deel uitmaken van het onderzoek~
In IggS was het aanschijn en wezen van agrarisch
Brabant totaal veranderd~ Dat was alleen mogelijk
door een andere mentale instelling van de bevolkingt
Het gemengde bedrijf verdween~ maar ook op akker~

bouwt en tuinbouwbedrijven vond een omwenteling
plaatst Het onderzoek heeft betrekking op alle agrari~
sche bedrijven en de mensen die er werktent

Die ontwikkeling was rond igSo nog niet te voorzient
De uitgangssituatie was allerminst gunstig met veel
kleine bedrijven en jonge boeren zonder toekomstper~
spectief in de landbouw en afkeer van industriearbeidt
Met uitzondering van het zeekleigebied domineerde
in Brabant de problematiek van de kleine bedrijvent
In vergelijking met andere provincies kon gesproken
worden van een achterstandspositiet Boeren werden
gestimuleerd om meer te producerent Dat was moget
lijk door vergroting van de veestapelt Intensivering
van de bedrijfsvoering begon opgang te makent De
grootste veranderingen vonden plaats op akkerbouwt
bedrijven~ Landarbeiders verlieten de landbouw en
zochten werk in de industrie of de Rotterdamse ha~
ven~ waar de lonen hoger warent Zo zette de groep
van landarbeiders in een vroeg stadium de toon voor
het grootscheepse vertrek na igSo van arbeidskrach~
ten uit de landbouw~ De tuinbouw droeg zijn steentje
bij aan de intensivering van de agrarische productiet

De periode tussen IgSo en IgGo was in de ware
zin des woords een overgangstijdt Er veranderde nog
weinig aan de oppervlakte cultuurgrond en de hoet
veelheid bouwland en grasland~ Alleen de oppervlakte
tuingrond nam toe~ alsmede de veestapel~ Bepaald
spectaculair was de uitbreiding van de varkens~ en
pluimveehouderijt Daarentegen liep de agrarische he~
roepsbevolking snel terugt Na de landarbeiders waren
het in toenemende mate meewerkende zoons die de
landbouw verlieten~ Vertrek van arbeidskrachten en
intensivering en rationalisatie van de productie waren
de kernpunten van de bedrijfsontwikkeling tussen
igSo en IgGo~ Op die wijze kon op gemengde bedrij~
ven een redelijk arbeidsinkomen worden verkregent
Bedrijven begonnen uit elkaar te groeient In het
bouwplan veranderde nog weinigt Mechanisatie bet
gon op gang te komen~ Rundveestallen werden vert
bouwd en voor varkens en pluimvee kwamen er meer
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en grotere stallen~ Akkerbouwers hadden geen keuzet
Met minder mensen moest het werk worden gedaan
en dat betekende motorisatie en mechanisatiet Ook
het aantal paarden liep sterk terug~ Akkerbouwers na~
men het voortouw bij de mechanisatie van bouwland~
gewassent Daardoor kon het intensieve bouwplan bet
houden blijvent Tuinbouw werd gekenmerkt door ven
schillende sectorent De vollegrondstuinbouw bleef in
hoofdzaak deel uitmaken van gemengde bedrijvent
De glastuinbouw was nog van weinig betekenis~ Grote
veranderingen deden zich voor in de fruitteelt~
Boerenboomgaarden verdwenen en het areaal liep
achteruitt De boomkwekerij ontwikkelde zich gunstig
en als nieuwkomer verscheen de champignonteeltt

Er kwamen nieuwe kansen en die werden in
Brabant met beide handen aangegrepen~ Het landt
bouwbeleid van de overheid was gericht op een zo
groot mogelijke bijdrage van landt en tuinbouw aan
de nationale economiet Boeren en tuinders aanvaard~
den die uitdagingt Minister S~Mansholt ging voortva~
rend te werkt Onderzoekt onderwijs en voorlichting
werden fors uitgebreid~ Dat was de basis waarop de
moderne bedrijfsontwikkeling ging steunent De pro~
vinciale overheid kwam met haar industrialisatie~ en
werkgelegenheidsbeleidt Industrialisatie vond niet al~
leen in steden maar ook in streekcentra in grotere
dorpen plaats~ Die bewuste spreiding bracht industrie
en landbouw dichter bij elkaar en dat zou de belangt
rijkste bondgenoot worden voor het oplossen van het
jonge boerenvraagstuk~ Het ontstaan van de Europese
Economische Gemeenschap was voor de op export ge~
richte Nederlandse land~ en tuinbouw van levensbe~
langt Brabant lag gunstig voor de aanvoer van grond~
stoffen vanuit de Rotterdamse haven en temidden van
dichte bevolkingscentra~ Het Borgstellingsfonds voor
de Landbouw voorzag in de financieringsbehoefte van
goede ondernemers met een zwakke financiële posi~
tiet De Marshallhulp ondersteunde veel projecten ter
bevordering van de productiviteit in landt en tuin~
bouw~ Organisaties en instellingen stimuleerden boet
ren en tuinders~ waarbij de Noordbrabantse
Christelijke Boerenbond een hoofdrol vervuldet Naast
technisch onderzoek kwam er meer bedrijfsecono~
misch onderzoek als basis voor de moderne land~
bouwvoorlichting~ Voor de opleiding van jongeren
werd beperkt avondonderwijs vervangen door volledig
dagonderwijst De Dienst Kleine Boeren stimuleerde
ontwikkelingen met subsidies~ De landbouwvoorlich~

ting kwam met nieuwe initiatieven~ zoals het voor~
beelddorp Kerkhoven en de daaruit ontstane streekt
verbeteringen~ Dat was tevens het begin van de agra~
risch~sociale en huishoudelijke voorlichtingt Als eer~
ste organisatie begon de NCB in igGo met de
sociaal~economische voorlichting~ Streek~
verbeteringen vormden een sterke stimulans voor de
uitvoering van ruilverkavelingent Kortom~ boeren en
tuinders konden tussen igSo en igGo putten uit een
arsenaal van mogelijkheden om hun bedrijven te ver~
beterent

Al in i~Go keek men met enige verbazing naar
agrarisch Brabantt Er waren ontwikkelingen aan de
gang~ die krachtiger verliepen dan in andere provint
cies~ Voorbeelden hiervan waren de snelle uitbreiding
van de productieomvang per bedrijf~ de deelname aan
het landbouwonderwijs door jongeren en het gebruik~
maken van regelingen en het borgstellingsfondst Het
jonge boerenvraagstuk was in igGo al voor een deel
opgelostt De tegenzin om buiten de landbouw werk te
zoeken was sterk verminderd~ Jongeren van kleine bet
drijven~ die in de industrie gingen werken~ ontvingen
een weekloon dat thuis nooit verdiend kon wordent
Dat was een stevige stimulans om de landbouw te ven
latent Anderen zochten een baan bij agrarische dien~
sten of instellingent jonge boeren zonder uitzicht op
een eigen bedrijf~ konden met emigratie alsnog hun
levenswens vervullent Veel maatregelen van de over~
heid kwamen ook ten goede aan de kleine boerent Dat
versterkte hun zelfvertrouwen en prikkelde hun da~
dendrangt Ze begonnen zich meer boer te voelen en
ze gingen beseffen~ dat er voor hen ook kansen lagen~
Een krachtige standsorganisatie en groeiende econo~
mische instellingen vergrootten hun zelfbewustzijnt
Vooral jongeren die blevent hadden geloof in een be~
tere toekomst~ Brabant had veel jonge ondernemers~
die nieuwe wegen gingen inslaant Dat was een intern
proces~ waarbij men gebruikmaakte van de mogelijk~
heden die werden aangereiktt Ook de beroepskeuze
van de kinderen veranderdet In tegenstelling tot
vroeger waren er nu meewerkende~ elders werkende
en studerende kinderen~ Meer maatschappelijke
contacten zorgden ervoor~ dat er behalve in het bedrijf
ook binnen het gezin in korte tijd veel veranderde~
Het oude was er nog~ maar ook het nieuwe was in
aantocht~ Daarmee werd igbo niet alleen eindpunt
van een periode~ maar ook het begin van een nieuw
en bijzonder tijdperk~
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Grotere productie~eenheden pasten nog binnen de ge~
mengde bedrijvent Ze hoorden bij de intensivering
van de productie en rationalisatie van de bedrijfsvoe~
ring in de overgangsperiode~ De voortdurende stijging
van arbeidskosten was de belangrijkste drijfveer voor
de omwenteling~ Met een minimum aan arbeid moest
zoveel mogelijk worden geproduceerd~ Om dit te kun~
nen realiseren waren nieuwe bedrijfssystemen nodig~
De omwenteling~ die in korte tijd plaatsvond~ was het
duidelijkst zichtbaar in de ondergang van het ge~
mengde bedrijf~ Dat bedrijfstype met zijn kleine be~
drijfseenheden was sedert vele generaties onaantast~
baar aanwezig geweest in de geschiedenis van agra~
risch Brabant~ De natuurlijke inpassing in het
landschap~ gebruikmakend van wat de natuur bood~
de zelfvoorziening voor het gezin~ beperking van het
bedrijfsrisico en werk biedend aan veel handen van
jong tot oud hadden in het verleden de kracht van dit
bedrijfstype bepaaldt Maar voor de moderne ontwik~
keling werkte het in het nadeel en dat betekende het
eindet Daarmee ging ook de IromantiW van het ge~
mengde bedrijf verlorent Ook in de akkerbouw vond
een omwenteling plaatst De ~hereboer~ van weleer op
het grote akkerbouwbedrijf~ die leiding gaf aan zijn
personeel~ had deze medewerkers zien vertrekken~ Zij
het gemechaniseerd~ moest hij nu zelf werkzaamhe~
den uitvoerent In de tuinbouw vond de omwenteling
wat later plaats en dat leidde tot gespecialiseerde vol~
legronds~ en glastuinbouwbedrijven en bedrijven voor
fruitteelt~ boomkwekerij en champignons~ De groot~
schalige en gemechaniseerde teelt van groentegewas~
sen vond plaats op akkerbouwbedrijven~

Alles werd anders~ Nergens werd zo driftig getim~
merd en gebouwd als in Brabant~ Er heerste een echt
ondernemersklimaatt Alles en iedereen werkte eraan
mee~ De totale omwenteling had niet alleen betrekt
king op de bedrijven~ maar evenzeer op de mentale
instelling van boeren~ tuinders en hun gezinnen~
Door het ontstaan van grootschalige~ gespecialiseerde
bedrijven en de uitvoering van ruilverkavelingen vert
anderde tevens het landschappelijk aanzien van de
land~ en tuinbouwt jongeren bepaalden de toekomst
van agrarisch Brabantt Wat in de stedelijke samenle~
ving plaatsvond werd meer en meer maatstaf voor
wensen en verlangens in boerengezinnent
Plattelandsnormen van voorheen golden niet meer en
van beslissende betekenis hierbij was de doorbreking
van het isolement van de naoorlogse generatiet

Grotere bedrijven stelden hen in staat om de wel~
vaartsontwikkeling te volgen~ Door de snelle groei
werden de verschillen tussen voorloperst volgers en
achterblijvers steeds grotert Veel boeren en tuinders
konden die wedloop niet volhouden en dat leidde tot
beëindiging van bedrijvent Alleen de sterken bleven
overt De vroegere verschillen tussen groot en kleinl
onbeduidend en machtig werden kleinert Niet alleen
in omvang van bedrijven~ maar ook in taakstelling wa~
ren boeren en tuinders naar elkaar toegegroeid~ Allen
moesten zorgen voor de organisatie van de bedrijfst
voering~ het leveren van arbeid en de financiering~ Bij
alle geweld bleef het agrarisch gezinsbedrijf overeind~
zij het met een beperkter gebruik van arbeidskrachten
uit het gezin~ In veel gevallen stonden man en vrouw
er alleen voor en dat vergrootte de kwetsbaarheid van
deze bedrijfsvormt

Vanaf ig~o ontstond in Nederland een algemene
economische recessiet Lonen stegen sneller dan de ar~
beidsproductiviteit en dat leidde tot toenemende infla~
tie en grote werkloosheidt Daar kwam nog bij de olie~
crisis van iq~~t Land~ en tuinbouw maakten deel uit
van het economisch bestel~ en de verwachting was~
dat ook de agrarische bedrijfsontwikkeling in rustiger
vaarwater zou koment Maar het omgekeerde gebeur~
det Pessimisme~ gebaseerd op economische stagnatie~
maakte op boeren weinig indrukt Zij waren gewend
aan een wisselend inkomen en geloofden in eigen
kunnen~ Het ging al zolang goed en men koos mas~
saal voor doorgaande bedrijfsontwikkelingt Niet de
markt maar de situatie in eigen bedrijf was bepalend
voor hun keuzet Bovendien hadden ze een goede an~
tenne voor signalen van de overheid~ die wezen op be~
perkende maatregelen inzake het milieu en de ruim~
telijke ordening~ Hun reactie was~ ~Nu kan het nog~
maar we moeten wel opschietenrl~ Maar hun geza~
menlijke inspanning leidde steeds meer tot verzadig~
de afzetmarkten en belasting van het milieu~ In i q ~S
kwam de landbouwvoorlichting met de leuze ~Niet
meer~ maar beterJ~ Men maakte zich zorgen over de
ontwikkelingsdrift van de Brabantse boeren in de in~
tensieve veehouderijt Landbouwvoorlichting had
steeds bedrijfsontwikkeling gestimuleerd~ maar nu
raakte men verstrikt in het eigen succes~ Ook binnen
de NCB deelde men deze zorg en men was vooral be~
ducht voor het ontstaan van industriële bedrijven~
Ook actiegroepen dienden zich aant Hun kritiek was
gericht op de wijze van produceren~ het welzijn van
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dieren~ de milieuproblematiek en de ruimtelijke orde~
ning~ Vooral de intensieve veehouderij kreeg het zwaar
te verduren~ Hun uitspraken waren nogal ongenuan~
ceerd~ Zij kwamen bij de boeren hard aan~ Zij voelden
zich bedreigd en dat leidde tot wederzijds wantrout
went In positieve zin kon men de waakfunctie van
deze groepen waarderen~ opkomend voor een schoon
milieu en aandacht voor de wijze van producerent

En de boer~ hij ploegde voort~ In r g SS kon de balans
worden opgemaaktt Wat was er gebeurd sedert rgGoa
Er was veel cultuurgrond aan de landbouw onttrokken
voor niettagrarische doeleindent Deze afname hield
gelijke tred met de toename van cultuurgrond door
ontginningen in de eerste helft van de twintigste
eeuw~ Vooral het bouwland in het zandgebied vermin~
derdet Grasland was onmisbaar voor de groeiende
rundveestapel~ Evenals tussen rgSo en igGo nam de
oppervlakte tuingrond verder toet De akkerbouw in
het kleigebied behield zijn omvang en intensieve ka~
rakter~ In deze periode werd Brabant een echte veet
houderijprovinciet De rundveestapel verdubbelde~ de
varkensstapel verzevenvoudigde en de pluimveestapel
werd sterk uitgebreidt Bepaald spectaculair voor alle
diersoorten groeide het aandeel van Brabant in de
Nederlandse veehouderijt De snelle groei en sterke
uitbreiding kwam ook tot uitdrukking in de vergelij~
king met Gelderlandt Bij de tuinbouw nam het aan~
deel van Brabant in Nederland vooral toe in de volle~
grondstuinbouw~ de glastuinbouw en de boomkweket
rijt Bovendien verkreeg Brabant een belangrijk
aandeel in de champignonteelt~ Alle sectoren van
landt en tuinbouw samen zorgden voor een grote prot
ductietoename~ die bleef doorgaan tot igSS ~ Dat ge~
beurde op steeds minder bedrijven en met minder an
beidskrachtent De uittocht van kleine boeren~ mee~
werkende zoons en landarbeiders gebeurde vooral
tussen r~Go en z q~i ~ Intussen verschoof de ondert
grens van het kleine bedrijf naar een grotere oppert
vlaktet In vertraagd tempo bleef tot rgSS het aantal be~
drijfshoofden en meewerkende zoons afnement Die
ontwikkeling was tevens een graadmeter voor de toe~
nemende productieomvang per bedrijf en per arbeids~
kracht~

De grondgebonden rundveehouderij groeide~ ont
danks beperking van de ruimte~ tegen de verdrukking
in en bleef tot rgSS de belangrijkste sector~ Het aantal
melkkoeien per bedrijf steeg van gemiddeld ~ in igGo

tot ~I~ in i gSS ~ Kunstmatige inseminatie en verbeter~
de fokmethoden stimuleerden verhoging van de melkt
gift per koet Het houden van slachtvee was van groei~
ende betekenis~ Door de explosieve ontwikkeling van
de varkenshouderij werd Brabant met afstand de
grootste varkenshouderij~provincie van Nederland~
Door de veelal gunstige rentabiliteit werd het varken
tevens gangmaker van de bedrijfsontwikkeling in het
zandgebied van Brabantt Daarmee verdiende het var~
ken een standbeeld~ Het aantal varkens per bedrijf
steeg van zz in igGo tot Sj~ in z g SS ~ Keerzijde van de
gunstige ontwikkeling was de bijdrage aan de milieu~
problematiek en de ziektedrukt Pluimveehouderij was
in igGo de meest verbreide veehouderijsector in
Brabant~ Het houden van slachtkuikens was in opt
komst~ In de loop der jaren nam het aantal pluimveet
houders af van ~G ~ SS I in igGo tot r~~i in i g SS ~ Over
diezelfde periode nam de pluimveestapel per bedrijf
toe van aq~S tot iS~jo~t Het rendement van de sector
was wisselend~ Al spoedig kwam er kritiek op het
houden van leghennen in batterijen~ Marktbare akker~
bouwgewassen kwamen in overwegende mate voor in
het zeekleigebied van West~Brabantt Tussen rqGo en
i g SS nam het areaal aardappelen~ suikerbieten~ gras~
zaad en contractteelten van groenten daar verder toe~
Opmerkelijk was de hoge mechanisatiegraad van de
bedrijfsvoering~ In het zandgebied teelde men vooral
voedergewassen~ Hier was snijmaïs de grote verdrin~
ger~ van andere gewassent Granen en voederbieten
verdwenen grotendeels en ook de aardappelteelt
moest ruimte inleveren~ Marktbare gewassen kwamen
in beperkte mate voor op grotere bedrijven en perce~
len~

Vollegrondstuinbouw maakte zich na iqGo los van
het gemengde landbouwbedrijf met tuinbouwproduc~
ten~ Op veel bedrijven werd de teelt van groenten en
kleinfruit beëindigdt Het aantal bedrijven liep van
igGo tot r~ SS terug van rataS~ naar j q G~t Het areaal
vollegrondsgroenten nam vooral toe op akkerbouwbe~
drijven~ In plaats van gemengde bedrijven ontstonden
er gespecialiseerde intensieve en extensieve volle~
grondsbedrijven voor groenten en aardbeient De teelt
van kleinfruit~ zoals frambozen en bessen~ verdween
praktisch geheelt De glastuinbouw ontwikkelde zich
na igGo geleidelijkt Aanvankelijk nam het aantal te~
Iers nog toe~ maar na rq~o volgde een afname~ Na de
oliecrisis van i q ~~ legde men zich toe op energiebe~
sparingt Pas toen was er in Brabant sprake van mo~
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derne glastuinbouw op gespecialiseerde bedrijvent
Het ging vooral om groenten~ maar ook de teelt van
bloemen~ pot~ en perkplanten maakte opgangt De op~
pervlakte glas per bedrijf steeg van g~~o ml in igGo
tot GoSq~ ml in igSSt Boomkwekerij was in Brabant
een vanuit het verleden bekende en wat exclusieve
sectort Zowel de oppervlakte als het aantal bedrijven
werd tussen igGo en igSS sterk uitgebreid en wel
resp~ van G~G naar zzq~~l hat en van jzo naar iojo bet
drijvent Naast winnaars waren er ook verliezerst
Daartoe hoorde de fruitteelt~ Zowel het aantal bedrij~
ven als de oppervlakte liepen fors terugt Er bleven get
specialiseerde bedrijven over~ met ondernemers die
onder moeilijke omstandigheden stand hadden get
houdent Champignonteelt was een nieuwe sector~
met~ qua afkomst~ een bonte mengeling van onderne~
mers~ Sterke groei voltrok zich tussen i q GS en r q~j ~
daarna volgde selectie door ongunstige prijsvormingt

Er was in de jaren na igGo een rolverdeling tot stand
gekomen tussen de Europese Commissie en de lande~
lijke en provinciale overheid~ In iqGz was het ge~
meenschappelijk landbouwbeleid van start gegaant In
toenemende mate bepaalde Brussel het landbouw~
beleidt Dat was uitermate gunstig voor Nederland en
Brabant~ De bestaande voorsprong ten opzichte van
andere landen werd uitgebouwdt Landelijk kwam de
nadruk te liggen op verbetering van de bedrijfsstruc~
tuur en de concurrentiepositie van de Nederlandse
land~ en tuinbouwt Door de dynamische ontwikkeling
in de provincie moest de overheid aldaar sturend gaan
optredent Dat was het begin van ruimtelijke ordeningt
Al deze van oorsprong gunstige ontwikkelingen voor
de Brabantse landt en tuinbouw kregen op den duur
een andere uitwerking~ De Europese Commissie
kreeg te maken met overschotten~ waarvan het weg~
werken onbetaalbaar werdt De landelijke overheid
moest rekening gaan houden met natuur en land~
schap en zorg voor het milieut Wetgeving en maatre~
gelen waren noodzakelijkt En in de provincie stonden
boeren argwanend tegenover ruimtelijke ordening~
Zij waren het steeds die ruimte moesten inleveren~
In rgSo was in vergelijking met igGo het klimaat tus~
sen overheden en agrariërs verkildt Daar konden ook
de landbouworganisaties weinig aan doent
Onzekerheid leidde tot een veranderde instelling van
de leden~ die mondiger en kritischer werden~
Individualisme won het van solidariteit en leden eis~

ten van hun bestuurders een hardere opstellingt Ook
de hechtheid van de NCB ~ met haar vele bijzondere
kenmerken~ kreeg te maken met deze overgang van
groepsbelang naar het eigenbelang van de leden~

Onderzoek en onderwijs vormden het fundament
onder de voorlichting om tot gedegen overleg te kot
men met boeren en tuinders over hun problemen~
Naast proefvelden en proefbedrijven werden regionale
onderzoekcentra opgerichtt jongeren konden kiezen
uit lager~ middelbaar en hoger beroepsonderwijs en
een keur van vakt en praktijkscholent Landbouw~
voorlichting was ~bruggenbouwerr tussen onderzoek~
onderwijs en technische ontwikkelingen enerzijds en
de praktijk anderzijds~ Intensieve bijscholing van
landbouwvoorlichters en reorganisatie van de dienst~
gericht op de behoeften van de praktijk~ waren noodt
zakelijkt Een waardevolle verdieping van voorlich~
tingstaken werd verzorgd door de sociaal~economi~
sche voorlichtingsdienst van de organisaties~ De voor~
lichting beschikte bovendien over een aantal
bijzondere instrumentent Voor het overleg tussen
diensten onderling en met landbouworganisaties was
dat de Provinciale Raad voor de Landbouwvoorlich~
ting~ die al spoedig Raad voor de Bedrijfsontwikkeling
ging hetent StructuurnotaJs vormden de basis voor
het voorlichtingsbeleid in de provincie~ Het
Borgstellingsfonds voor de Landbouw was van toenet
mend belang voor de financiering~ Diverse regelingen
van het Ontwikkelings~ en Saneringsfonds onder~
steunden de veranderingen die plaatsvonden~ Een van
de meest bekende was de rentesubsidieregelingt Voor
de glastuinbouw was de omschakelingsregeling van
olie op aardgas van grote betekenist Vooral rundvee~
houders en akkerbouwers profiteerden in ruime mate
van de uitvoering van ruilverkavelingent De
Werktuigendagen te Liempde droegen bij aan ver~
spreiding van technologische kennis en de mechani~
satie van de bedrijvent Met name de NCB spande zich
in om de maatschappelijke onvrede over de productie~
wijze in de agrarische sector te pareren en oplossint
gen te zoeken voor de steeds groeiende mestproble~
matiek~ Al spoedig werd duidelijk dat het in beide ge~
vallen ging om een zeer weerbarstige materie~

Door de expansieve bedrijfsontwikkeling nam
NoordtBrabant in r g gS in de Nederlandse agrarische
sector een belangrijke plaats int Op i~oro van het
Nederlandse grondgebied vond ruim ryoro van de agra~
rische productie plaats~ Dat was tekenend voor het in~

A H~ Crijns zzS Van overgang naar omwenteling



tensieve karakter van de Brabantse land~ en tuinbouw~
Kleine boeren van iqGo waren in c gSS grote ondernet
mers geworden met meer financiële armslag voor be~
drijf en gezin~ Van eenvoudig handwerk toen leidden
ze een gespecialiseerd bedrijf nut Dat betekende een
omslag in denken en doent En dat gebeurde ook~ Het
grote gevoel van saamhorigheid van vroeger maakte
plaats voor onderlinge concurrentiet Niet eens zozeer
om de markt en de afzet van producten dan wel om
de ruimte~ Grond werd in toenemende mate de beper~
kende factort Grondprijzen stegen tot ongekende
hoogte~ Verdere groei van het ene bedrijf ging ten
koste van het andere~ Beperkende maatregelen van de
overheid verhevigden de onderlinge concurrentie in
de veehouderijt in de akkerbouw moest men zich
vooral instellen op gewijzigde arbeidsverhoudingent
Door hun handelsgeest en grotere bedrijven waren
akkerbouwers van oudsher zakelijker en meer indivi~
dualistisch ingesteldt In de tuinbouw beschouwden
grote glastuinders kleine telers als een blok aan het
been~ Dat leidde tot wijzigingen bij het veilingsyst
teem~ Door specialisatie in de glastuinbouw vielen al~
gemene tuinbouwstudieclubs uiteen en er ontstonden
belangengroeperingen van bijvoorbeeld tomaten~~
komkommer~ en paprikatelers~

Het meewerken van vrouwen in bedrijven kon
sterk variërent De opleiding van oudere vrouwen was
gericht op de huishouding en het bedrijf~ terwijl de
jonge generatie een beroepsopleiding had gevolgd en
ook had gewerktt Toch betekende ook voor hen~ dat
trouwen met een boer meewerken in en voor het be~
drijf inhield~ zeker vanaf de geboorte van het eerste
kindt Daarnaast waren ze verantwoordelijk voor huis~
houdtaken en de opvoeding van de kinderen~ De bij~
drage van de mannen aan de huishouding was tot
i gSS minimaal en aan de opvoeding van de kinderen
zeer bescheiden~ Gemiddeld werkten vrouwen aa uur
per week in en voor het bedrijf Maar de emancipatie
ging niet aan de staldeur voorbijt In de loop der jaren
kwam ook bij jonge vrouwen een bewustwordingspro~
ces op gang~ Enkelen bleven al buitenshuis werken~
Anderen waren van oordeel dat onbezoldigd meewert
ken als hulp van de man een ongelijkwaardige positie
inhieldt Men wilde partner zijn en dat leidde tot ver~
zakelijking van arbeidsverhoudingen~ De NCB zorgde
in i gSq voor een doorbraak~ door het lidmaatschap
voor agrarische vrouwen open te stellen~ De eerste
vrouwelijke bedrijfsopvolgers dienden zich aan~ Ook

in de gezinnen veranderde er veel~ Opvattingen vanuit
de stedelijke levenssfeer en ~stijl werden snel overge~
noment Er kwam meer openheid in de gezinnen~
Door contacten en sociale gerichtheid waren jongeren
en vrouwen de gangmakers voor verruiming van de
denk~ en leefwereld van de agrarische bevolking~
Bedrijfs~ en opvoedingsproblemen zorgden voor meer
psychische druk in de taakstelling van vrouwent

Tussen rgGo en igS S veranderde de plattelandssa~
menlevingt De numerieke groei van de burgerbevol~
king in de dorpen betekende voor de boeren een poli~
tieke en sociaal~culturele aardverschuivingt Veel ver~
worvenheden uit het verleden moesten worden
ingeleverdt Weliswaar groeiden boeren en burgers
naar elkaar toe~ maar dat was niet altijd het geval met
de relatie tussen boerderij en burgerst Het kon de ei~
gen buurman zijn~ die de hinderwetvergunning te~
genhield~ Ook hierdoor voelden boeren zich beperkt
in hun mogelijkhedent

De afstand tussen natuur en landbouw was door
de moderne bedrijfsontwikkeling groter geworden~
Natuur is statisch van aard en haast zich nooit~ terwijl
landbouw cultuur en een dynamisch proces ist
Hierdoor kreeg Brabant een grootschalig meer open
landschapt Landbouw is onmisbaar voor het landelijk
gebied~ Niet alleen vanwege het beheer van het groot~
ste deel van de groene ruimte~ maar ook door toevoe~
ging van waarden aan het landschapt In combinatie
met het loofhout weerspiegelt de landbouw op unieke
wijze de wisseling der seizoenent Landbouw straalt
rust uit en rundvee en andere veesoorten zorgen voor
stoffering en verlevendiging van het landschapt
Tegenstellingen tussen natuur en landbouw mogen
niet ontkend wordent Het is zaak dat in Brabant landt
bouw~ bossen en natuurgebieden in goede harmonie
naast elkaar kunnen functioneren~
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Summary

T
his thesis commences with an introductory
chapter covering the years i~jo~r~ot It was

decided to start in this fashion for two reasonst Firstly
we wanted to relate this study to earlier publications
about agriculture in Brabant and secondly to show
more clearly the differences in oppertunities from
before and after z~So~ It was a period of many
setbacks~ the Depression of the thirties~ the Second
World War and the slow and difficult reconstruction
after i ~~I s ~ During the Depression the continuity of
many farms was endangeredt The authorities had to
take a whole range of measures in order tot prevent
many farms from going bankrupt~ The Second World
War led to the soil being exhausted and a serious
decrease in livestock~ The German occupier did not
have complete control over the farmers in Brabant~
their organizations and institutions because of the
united front put up by the same farmerst The
liberation was accompanied by a loss of many lives
and great damage to the farmst Repairing these farms
turned out to be timetconsuming~ During the
Depression and the War Brabant was faced with
another problem~ too many small holdings in
combination with too many people looking for jobs
led to an unprecedented number of small holders and
young farmers~ The events of this period had
sweeping effects on further developments after ic~Sot

The post~war agricultural developments in Noord~
Brabant started around i~so and were to pick up
more and more momentum during the years that
followedt The changes taking place on farms were
vastly different from the more gradual adaptations
during earlier periods~ Past restrictions which had
held back developments were replaced by a strong
decisiviness of the agricultural populationt By i ~ Ss
the appearance and essence of agriculture in Brabant
had been transformed completelyt This had only been
possible because of the changed mentality among its
peoplet The mixed farm disappeared~ vast changes
also took place in arable farming and horticulture~
These developments have never stopped fascinating

me~ A sense of wonder and of an inner drive to find
out about the background and the motivation formed
the basis for this study~ The explanation why things
happened were as vital to this study as the events
themselvest This study relates to all agricultural
holdings and to the people involvedt

The aforementioned developments could not have
been foreseen in ic~Sot The starting~point was not
favourable at all~ since there were so many small
farms and young farmers without any prospects of the
future in agriculture and a dislike of industrial labour~
The issue of the small farms was dominant in
Brabant~ with the exception of the sea clay area~
Brabant could be said to lag behind in comparison to
the other provincest Farmers were encouraged to
produce moret This was made possible by the
increase in livestock~ The intensification of farming
started to became populart The biggest changes took
place in arable farming~ Agricultural labourers left the
farms and started to look for jobs in industry and in
the port of Rotterdam~ where they were paid higher
wagest This group of workers set the tone for
labourers leaving agriculture in great numbers after
i~Sot And also horticulture contributed to the
intensification of the agricultural productiont

The decade spanning i~So~i~~Go was a transitional
period in the truest sense of the word~ The total area
of agricultural land~ arable land and grassland more
or less remained the same~ Only the horticultural land
was on the increase and so was the livestock~ The
number of pigs and poultry increased spectacularly~
On the other hand agricultural manpower decreased
rapidlyt The departure of labourers to other jobs was
now followed by that of the farmers~ sonst The exodus
of workers and the intensification and rationalization
of the production were crucial to the way in which
farms developed between i~so and i~~Got In this way
it was possible to earn an adequate income on mixed
farmst Farmers started to follow seperate ways~ There
was still little change in the arable plant
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Mechanization was gradually being introduced into
farmingt Stables for cattle were renovated and bigger
pigsties and henhouses were builtt Arable farmers
had no choicet They had to do more work with fewer
people and hence the had to motorize and mechanize
their production~ Consequently the number of horses
fell drastically~ Arable farmers took the initiative in
the process of mechanization~ Because of this the
methods for the intensive cultivation could be
maintainedt Horticultural holdings were
characterized by their various branchest Field~
horticulture remained predominantly a part of the
mixed farmt Glasshouse~horticulture was not
important yet~ There were prominent changes in fruit
growing~ Farm orchards disappeared and the acreage
decreasedt Tree nurseries developed favourably and
the cultivation of mushrooms made its first
appearance~

There were new opportunites and in Brabant these
were seized with both handst The governmentsr
agricultural policy aimed at getting both agriculture
and horticulture to contribute as much as possible to
the national economy~ The farmers and market
gardeners accepted this challenget The Minister of
Agriculture mrt St Mansholt set about the task with a
lot of drivet Research~ education and extension
~advisory and informationj were stimulated~ paving
the way for modern agricultural developments~ The
provincial governments started with a policy for
industrialization and employmentt Industrialization
did not only take place in the cities~ but also in
regional centres in the larger villages~ This deliberate
decentralization brought industry and agriculture
closer together and it would prove to be the most
important alliance for tackling the problem of the
surplus of young farmerst The formation of the
European Economic Community was vital to Dutch
agriculture and horticulture~ both being very much
export~oriented~ Brabant was favourably positioned
for the conveyance of raw materials from the port of
Rotterdam and it was situated between densely
populated regions~ The Agricultural Guarantee Fund
provided the financial backtup for the right
entrepreneurs in a weak financial position~
Furthermore~ the Marshall Aid supported many
projects which were to increase productivity in
agriculture and horticulturet Farmers and market
gardeners were encouraged by organizations such as

the Christian Farmers Association of Noord~Brabant
jNCBj ~ which played a major role in this field~ In
addition to technological research~ economic research
started as a basis for modern agricultural extension
~advisory services~~ The education was replaced by
full~time schools~ The Foundation for Small Holdings
encouraged economic developments with grantst The
agricultural extension came with some new
initiatives~ such as the model village of Kerkhoven
and the resulting regional improvement projects~ This
also marked the start of the agricultural~social and
domestic extension~ In i~Go the NCB was the first
organization to introduce socio~economic extensiont
Regional projects were a strong encouragement for
retallotments~ To put it briefly~ between r~So and
i~bo farmers could choose from a wide range of
measures to improve their holdingst

As early as rS~Go people regarded agricultural
Brabant with some sort of astonishment~
Developments in this region proceeded more rapidly
than those in other provincest Examples of this could
be found in the rapid growth of the total production
per farm~ in the participation ofyoungsters in
agricultural education and in the use of special grants
and the guarentee fundt By rqGo the problem of the
young farmers had nearly been solvedt The dislike of
having a job outside agriculture had decreased
considerably~ Youngsters from small farms having
found employment in industry were paid a steady
wage every week~ exceeding the amount of money
they couls earn at homet This was a powerful
stimulus for leaving agriculture~ Others tried to find a
job in one of the agricultural services or institutionst
Young farmers without any prospects of getting a
farm of their own were still able to make their dream
come true by emigrationt The holders of small farms
also benefited from the measures taken by the
national authorities~ This boosted their confidence
and encouraged their vigourt They started to feel
more involved in every aspect of being a farmer and
they began to realize that there were more
oppertunities for them~ toot A strong professional
organization and expanding economic institutions
increased their selfassurance~ Particularly those
young farmers who stayed on had strong faith in a
better future~ Brabant had a lot ofyoung
entrepreneurs who were prepared to break new
groundt This was an internal process and one in
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which they used the opportunities offered to themt In
contrast to earlier times their children had a far
greater choice ofvocations~ toot Their children now
studied~ or were employed elsewhere or helped to run
their parents~ farmt The increased number of social
contacts caused many changes in farming and family
life as wellt The old values were still present~ but new
and modern times were imminent~ This is why ic~Go
not only marked the end of an era but als the
beginning of a new and special onet

Larger production units were still compatible with
mixed farmst They were part of the increase in
production and of the rationalization of the way farms
were run during the period of transition~ The
continuing rise of labour costs was the most
important reason for the transformationt As much as
possible had to be produced with a minimum of
labour~ New systems for farming were needed in
order to realize this aimt This transformation~ which
took place over a short period of time~ could be
observed most clearly in the gradual disappearance of
the mixed farmt This type of farm had been a
stronghold in the agricultural history of Brabant for
many generations~ Its natural way of blending in with
the scenery~ making use of what nature had to offer~
its selfsufficiency for the family~ the way it
minimized business risks and its provision of work
for many hands from young to old~ all these aspects
had determined the strength of this type of farm in
the pastt However~ it was also countenproductive in
view of modern developments and that meant the
decline of the mixed farm and the romanticism
associated with itt Arable farming was also radically
transformedt The gentleman~farmer ofold on his big
farm in charge of his personnel~ had seen his workers
leavet Now he had to do their work himself~ albeit in
mechanized form~ In horticulture the changes
occured somewhat later~ and this led to specialized
field~ and glasshouse~holdings~ fruit farms~ tree
nurseries and mushroom farmst The large~scale~
mechanized cultivation of vegetable crops took place
on arable farms~

Everything was changing~ No other region
exhibited so much contruction and building going on
as Brabantt It was a good time for private enterprises~
Not only did the radical shift have an impact on the
farms~ but on the mentality of the farmers and their

families as wellt The introduction of large~scale~
specialized farms and the retallotments transformed
the beauty of the agricultural and horticultural
landscapet Youngsters now determined the future of
agricultural Brabantt What happened in the cities
became more and more the standard for the wants
and needs of the farming families~ The old values of
the countryside had lost their power and the way in
which the post~war generation had been able to put an
end to its isolation played a decisive role in this
processt Large~scale holdings enabled them to keep
up with the developments in the affluent society~ The
fast economic growth widened the gap between
pioneers~ followers and those lagging hehindt Many
farmers who could not keep up~ gave up farming~
Only the strong survivedt Past differences between
large~scale and small~scale farms~ between being the
insignificant or the powerful~ decreasedt The gap
between agricultural and horticultural farming had
narrowed~ not only as far as the size of the farms was
concerned but also in the tasks they were facing~ Both
had to organize their farming~ their labour and their
financial affairst Amidst all this turmoil~ the
agricultural family~houlding survived~ although it
made far less use of family labour~ In many cases~
man and wife had to share all the work and this
increased the vulnerability of this type of farmt

The Netherlands were hit by a general economic
recession from r~yo onwords~ and by the oil~crisis of
r~ t Wages increased faster than labour~productivity
and this led to a growing inflation and
unemployment~ Agriculture and horticulture were
part of the economic order and it was expected that
agricultural farming~developments would settle down
to a quieter and steadier pace~ But the reverse
happenedt Pessimism~ based on economic stagnation~
did not make much impression on the farmerst Being
used to a variable income they possessed a strong
faith in their own ability~ Things had been going well
for quite some time~ so they all opted for a
continuation in the development of their holdingst It
was not the market but the situation on their own
farm which determined their choicet Moreover~ they
had developed a keen ear for picking up signals from
the government and these signals pointed to the
coming of restrictive measures with regard to the
environment and area planningt The farmers~
reaction wast ~Letls make hay while the sun shines~r~
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But their joint efforts increasingly led to a saturation
of the market and to a heavy tax on the environmentt
In i ~ s the office for agricultural extension
introduced the slogam Not more~ but betterrt They
were worried about the developmental zeal of the
farmers in intensive pigs~ and poultry~holdings in
Brabant~ The agricultural extension had always
encouraged farm~developments~ now it was trapped
by its own successt The NCB shared these worries~
but they were particularly apprehensive of this rise of
industrial farmst Meanwhile~ the first pressure
groups came forwardt They criticized the production
methods~ the lack of the well~being of animals~
environmental issues and area planningt Their
statesments were rather crude and the farmers were
hurt by their criticism~ They felt threatened and this
led to mutual distrustt Nevertheless~ these groups
exerted a valuable watchdog function~ with respect to
environmental pollution and production methods in
agriculture~

In i ~ SS the balance could be drawn up ofwhat
had taken place since r~Got A lot of cultivated land
had been withdrawn for non~agricultural purposest
This decrease was matched by the increase of
cultivated land because of reclamations in the first
half of the twentieth century~ There was a particular
decrease of arable land in the sandy areast Grassland
was indispensable for the increasing cattle~stock~ Just
as in the fifties the horticulture area grewt Arable
farming in the areas with a clay soil consolidated its
position and kept its intensive charactert In this
period Brabant became a real livestock provincet The
cattle~stock doubled in size~ the stock of pigs
increased sevenfold and the stock of poultry was
greatly enlargedt The percentage of Brahantts
livestock in the general Dutch livestock increased
spectacularlyt The strong growth and expansion could
also be demonstrated by comparising with
Gelderlandt Horticulture in Brabant increased
particularly in the area of fieldthorticulture~
glasshouse~horticulture and tree nurseryt In addition
Brabant secured a major share in the cultivation of
mushrooms~ All branches of agriculture and
horticulture contributed to a considerable increase in
the total productiont and this growth continued until
rc~ós All this was done on fewer farms and with
fewer labourers~ The exodus of small farmers~ their
sons and labourers took place mainly between r~Go

and i ~ yr ~ Meanwhile~ the lower limit for being
considered a small farm shifted to a larger acreage~
The number of farm owners and their sons continued
to decrease slowly until i ~ SSt These developments
were also a measure for the increase per farm and per
labourer~

Soiltdependent cattle~farming expanded~ despite
restrictions on the usable area~ and it remained the
most important branch until r ~ SSt The number of
dairy cows per farm grew from an average of y in
i~Go to q~ in i ~ SS ~ Artificial insemination and
improved methods of breeding stimulated the
increase of the milk yield per cow~ The keeping of
beef cattle became more and more importantt Brabant
became by far the biggest pig~keeping province in the
Netherlandst Because of its favourable cost~
effectiviness~ the pig became the instigator of farm~
development in the sandy regionst Thereby the pig
has deserved itself a statuet The number of pigs per
farm rose from aa in zS~Go to S~y in rc~HSt The other
side of this favourable development was the
aggrivation of environmental and health problems~ In
i~Go poultry~farming was the most widespread
branch of livestock~farming in Brabant~ Keeping table
poultry was becoming more and more populart
Through the years~ the number of poultry~farmers fell
from jG ~ óóq in i~Go to rj~i in The stock of
poultry per farm increased during that same period
from a~IS to iS~jo~~ The profits in this branch were
variable~ Soon people started to criticize those farmers
keeping battery hens~ Marketable arable crops were
mostly found in the sea clay area of West~Brabantt
Between ic~Go an r S~ SS ~ the acreage of potatoest
sugarbeets~ grass seed and the contract~cultivation of
vegetables was still on the increase in this region~ The
high degree of mechanization in farming was
remarkable~ In sandy areas farmers specialized in
fodder cropst It was green maize which superseded
the other crops heret Cereals and mangel~wurzels
disappeared for the greater part and the cultivation of
potatoes decreased~ Marketable crops could be found
to some extent on larger farms and lotst

Field~horticulture detached itself from the mixed
farm with its horticultural products after i~Go~ The
cultivation of vegetables and soft fruit was terminated
on many farmst Between i~Go and i ~ SS the number
of farms decreased from iz~zSy to jc~G~t The acreage
of field~vegetables particularly expanded on arable
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farms~ Instead of mixed farms~ intensive and
extensive specialized field~holdings for vegetables and
strawberries came into existance~ The growing of soft
fruit~ such as currents and raspberriesl disappeared
almost completely~ Cultivation under glass developed
gradually after I~Got Initially~ the number of growers
increased~ but this was followed by a decrease after
I~ot Glasshouse~horticulture growers concentrated
on saving energy after the oiltcrisis of I ~ yj t Only
from that time onwards one could really speak of the
existence of modern glasshousethorticulture in
Brabantt Vegetables were the main crops~ but the
cultivation of flowers~ potted plants and bedding
plants also gained in importancet The acreage of glass
per holding rose from S~~omz in IgGo to GoSqmi in
Ic~óSt Tree nursery was an old and familiar branch in
Brabant and also a rather exclusive one~ The total area
and the number of holdings increased considerably
between Ic~Go and I ~ SS ~ namely from GyG to zzjj
hat And from jao to Iojo holdings~ Apart from
winners~ there were also losers and fruit growing
belonged to this latter category In this branch~ both
the number of holdings and the total area decreased
strongly~ Some specialized holdings survived~ run by
entrepreneurs who held out under difficult
circumstancest The cultivation of mushrooms~ a new
sector~ was carried out by farmers originating from
different backgroundst Growth in this branch took
place especially between Ic~GS and I ~ t Then falling
prices caused a selection processt

In the years after I~Go~ a division of roles had been
realized between the European Commission and the
national and local authorities~ In Ic~Ga a communal
agricultural policy was startedt The Netherlands and
Brabant~ too~ benefited from thist The existing lead
over other countries was increasedt Nationally~ there
was a shift to improve both the organization of farms
and the competitive position of Dutch agriculture and
horticulture~ Because of the dynamic character of
local developments~ the authorities had to lay down
some guidelinest This marked the start of area
planningt Although the developments mentioned
above were originally favourable to agriculture and
horticulture in Brabant~ they also had a negative effect
in the long run~ The European Commission was faced
with overproduction and prohibitive costst The
national authorities had to take into account nature~

landscape and the care for the environment~
Legislation and other measures were deemed
necessaryt Locally~ farmers were distrustful of area
planning~ since they were the losers~ By I~So~ the
relations between authorities and farmers had chilled
considerably in comparison with I~Go~ The
agricultural organizations could not change this
situation~ Insecurity led to a changed mentality of
their members~ who were becoming more critical and
independent~ Individualism was more powerful than
solidarity and the members demanded that their
organization take a hard line~ The right bond among
the NCB members~ with its many special features~
was also tested by this shift from the common
interests of each member~

Research and education formed the basis of
agricultural extensionl enabling advisors to have in
depth discussions with agricultural and horticultural
farmers about their problemst Apart from
experimental fields and farms~ regional research
centres were foundedt Youngesters could choose from
lower~ middle or higher vocational education and
from a wide range of training~ Agricultural extension
functioned as a mediator between research~ education
and technological developments on the one hand and
everyday practice on the other hand~ Intensive
additional training of agricultural advisors and a
reorganization of the service~ directed towards
meeting practical needs~ were necessary~ A valuable
deepening of instrumental tasks was taken care of by
the socio~economic extension service of the
organizations~ Moreover~ the agricultural organization
had a number of special policy tools~ The Provincial
Councel for Agricultural Information~ soon to be
called the Council for the Development of Farming~
promoted the discussion between the various
departments and the agricultural organizations~
Regional economic plans formed the basis for the
policy of the agricultural extension ~information
service~ in the provincet The Agricultural Guarantee
Fund became increasingly important in the field of
financet Several grant schemes of the Fund for
Development and Reconstruction supported the
changes that were taking place~ One of the best
known was the scheme for subsidizing the interest
ratet The grant scheme~ dealing with the changeover
from oil to natural gas was one of the most important
ones for glasshouse~horticulturet Cattle farmers and
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arable farmers in particular profited considerably
from the execution of re~allotmentst The Agricultural
Tool Days in Liempde added to the dissemination of
technological knowledge and to the mechanization of
farmst The NCB in particular made efforts to ward off
societyJs dissatisfaction with the production methods
in the agricultural branch and to find solutions for the
increasingly urgent manure issue~ Both problems
soon proved to be very difficult to solvet in r S~ Ss
Noord~Brabant held an important position in Dutch
agriculture because of its expansive developments is
farmingt In this province iy percent of the total
agricultural output was produced on iq percent of the
Dutch area~ This was characteristic of the intensive
agricultural and horticultural cultivation in Brabantt
The small farmers of i~~Go had become big
entrepreneurs by rc~gSwith more money to spend on
family and farmt Their work had changed from
simple manual labour to the managing of a
specialized holdingt This meant a transformation in
mind and deed~ and this was exactly what happened~
The great sense of solidarity in the past was replaced
by mutual competition~ not so much in the market or
in the sale of products as in the procurement of arable
landt Landprices rose to unprecedented heightst
Restrictive measures of the national authorities
increased mutual competition in livestock~holdingst
In arable farming~ it was necessary to adapt to change
of labour~relationst Arable farmers traditionally had a
more individualistic and businees~like mentality
because of their commercial spirit and larger farmst
Small horticultural growers were considered a drag by
those owning large holdingst This led to changes in
the system of auctioning~ General horticulture study~
groups broke up and interest groups for growers of
special products replaced themt

The assistence of women on holdings could vary a
great deal~ The training of older women had been
directed towards domestic duties and the farm~
whereas the younger generation had attended
vocational training and had had jobs~ However~
marrying a farmer for them still meant working with
him on the farm~ certainly after the first child~ Apart
from these duties~ they were also responsible for
domestic tasks and the education of their childrent
Up to ic~ósmen did not contribute much as far as the
latter two tasks were concernedt On the average~
women put in za hours per week in working on the

farm~ However~ emancipation did not bypass the
stable door~ In the course of years a consciousness~
raising spread among young woment Some kept their
jobs outside the farm~ some thought that doing
unpaid work~ acting as a kind of assistant to their
husband~ implied a position of inequalityt They
wanted to be considered equal partners and this led to
more business~like labounrelationst In i ~ S I~ the NCB
forced a breakthrough by admitting women as
members~ The first female successors to farms came
forward~ There were also major changes in the
familiest Very swiftly urban lifestyles and opinions
were adoptedt Families started te become more open~
Inspired by social contacts~ youngsters and women
instigated a more open way ofthinking and living of
the agricultural population~ Yet problems related to
the farm and the upbringing of children put greater
pressure on these woment

Rural society changed between i~Go and r ~ SS ~
The numerical growth of the civilian population in
the villages caused a political and socio~cultural
landslide in the community of farmers~ Many
traditional rights had to be given upt Although
generally speaking the gap between farmers and
citizens was closing~ this was not necessarily true for
the relationship between farming and ordinary
citizenst It could be his own neighbour who stopped
the farmer from getting the Public Nuisance Act
license~ This made farmers feel that their prospects
were limited~

The gap between nature and agriculture had
widened because of the developments in modern
farming~ Nature is static and never in a rush~ in
contrast to agriculture~ which is a dynamic processt
Because of this Brabant has acquired a large~scale~
more open landscape~ Agriculture is essentional to
rural regions~ not only because it is responsible for
the larger part of the green area~ but also because it
can be a valuable addition to the landscapet
Agriculture reflects the succession ofthe seasons in a
unique wayt Agriculture radiates tranquillitT cattle
and other kinds of livestock embellish the different
interests held by nature lovers and farmers~ We will
have to see to it that agriculture~ forests and areas of
natural beauty can all co~exist and function in good
harmonyt
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Bijlagen

Lijst van informanten
Albers~ A ~~ Rosmalen~ varkenshouderij

Bankers ~ K~~ Berkel~Enschott landbouw en planologie

Coolen~ A ~~ Goirle~ bedrijfsontwikkeling landbouw

Hollander ~ Ptden ~ Klundertt akkerbouw

Jans ~ A ~~ Oss~ rundveehouderij

Jansen ~ J ~ r Asten~ varkenshouderij

Lier~ H ~vant Oirschot~ rundveehouderij

Meerakker ~ P ~ van de~ Deurne~ sociaal~economische aspecten

Oijen ~ A ~ vant Leende~ vollegrondstuinbouw

Smeets ~ H~~ Nuenen~ akkerbouw en mechanisatie

Veldman~ Ptl Valkenswaard~ rundveehouderij

Vinkenvleugel ~ Jt~ Drunen~ bedrijfsontwikkeling tuinbouw

Nooti

Een van de kernpunten van de studie was de agrarische
bedrijfsontwikkeling tussen rggo en r g SS ~ Informanten hadden

dit proces begeleid en waren deskundig op dit gebied~ De

kwalitatieve betekenis en inhoud van hun informatie staat

vermeld in de IVerantwoordingl~ Bij het opstellen van de

vragenlijsten was uitgegaan van een raamwerk met als

hoofdonderwerpew veranderingen in de bedrijven~ beïnvloeding

van de ontwikkeling en de gevolgen ervan~ Antwoorden werden

ingeboekt volgens de ontwerptindeling van de studie~ verdeeld

over de perioden iqSo~iqGo~ igGotr~~s en r q ~S~i gg S ~ Gebruik

ervan staat vermeld in de eindnoten~ Het gehele dossier wordt

na afloop van de studie gedeponeerd in de bibliotheek van de

NCB te Tilburg~

Vragenlijsten voor informanten

I VRAGENLIJST~ BEHORENDE BIJ PERIODE igSo~cgGo

Veranderingen in bedrijven

a ~ Gebiedsbepaling en bedrijfstype jnf

Geeft U in het kort het gebied en het bedrijfstype ~typen~ aan~

waarover U gaat schrijvent Het kan goed zijn~ dat U bij bepaalde

onderwerpen een groter ofkleiner gebied of zelfs maar één be~

drijf beschrijftt Ook is het mogelijk dat U nu een ander gebied~

bijvt rond het ouderlijk huis~ op het oog hebt dan in de volgende

ronde~ wanneer bijv~ Uw werkgebied centraal staat~ Alle varia~

ties zijn mogelijk~ maar gaarne met vermelding~

b ~ Bedri~fsontwikkeling tussen igso en igGo

Laten we ons hier beperken tot de grond~ bedrijfsgrootte~ be~

drijfsplan~ gewassen en veebezetting~ Hoe was de situatie in

rqSo en rgGo~ Waren er verschillen tussen grote en kleine be~

drijven~ Deden zich calamiteiten~ bijzondere feiten ofomstam

digheden voorP Voorbeelden zijn de watersnoodramp~ misoog~

sten~ tbc~ kopziekte bij rundvee enz~

ct Het arbeidsaanbod

Hoe was de werkverdeling geregeld~ Kwamen er veranderingen

tussen igso en rgGo in het arbeidsaanbod per bedrijP Wat was

de functie van de echtgenote en dochterJsjP Verlieten landarbei~

ders en boerenzoons het bedrijP Wat waren hun motieven en

waar gingen ze heeni Waren de landarbeiders meest seizoen~

werkers en losse arbeiders en de boerenzoons vooral afkomstig

van kleine bedrijven~

dt Trekkracht en mechanisatie

Hoe verliep dat proces in Uw gebied~ Wie waren de voortrek~

kers~ Wat werd er aangeschaft door loonwerkerst werktuigcoij~

peraties en individuele boeren en tuinders~ Hoe was de verhou~

ding tussen loonwerkers en werktuigcobperaties~ Naast trek~

kracht en mechanisatie voor het veldwerk kwamen er ook

o~a~beregeningsinstallaties en melkmachines~ Hoe was de ont~

wikkeling hiervan en op welke bedrijven werden ze toegepast~
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e~ Bedrijfsgebouwen en huisvesting

Er vonden veranderingen plaats in de akkerbouwt de tuinbouw

en de veehouderij~ Hoe was aanvankelijk de situatie rond igSo

en welke veranderingen vonden er plaats naar tgGo toe~

Werden er al grotere hokken gebouwd voor bijvt qoo kippen of

So mestvarkensP Hoe was het gesteld met de huisvesting voor

de mensen~ Werden ook daar verbeteringen aangebracht en hoe

dacht men over arbeidsbesparende investeringen in huis en be~

drijffl

f Veranderingen en vernieuwingen

De generatie boeren en tuinders van igSo kreeg in toenemende

mate te maken met mogelijkheden om het eigen bedrijf te in~

tensiveren en aan te passen aan de tijd~ Hoe stonden ze daar

aanvankelijk tegenover~ Waren er meteen voortrekkers~ volgers

en achterblijversP Hoe dachten ze over financiering niet geleend

geld~ Was huiver ingegeven door voorzichtigheid of angst voor

marktrisicodsP Waarom verdween later die huiver~

g~ Emigratie

Een van de mogelijkheden ter oplossing van het jonge en kleine

boerenvraagstuk was emigratie~ De uittocht van kleine boeren

uit de Brabantse land~ en tuinbouw begon vrij laat~ De emigratie

was al eerder begonnen~ Wat waren dat voor mensen en wat

hadden ze voor bedrijven~ Hoe ging het in ztn werk en wat wa~
ren hun motieven~ Waren het meest grote gezinnen~ Leverde

het een bijdrage aan het oplossen van de Brabantse problemat

tiek~

Beïnvloeding van de bedrijfsontwikkeling

h ~ Organisaties

Naast de plaatselijke standsorganisatie was er in de dorpen een

veelheid aan technische organisaties op het gebied van de akker~

bouwt de tuinbouwt de veehouderij en de veefokkerij~ Welke rol

hebben ze in Uw gebied gespeeld in het ontwikkelingsproces en

hoe waren de onderlinge verbindingen~ Wie vormden de bestu~

ren en wie waren de adviseurs~

it Co~peraties

Het plaatselijke pakhuis of boerenbond~ de zuivelfabriek en de

boerenleenbank waren in igSo prominent in de dorpen aanwe~

zig~ Wat was hun betekenis voor de bedrijfsontwikkeling~

Stonden deze instellingen dicht genoeg bij de boerenP In wijder

verband kwamen tuinbouwveilingen verspreid over Brabant

voor~ Wat was hun invloed op de ontwikkeling van de tuinbouw~

bedrijvenP

j ~ Onderwijs
Voor het agrarisch onderwijs waren de jaren van igSo tot rqGo

topjaren~ Elk jaar kwamen er scholen voor dagonderwijs bij en

zeker in iqso was het avondonderwijs voor algemene en specia~

Ie cursussen nog volledig intactt In cgSo~tgSr werden er ~go

cursussen gegeven met ~Soo deelnemers~ Gaarne van Uw kant

in deze rondet de rol en betekenis van de land~ en tuinbouwow

derwijzer in de dorpen en de invloed van het onderwijs op boe~

ren en tuinders om hun geesten los te maken en te richten op

de nieuwe tijd~

k ~ Voorlichting

In igSo waren veel voorlichters jong en onervaren~ Ze kwamen

vaak uit hetzelfde gebied als de boeren en tuinders die voorge~

licht moesten worden~ Hoe was de entree op de bedrijven~

Keken boeren en tuinders kritisch naar die jonge voorlichtersP

Was het prettig om wat in de achterzak te hebbenr zoals DKBi

Hoe werd het vertrouwen gewonnenP Hoe lagen de verbindin~

genP Wat werd de betekenis van de voorlichtingP

l ~ Voorlichtingsmiddelen en ~methodieken

Gezien de omvang ervan moest ik er een apart punt van maken~

Onze taak was bedrijfsontwikkeling~ En we zaten aan de bron~

Resultaten van onderzoek en technische vindingen gingen door

onze handen~ Er was een arsenaal aan middelen en methoden~

Lei~bedrijven~ voorbeeldtt demonstratie~t rationalisatiet en divert

se soorten proefbedrijvent proefvelden en demonstratiest Dienst

Kleine Boeren en Borgstellingsfonds~ Waarborgfonds voor de

Tuinbouw~ streekverbeteringen enz~ ik ben zeker niet volledig

maar wilt U voor Uw gebied en Uw bedrijven eens nagaan wel~

ke middelen en methoden het meest effectief zijn geweest~

m ~ Andere Instellingen

In het voorgaande zijn enkele belangrijke organisaties en instel~

lingen genoemd die betrokken waren bij de bedrijfsontwikke~

ling~ Maar er waren er meer~ Een voorbeeld is bijv~ de

Gezondheidsdienst voor Dieren inzake de succesvolle tbctbet

strijding bij het rundvee~ Regionaal en plaatselijk zullen er meer

instellingen en groeperingen zijn geweest die hun bijdrage heb~

ben geleverd~ Gaarne Uw informatie hierover en de betekenis

voor de ontwikkeling van de bedrijven~

Gevolgen van externe en interne factoren

n~ Maatschappelijke positie
Er veranderde veel in de dorpen~ Het niet~agrarische bevolkings~

deel nam sterk toe~ Boeren en tuinders werden relatief een klei~
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nere groep~ Zij gingen deel uitmaken van een gevarieerde ge~

meenschap~ Beschermende en afschermende grenzen vielen

wegt Beïnvloeding van buiten nam toet Hoe werd dit proces ver~

werkN Bleven boeren en tuinders bij elkaar of namen ze deel

aan het breder wordende maatschappelijke levenP

o ~ Veranderingen binnen de gezinnen

Extern veranderde er veel evenals binnen het bedrijf Had dit get

volgen voor de rolverdeling van man en vrouw in gezin en be~

drijP Hoe ging het met de beroepskeuze van de kinderen~ Wat

betekende dit voor het meehelpen in het bedrijP Veranderde er

iets in de kleding~ de voeding~ de inrichting van het huis~ Werd

er in het algemeen luxueuzer geleefdP

p ~ Instelling van boeren en tuinders

Naar iqSo toe ging het bedrijfsontwikkelingsproces zich ver~

snellent Boeren en tuinders reageerden dus anders en sneller

dan in rgjo~ Werden ze zelfbewuster en zelfs al iets meer indi~

vidualistischP Kwam er een andere rangorde tussen de agrariërs

onderlingP Vroeger de grotere en de rijkere en nu de voortrek~

keri Was de eigen trekker in het zandgebied aanvankelijk een

statussymboolP Werd er rekening gehouden met het oog van het

kerkvolk~

q ~ Opmerkingen

Bij het beantwoorden van de vragen hebt U wellicht wel eens

gedacht Waarom deze vraag wel en waarom deze nietPr Ik sta

open voor kritische opmerkingen en aanvullingen van Uw kant~

We kunnen er ons voordeel mee doen voor de volgende ronde~

Het samenstellen van een goede vragenlijst is niet eenvoudig en

daarom nogmaals~ gaarne een ruimere interpretatie~

LI VRAGENLIJST BEHORENDE BIJ PERIODE tqGottcj~S

Veranderingen in bedrijven

a~ Gebiedsbepaling en bedristype~nJ

Geeft U weer in het kort aan het gebied en het bedrijfstypet of

de typen~ waarover U gaat schrijven~ Meer nog dan in de vorige

periode zult U nu schrijven vanuit Uw deskundigheid en speciat

lisme~ Het kan goed zijn dat na tqGo Uw functie enlof werkget

bied nog gewijzigd is~ Het is wellicht het beste om te schrijven

vanuit de werkkring die U in t q ~j had~ Inzicht en overzicht is

dan optimaal en we krijgen dan tevens een goede aansluiting

met de derde en laatste periode~ Varianten blijven mogelijkr

maar gaarne met vermelding~

b ~ Bedrijfsontwikkeling tussen igGo en ig~s

Dit is in deze ronde uiteraard een belangrijk punt~ Er moet bij

de lezers heel wat honger gestild worden~ Hoe was het mogelijkt

deze ommezwaai~ Wat waren de motieven om zo grondig af te

rekenen met het verleden~ Wat gebeurde er en hoe verliep het

ontwikkelingsproces in hoofdlijnen~ Werd er door boeren en

tuinders onderling gesproken over verandering en vernieuwingP

Zo ja~ waarP Wie waren de voortrekkers~ Wat was hun leeftijdP

Welke invloed hadden echtgenotetrt zoons en dochters~ Waren

er nog bijzondere omstandigheden ofcalamiteitenP

c~ Het arbeidsaanbod

Veel handwerk~ hard en lang werken en daarmee de kost verdie~

nen moest plaatsmaken voor inzicht~ overleg~ durf en rationeel

werken~ Arbeidsintensieve werden kapitaalsintensieve bedrij~

ven~ Dat moest gevolgen hebben voor de werkverdeling~ Werden

boer en tuinder meer ondernemerP Waaruit bleek de andere in~

stellingP Veranderde het werk van de echtgenote en gezinsle~

den~ Waren er nog taken voor de kinderen~ Verdwenen de art

beidspieken~ Kwam er minder variatie in de werkzaamheden en

meer eentonigheidP

d ~ Trekkracht en mechanisatie

Het werd al eerder gezegd~ door de ontwikkeling groeiden

schaalvergroting en trekkracht~ mechanisatie en automatisering

naar elkaar toe~ Maar dat gebeurde niet van de ene dag op de an~

dere~ Hoe verliep dat ontwikkelingsproces~ Gingen boeren en

tuinders aanvankelijk meer gezamenlijk werktuigen aanschaf

fen~ Waar haalden ze de kennis vandaaW Waar en van wie leer~

den ze de bediening~ Hoe verliep de snelle vervanging door nog

nieuwere en betere werktuigenP U hebt dit van nabij meeget

maakt~ Het is zeer interessant er meer van te horen~ Ofwel het

geheel ofdelen ervan zoals de trekker~ beregening~ melkmachi~

tte~ plant~ en oogstwerktuigen enz~

e~ Bedrijfsgebouwen en huisvesting

Met het gemengde bedrijf verdween in feite ook de gezamenlij~

ke huisvesting en berging van menst dier en geoogst product

onder één dak~ Er kwam een scheiding tussen wonen en wer~

ken ~ de afstand tussen gezin en bedrijf werd groter~ Ook hier

dat proces van middelgroot naar groot~ Hoe verliep deze veram

deringi Was het groter worden een geleidelijk procesP Ging het

alleen om het bedrijf of werd vanaf het begin ook de eigen huist

vesting verbeterdP Aan welke onderdelen werd dan vooral ge~

dacht en konden de kinderen erover meeprateW
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f Veranderingen en vernieuwingen

Er was een aanloopperiode tussen rgso en rqGo maar daarna

ging het in razend tempo~ Het is onvoorstelbaar~ dat boeren en

tuinders in zotn korte tijd zoveel veranderingen konden verwer

ken~ Van klein naar groot~ van oerzuinig naar investeren~

Mensen die kleinschalig waren opgevoed en iedere gulden

moesten omdraaien gingen zich gedragen als ondernemers~

Voor mij is dat het geheim van Brabant~ ik ben er niet uit~

Zoudt U met mij willen filosoferen over achtergronden en bet

weegredenen van deze ommekeer~

g~ Sanering van bedrijven

Iedere medaille heeft haar keerzijde~ In deze periode werden

veel bedrijven beëindigd~ De onstuimige ontwikkeling vroeg

haar tolt Lang en hard werken was niet meer voldoendet Waren
het vooral kleine boeren en tuinders die de land~ en tuinbouw
verlieten~ Wat was hun leeftijd en wat gingen ze doen~ wanneer
ze nog jong waren~ Bleven er contacten bestaan met de boeren
en tuindersP Wat gebeurde er met de grond~ Was sanering door
ouderen zonder opvolger minder pijnlijk dan voor jongeren~

Beïnvloeding van de bedrijfsontwikkeling

h~ Regelingen

Brabant deed altijd goed mee wanneer het erom ging~ gebruik te

maken van regelingen~ Er gebeurde veel en regelingen waren

bedoeld om die ontwikkeling te ondersteunen~ Voor het

Borgstellingsfonds bleef de agrarische sector in Brabant een

goede klant~ De Rentesubsidieregeling~ die vanaf ig~~z tot uit~

voering kwam werd met genoegen geaccepteerd~ Op dat mo~

ment waren de ontwikkelingen al volop aan de gang~ Wat is Uw

indruk~ Heeft de rentesubsidie de ontwikkeling versneld of

werd het als een aardig douceurtje beschouwd~

i~ Mansholt en de EEG

Mansholt heeft ongetwijfeld grote verdiensten voor de totstand~

koming van de EEG en Brabant mag hem dankbaar zijn voor de

geboden kansent Dat hij enkele malen een reuzenzwaai maakte

betreffende de bedrijfsgrootte en ~omvang zij hem vergeven~

Maar hoe staat het met ons~ Hebben we voor de varkens~ en
pluimveehouderij de boeren niet wat te overmoedig gemaakt~
dat ze zo nodig voor het hele EEG~gebied konden produceren~

jt Voorlichting

De ontwikkeling leidde tot voorlopers~ middengroep en achter~
blijvers~ Bent U het met me eens dat het voor de voorlichting
een gouden tijd was~ Bij alle waardering kunnen er ook kriti~

sche opmerkingen worden geplaatst ~ Rond tq~o kwam de mid~

dengroep duidelijk in beeld~ We hebben er veel over gepraat ~

maar hebben we er ook voldoende aan gedaan om ook hier ontt

wikkelingen op gang te brengen~ Vast staat dat van het

Ministerie hiervoor weinig steun kwam ~ Wat is Uw mening~

Streekverbetering en ruilverkaveling

In de zestiger jaren was streekverbetering vaker de opstap om

tot ruilverkaveling te komen~ Wat was volgens U de waarde van

streekverbeteringP Voor het betreffende gebied~ voor de ontwik~

keling van de bedrijven en de gezamenlijke aanpak van bedrijfs~

gezins~ en huishoudkundige problemenP Hoe kijkt U aan tegen

het ruilverkavelingswerk~ Wat was ons aandeel en de betekenis
ervan~

l ~ Samenwerking en competitie

Van de ene kant was er samenwerking onder elkaar maar het

streven naar groter en beter kon wel eens ontaarden in een on~

derlinge competitie~ Kent U voorbeelden van samenwerkinga

Was het tijdelijk of van langere duurP Ging het om mondelinge

afspraken of werd een en ander schriftelijk vastgelegd~ Kwam

onderlinge rivaliteit tussen boeren en tuinders vaak voor~ Had

het ook wel eens schadelijke gevolgen~

m~ Maatschappelijke beïnvloeding

Met de toenemende welvaart kwamen er ook veel nieuwe ge~

bruiksgoederen~ Aanvankelijk beschouwd als luxe~ werden ze al

gauw gemeengoedt Zo ging het met de stofzuiger~ de wasmachi~

ne~ de koelkast~ de diepvriezer~ de tv~ de auto enz~ Ook in huis

werd het nodige veranderd~ Hoe verliep dat proces bij boeren en

tuinders~ Is de indruk juist dat het wat trager ging en dat inves~

teringen allereerst in het bedrijf moesten plaatsvinden~ Waren

er grote verschillen tussen gezinnenP Waren de beste boeren en

tuinders ook degenen die het eerst geld uitgaven voor goederen

en verbeteringen in huis~

nt Andere invloeden

Bij de beschrijving van de beïnvloeding van de ontwikkelingen

werden nog genoemd structuurnotats en technische vernieu~

wingen ~ In de vragenlijst over de periode r g SotrqGo kwamen

nog aan de orde~ organisaties ~ cobperaties ~ tuinbouwveilingen ~

andere instellingen en onderwijs ~ Om herhaling te voorkomen

werden deze hier niet genoemd ~ Maar hun aandeel in de beïn~

vloeding van de ontwikkeling tussen rqGo en r q~S bleef uiter~

aard van kracht ~ Daarom graag Uw opmerkingen over een of

meer van deze onderwerpen in deze periode onder de letter n ~
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Gevolgen van in~ en externe veranderingen

Verleden keer werden de onderwerpen die hieronder vallen na~

der uitgewerkt en voorzien van gerichte vragen~ Dat is deze keer

niet gebeurd~ Het gaat om een brede en belangrijke materie en

iedere vraagstelling leidt tot beperkingen~ Daarom is het beter

dat U de ruimte krijgt om Uw zienswijze te geven over de ge~

volgen van de veranderingent die hebben plaatsgevonden~

Alleen de onderwerpen worden door mij genoemd~ Veel meer

dan in iq~So hadden in r q ~s ingrijpende veranderingen plaats~

gevonden~ Daarom kunnen we aan het einde van deze periode

ook beter overzien~ wat de gevolgen ervan waren~ Het boek gaat

over mensen en hun bedrijven~ Over de bedrijven weten we sa~

men heel wat~ maar over de mensen~ hun motieven~ hun den~

ken en handelen veel mindert Daarom vraag ik Uw bijzondere

aandacht voor dit onderdeel~ Wat waren volgens U de gevolgen

van de veranderingen voor~

o~ De gezinnen

p ~ De boerengemeenschap

q ~ De maatschappelijke verhoudingen

r~ De instelling van boeren en tuinders

Tot besluit

s~ Opmerkingen

Hebt U iets gemist~ Hebt U opmerkingenP Gaarne Uw kritisch

oordeel~ En wilt U alle vragen ruim interpreterent Veel succes

met Uw beantwoording en alvast bedanktt

III VRAGENLIJST~ BEHORENDE BIJ PERIODE rS~~S~iqSs

Veranderingen~ beïnvloeding en gevolgen

a~ Gebiedsbepaling en bedrijfstype jnf

Ieder van U zal in deze periode schrijven vanuit zijn functie~

deskundigheid en specialisme over het werkgebied~ zoals dat in

iq~s bestond en waarmee U de vorige ronde hebt afgesloten~

Mochten er nadien nog wijzigingen zijn gekomen~ dan gaarne

vermelding hiervan~

b~ Bedrijfsontwikkeling tussen igys en i g Ss

De Brabantse landbouw speelde in r q~S een gewonnen wed~

strijd~ Iedereen was onder de indruk van de geleverde prestaties

en het innovatieve karakter van de bedrijven~ De boeren moch~

ten het wat kalmer aan gaan doen~ En dat kwam goed uit~

Economisch ging het niet goed met Nederland~ stagnatie~ reces~

sie~ inflatie~ oliecrisis en werkloosheid zorgden voor pessimis~

me~ Landbouw kreeg bovendien te maken met overvolle mark~

ten en beperkingen inzake ruimtelijke ordening en milieu~

Maar de boeren gingen door~ tuinders kwamen met nieuwe ini~

tiatieven~ Hebt U een verklaring voor de voortgaande ontwikke~

ling na t g ~S P Wat waren de stimulansen ondanks de ongunstige

vooruitzichtenP Waarom reageerde de jeugd met meer opvol~

gers en grotere deelname aan het agrarisch onderwijsa

c~ Arbeid en mechanisatie

Ook hier kon van een voortgaand proces worden gesprokent

Wilt U de arbeid van nu op de gespecialiseerde bedrijven eens

vergelijken met de arbeid van vroeger jvoor tgboj~ Wat zijn de

verschillen wanneer we denken aan het aantal uren~ bedrijfsge~

bondenheid~ eentonigheid en arbeid binnen gebouwen en licha~

melijke en geestelijke inspanningen~ Wat is er veranderd in de

arbeid van de vrouw en de opgroeiende kinderenir Nieuwe tech~

nische vindingen werden vlot toegepast~ Zo nodig ging men

deze elders halen~ Automatisering en gebruik van computers

werden gemeengoed~ Waar kwam de kennis van het nieuwe en

nog nieuwere vandaanP Hoe ging het met de financiering~ Wat

gebeurde er met de oude werktuigen~

d ~ Bedrijfsgebouwen en huisvesting

De snelle en sterke toename van de gemiddelde omvang van de

veestapel per bedrijf had grote gevolgen voor aard en grootte van

de bedrijfsgebouwen~ Ook in de tuinbouw vond schaalvergro~

ting plaats~ Het Brabantse platteland stond jarenlang in de stei~

gers~ Wie zorgde voor de plannen~ wie voor de uitvoering~ wie

voor het geW Werd er ondanks economische teruggang toch

goed verdiend in de land~ en tuinbouw en was dit de rstille

krachY achter alle veranderingen en vernieuwingenP Hoe ging

het intussen met het JkleinereJ gezin en aankopen voor de huis~

houding~ het wonen~ kleding~ apparatuur enz~ P Waren er nog

verschillen met de burgers~

e~ Veranderingen en vernieuwingen

De indruk bestaat dat boeren en tuinders zo vertrouwd raakten

met nieuwe ontwikkelingen in hun bedrijf~ dat ze daardoor ook

gemakkelijker maatschappelijke en andere veranderingen kon~

den aanvaarden~ Maar was dat ook zo~ Waren er geen grote on~

derlinge verschillen in acceptatieP Konden de ouderen meeko~
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men en hoe was het gesteld met de jongeren~ Bleef er toch een
bepaalde boerenstijl overt of ging men op in de massa~ Wilt U
eens meedenken over onderdelen van de levenshoudingl waarin
boeren en tuinders en hun gezinnen toch een eigen identiteit

behieldenP Waren de vrouwen binnen hun KVO meer bezig met

maatschappelijke veranderingen dan mannen binnen de NCB~

f Maatschappelijke kritiek op de agrarische sector

Aanvankelijk stonden groeperingen uit de burgerij enerzijds en
boeren en tuinders anderzijds fel tegenover elkaar toen de
scherpe~ kritische en soms ongenuanceerde uitspraken over de
wijze van produceren in omvang en heftigheid toenamen~ Het
eenzijdige karakter van de opmerkingen en de stemmingmaket
rij vertroebelden de sfeer om tot goed overleg te komen~ Hebt U
ook de indruk dat tussen rq~s en t g ós de situatie gaandeweg
wat beter werd en dat beide partijen moesten leren naar elkaars
argumenten te luisteren en met elkaars wensen en belangen re~
kening te houdenP Raakten boeren en tuinders overtuigd van de

noodzaak om samen een duurzame land~ en tuinbouw op te
bouwen~

g ~ Beïnvloeding van de ontwikkeling door reeds genoemde factoren

In bijgaande nota worden die onderdelen genoemdt die ook tus~

sen tq~s en tqSS nog van betekenis waren of belangrijker wer~

den~ Zelf ben ik nog op een aantal ontwikkelingen ingegaant

Wilt U dit deel van het begeleidende stuk nog eens kritisch be~

kijken en Uw opmerkingen plaatsen~ Met name zou ik het toe~

juichen~ dat~ voorzover het in de tweede ronde nog niet of onvol~

doende is gebeurd~ door de betreffende informanten wordt inget

gaan op de taakstelling van het Landbouwschapl de

Sociaal~Economische Voorlichting en de betekenis van ruilver~

kaveling en landinrichting~ Tenslotte gaarne Uw persoonlijke

mening over INiet meer~ maar beterr~

h ~ Nog drie vragen tot besluit

t ~ Bijzondere punten~ Wat heeft U het meest gefrappeerd in het
tijdvak rgSo~igSSP Een ofenkele ontwikkelingen kort en
krachtig aangeven~

a Boeken enz~ Hebt U nog boeken~ boekjes~ tijdschriften ofarr
dere stukken uit iqSottgSS~ die ik ter inzage kan lenenP Of
kent U derden~ die waardevol materiaal uit deze periode be~
zitten~

j Namen~ Kent U uit Uw omgeving namen van boerderijen of
tuinderijen die een gemoedsstemming of een gedachtengang
uitdrukkenP Bijv~ tRust roestft ~Arbeid adelft enz~ U hoeft er
niet naar te gaan zoeken en U kunt volstaan met het doorget
ven van namen van boerderijen die U kent~ Veel succes niet
Uw beantwoording en alvast bedankt~
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Lijst van afkortingen

AOW Algemene Ouderdomswet

BW Boerenwerken

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek

CBTB Christelijke Boeren~ en Tuindersbond

CCB Coóperatieve Centrale Boerenleenbank

CCC Centrale Cultuurtechnische Commissie

CHV Cofiperatieve Handels Vereniging

CLOIs Centrale Landbouw Organisaties

Comil Commissie Milieu Landbouw

CNC Coóperatieve Nederlandse Champignonkwekers~

vereniging

CRE Cobperatieve Roermondse Eiermijn

DKB Dienst Kleine Boerenbedrijven

DMV De Meijerij Veghel

DUW Dienst Uitvoering Werken

EEG Europese Economische Gemeenschap

EG Europese Gemeenschap

ETI Economisch Technologisch Instituut

FH Fries~Hollands

HF Holstein~Friesian

HID Hoofdingenietu~Directeur

HLS Hogere Landbouwschool

KI Kunstmatige Inseminatie

KNBTB Katholieke Nederlandse Boeren~ en

Tuindersbond
KVO Katholieke Vrouwen Organisatie

LEI Landbouw~Economisch Instituut

MLS Middelbare Landbouwschool

MRIJ Maas~RijmlJssel

MTS Middelbare Tuinbouwschool

NCB Noordbrabantse Christelijke Boerenbond

NRS Nederlands Rundvee Stamboek

NSB Nationaal Socialistische Beweging

O~en Sfonds Ontwikkelings~ en Saneringsfonds

PPC Provinciale Planologische Commissie

PPD Provinciale Planologische Dienst

RBT Roomskatholieke Baroniesche

Tuinbouwvereniging

RHF Red~Holstein~Friesian

ROZ Rijksgroepsregeling Oudere Zelfstandigen

Sbe Standaardbedrijfseenheden

SBL Stichting Beheer Landbouwgronden

SEV Sociaal~Economische Voorlichtingsdienst

SSC Stichting Scharreleieren Controle

Stulin Stichting Uitvoering Landbouwmaatregelen

VELD Vereniging Exploitatie Landbouwwerktuigen

Dinteloord

ZLM Zeeuwse ~later Zuidelijke~ Landbouw

Maatschappij
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venr~

nr~ iiz Blauwhofl Wi ~Dertig jaar Brabantse Landbouw~

voorlichting tqSotigSolt
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nr~ tzs Van Oijent A~ tPlussen en minnen in Brabantl~
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nrt izS Van Oijen~ K IEnkele kenmerken van de vollegronds~
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nr~ tjz Rabobankt tVollegrondsgroentent~

nr~ tjj Prinsen~ L IOverzicht aantal ligboxenstallen

nr~ cjq Crijns~ k IDe ontwikkeling van het gemengde bedrijf~

De taken van de boert~

nr~ Iqs Crijn~~ A~ Informatie voor de pers inzake milieu en

landbou~~~~

nr~ IqS Crijns~ At IInleiding ter herdenking van roo jaar

Landbouwvoorlic htingl ~

nr~ iSi Crijns~ k Wat gebeurde er tussen iqSo en rqGoPl~

nr~ rsz Crijns~ A~ Wat gebeurde er tussen rqGo en ig~~s~r~

nrt rSj Crijns~ A~ Wat gebeurde er tussen rq~S en igSS~~~

nr~ rSq Schretlen~ M~ IzS Jaar SEVtNCBI ~

nr~ rSG Latijnhouwers~ k IToespraak op SEVtsymposium dd ~

tqrorqó~t

nr~ rS~ Merkx~ At IHistorisch overzicht van het T~B~C~~fonds

NCB ~ later NCBtfonds Voor Nieuw Welzijnr~

nr~ rSfS Merkx~ k IHistorisch overzicht van het Sociaal Fonds
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Noott

De sedert r g sq verzamelde stukken van de Collectie Crijnsr

werden genummerd en op naam~ jaartal en onderwerp op een

lijst ingeboekt~ Bij het maken van de ontwerp~indeling van de

studie werd nagegaan welke stukken informatie bevatten voor

het uitwerken van het onderzoek~ De werkelijk gebruikte stukt

ken zijn in de eindnoten opgenomen en in deze bijlage ver~

meld~ De volledige collectie wordt na afloop van de studie gede~

poneerd in de bibliotheek van de NCB te Tilburg~

A~H~ Crijns zJ I Van overgang naar omwenteling



Bronnenpublicaties en literatuur

Adressenlijst~ Samenstelling~ Ministerie van Landbouw en

Visserij~ Den Haag I q ~j ~

Het Agra risch Welvaartsplan voor NoordtBrabant~ s~Hertogent

bosch rqSS ~

Akkerbouw onder gewijzigde omstandigheden ~ Landbouwschap~

~s~Gravenhage r g S q~
Alkemade~ S ~ en A~Alting~ Beid~r belang ~ Tilburg I gg S ~
Atlas van Nederland~ Deel io ~ Landbouw~ rs~Gravenhage IqSq ~

Bauwens ~ AtL~GtMt~ De Brabantse landbouw in een nieuwe situ~
atie~ in Noord Brabant ~ rgGr~ nr~G~ jjl~jSt~

Bauwens ~ AtLtGtM~~ De theoretische geschooldheid van de
Brabantse boeren~ in Noord~Brabant~ rgSS~ nr~~~ S~g~roq~

Beek ~ K~ J ~ r Honderd jaar onderzoek naar het land van
Nederland~ in Landbouwkundig Tijdschrift ~ september rqSG~
IS~zz~

Biemans ~ JtM~t De land~ en tuinbouw in Noord~Brabant ~ Tilburg

IqSo~
Biemans ~ J~M~~ Naargrotereproductie~eenheden in de Brabantse

veehouderij~ Tilburg iqG~~

Biemans ~ J~M~~ Ontwikkelingen in de land~ en tuinbouw in Noord~

Brabant~ rs~Gravenhage rg~o~

Biemans ~ J ~ M ~ en A ~ J ~ Jacobs ~ De opvolgingssituatie op de land~ en

tuinbouwbedrijven in Noord~Brabant~ IstGravenhage rg~o~

Bierkens ~ Bt~ Braks legde boer terecht aan banden~ in

Het Nieuwsbladt Tilburg~ II december IgSg~

Boerderij~ IS juni IgSj~

Brummelman ~ W~~ De zeug als symbool van Brabants ver~

heffingl in NRC ~ ij april IqSS~

Caspers~ Th~t De hand van de mens in het landschap ~ Tilburg

I q qz ~

Casteren~ M~ van en TtLoddert Agrarische vrouwen en hun beroep~
een zaak van man en vrouw ~ Eindhoven r qqz ~

Crijns~ AtHtr Bedrijven op maat van de mens ~ Tilburg Iq~S ~
Crijns~ AtHtt Emancipator van het boerengezinr in Het

Nieuwsblad ~ S december Iqqo~

Crijns~ A~ Ht en FtW~J~Kriellaarst Gemengd landbouwbedrijf op de
zandgronden in Noord~Brabant tSSGtlgjot Tilburg Iqqz ~

Crijns~ AtHt ~ De grote ommekeer in de agrarische sector~ in
H~F~J~M~van den Eerenbeemt jred~J~ Geschiedenis van Noord~

Brabant~ deel j~ igqj~IggG Dynamiek en expansie~ Amsterdam
Tc~qyrASIGy

Crijns~ AtHt en FtWtJ ~ Kriellaars ~ Ontwikkeling en verandering
in de agrarische sector~ in H~F~J~M~van den Eerenbeemt

JredtJ ~ Geschiedenis van Noord~Brabant ~ deel z~ ISgo~rpqS

Emancipatie en industrialisering ~ Amsterdam rqqG~ IGz~ISz~

Crijns~ AtHt~ De problemen rond de landbouw~ en tuinbouwbe~

drijven in Noord~Brabant~ in Verslag van de Brabantse

Landbouwdagl Is~Hertogenbosch IqSS~ zzqr

Dekker ~ J~C~~ Zuivelcoóperaties op de zandgronden in Noord~

Brabant en Limburg rSg ~ igso ~ Overleven door samenwerking

en modernisering ~ Tilburg iqgG~

Dijk ~ A ~ van ~ Van eigen bodem ~ Amsterdam I g Sy ~

Duffhues ~ T~~ Voor een betere toekomst ~ Het werk van de

Noordbrabantse Christelijke Boerenbond voor bedrijf en gezin

rSgG Ig~G Nijmegen IgqG~

Gedenkboek~ uitgegeven bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan
der Rijkslandbouwproefstations Ic~zyr Is~Gravenhage Ic~z~

Giesen~ C ~~ Crisis op de boerderij~ Utrecht r gqj ~
Giesen~ Ct ~ Stress in de samenwerking tussen boer en boerin~ in

Landbouwkundig Tijdschrift ~ I S~~ I ~ nr~ G l~~~ z~~zS~~

Haan ~ WtGtde~ Groei en bloei van de Nederlandse bloemisterij~
in jaarverslag rgyj van het Landbouw~Economisch Instituut~
Den Haag Ic~~q S~~Ao ~

Handboek voor de rundveehouderiy Wageningen rgSo~
Harten ~ JtDt van der ~ Bij het afscheid van ir~J~P~JtMargryt in

Ruimtelijke ordening in Noord~Brabant~ sHertogenbosch

I~ySItG

Heymeijer ~ GtJt~ Jred~j~ Wij boerent Heemstede rgqr~

Hiddink ~ G~S~ en CtJtM~Wijnen~ De rentesubsidieregeling~

Uitvoering en effect voor land~ en tuinbouwbedrijven~ Publicatie

z~ ISo LEI~ Den Haag IgSy~

Huijgen ~ M ~ t Paradijs op stallest in NRC ~ g augustus r~ q~ ~

Jaarverslagen van het Landbouw~Economisch Instituut rgGG~igSS ~
Den Haagt

A~H~ Crijns ZJ Z Van overgang naar onnventeling



Jaarverslag rgSj~ Centrale Cultuurtechnische Commissie ~ Centrale

Landinrichtingscommissie ~ Landinrichtingsdienst ~ Den Haag

I~Ií
Jaeger ~ Ptde ~ Boeren lieten zich niet dwingent in Boerderij ~ j

april rcSj~ jo~~

Jaeger~ Ptde~ De verbrokkeling van de boerenstand ~ in Overleven

in Vooru i tgang ~ Boeren in Brabant ~ Nijmegen rqqz~ js~qs~

Jonker ~ J ~ P ~ Bt ~ Landbouwverenigingsleven en cobperaties ~ in Een

eeuw boeren op papier ~ Puttershoek rgSSt tz~tG~

Ketelaars~ EtHt ~ Historie van de Nederlandse Pluimveehouderijl

Barneveld crJqz~

Kriellaars~ FtW~J~t Het agrarischgezinsbedrijf in verandering~

Tilburg tgS~ ~

Kriellaars~ FtW~Jt~ De Brabantse landbouw in de periode tcJzj~

rgjo~ in Het nieuwe Brabant~ II ~ IstHertogenbosch tqSjt

zc~~jSG

Kriellaars~ FtW~Jtt Landbouw en platteland in Brabant in bewe~

gingl in Verslag van de Brabantse Landbouwdag ~ Is~Hertogen~

bosch c g SS ~ S~zr ~

KrijnemHendrikx~ Rtt De agrarische vrouw wordt partner~ Utrecht

r g SS ~

Kurstjens~ J~Wt~ De opkomst van het industriegebied Noord~

Brabant~ Tilburg tqS~t

Kuypers~ Pt~ Boer past niet in landschapsparkt in Het

Nieuwsblad ~ zq januari tqqzt

Lambregts ~ C ~ P ~~ Ruimtelijk ordenen in de landelijke gebieden

in Ruimtelijke ordening in NoordtBrabant ~ rs~Hertogenbosch

iyO~ Sj~gl~

Landbouwcrisispolitiek ~ Radiovoordrachten ~ IstGravenhage t S~ j q~

Landbouw~economisch bericht igSo ~ LEI ~ Den Haag t gSo ~

Landbouw~economisch bericht tgSt ~ LEI ~ Den Haag i g St ~

Landbouw~economisch bericht igSz ~ LEI ~ Den Haag tg Sz ~

Landbouwgids tgGt ~ Utrecht tgGr~

Landbouw in nieuwe banen ~ Verslag van het voorbeelddorp

Kerkhoven ~ Tilburg rg ss ~

Landbouw tussen vrijheid en gebondenheid ~ LEI ~ Den Haag tqStt

Landbouwverslag van het Noordbrabantse zandgebied rgjo ~ Breda

r s~ jo ~

Landbouwverslag voor het Noord~Brabantse Zandgebied r gjq ~

Tilburg r g sq ~

LEI ~ Het leven begint bij qot Den Haag tgSo~

Loeffen~ G ~ MtJ ~~ Boerinnen en tuindersvrouwen in Nederland

Publicatie z~ rGS LEI ~ Den Haag t g S l~

Maris ~ A~~ Het onderzoek ten behoeve van streekverbeterings~

plannent in Landbouwkundig Tijdschrift~ december igSG~

toS~~to g c~

Meester~ G~~ Het EG~landbouwbeleid in de jaren tachtig~ beperk~

te keuzemogelijkheden uit een veelheid aan alternatieven ~

in Landbouw tussen vrijheid en gebondenheid ~ LEI ~ Den

Haag tcSc~ zq~~z~q

De Nederlandse Landbouw in een groeiende economie ~ Landbouw~

Economisch Instituut rgqo~tgGj ~ s~Gravenhage rqGS~

NCB ~ Beleidsvisie Agrarische Vrouwen~ Tilburg r S~S~ z ~

NCB journaal ~ zg november rq g G ~

Nieuwe bedrijfssystemen in de landbotnvt Wageningen tgGo~

Het Nieuwsblad~ tq december tqS g~ S december tgqo~

NoordtBrabant~ Welvaartsbalans ~ Ontwikkelingsplan~tgGj~ Delen

I en II en Samenvatting~ Tilburg t q G S~

De ontwikkeling van de Nederlandse rundveehouderij in deze eeuw ~

Is~Gravenhage rq~o~

Paridaans ~ A~F~~ ~j jaar varkensJókker ij in stamboekverband ~

Veldhoven tc~S~

Poel ~ J ~ M ~ G ~ van der ~ Honderd jaar landbouwmechanisatie in

Nederland ~ Wageningen r g Sj ~

Regionale ontwikkelingen in de Noordbrabantse agrarische sector~

rs~Hertogenbosch tqS~o~

RBT Veiling Breda~ rgoStrgSj ~ Breda~

Rooij ~ Stde ~ EtBrouwer en Rtvan Broekhovent Agrarische vrouwen

en bedrijfsontwikkeling~ Wageningen tggs~

Rottenberg ~ F~~ Sicco Mansholt voelde zich vooral een agitator~

in De Volkskrantt j juli rqS~S~

Schermerhorn ~ Wt~ Stad en Plattelandt in Heymeijer jred~J~ Wij

boeren~ Heemstede tqqt~ zz~jz~

SEV~ sociaal~economische voorlichtingsdienst ~ Tilburg IgSS~

Slot~ Nt~ Niet alle borgen zijn gelijk ~ Is~Gravenhage tgqtt

Smits ~ M ~~ Boeren met beleid~ Honderdjaar Katholieke Boeren~ en

Tuindersbond ISgGtt g gG Nijmegen rgqG~

Strous ~ Jt~ De Boerinnenbond van de NCB in woord en daad tgz~

rgG~t Rotterdam tqqt~
Structuurnota g x S ~ tg~o ~ Schaalvergrotingt Specialisatie ~

Samenwerkingt Saneringt Tilburg rq~oa

Structuurnota Doel rgSo ~ Denken op één lijn~ Tilburg tq~S~

Structuurnota~ Wijzer naar rgSj ~ Tilburg rgSo~

Structuurnota~ Van boer naarplattelandsondernemer Tilburg

IqS~~

AH~ Crijns Zll~ van overgang naar omwenteling



Structuurvisie landbouwl van het Ministerie van Landbouw en

Visserijl rs~Gravenhage iqyy ~

Thissen ~ PtHtM ~~ Heideontginning en modernisering ~ In het bijzon~

der in drie Brabantse Peelgemeenten ISSo~tgqot Utrecht tgigj~

Toly~ H~van~ De offers van de wederopbouw~ in Boerderij~ j april

ICJS~z~z~

Trienekens ~ GtM~T~~ Tussen ons volk en de hongert De voedselvoor~
ziening Utrecht igSS~

Tuinbouwcijfers van het LEI en het CBS ~ Den Haag IqSS~

Van voorbeelddorp naar streekverbetering ~ rs~Gravenhage Iqsb ~

Varkenshouderij in perspectief Sectornoti tie varkenshouderij van
het Landbouwschap ~ t s~Gravenhage I gqo ~

Ven ~ F ~ JtHtMtvan dert De sociale ontwikkeling van het

Brabantse volk ~ in Het nieuwe Brabant ~ II ~ Is~Hertogenbosch

Ic~SjGIQZy

Venetië ~ Etvan ~ Voorvechter van groei werd pleitbezorger van

krinip~ in De Volkskrant ~ j juli Iggs

Vijverberg ~ AtJt ~ Glastuinbouw in ontwikkeling ~ Beschouwingen

over de sector en de beinvloeding e rv an door de wetenschap ~

Delft Iggy~

Verslagen over den Landbouw in Nederland over rgjo~Igql ~

Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den

Landbouw ~

Verslagen over de Landbouw in Nederland over Igqrrg iS I ~

Verslagen en mededelingen van het Ministerie van

Landbouw ~ Visserij en Voedselvoorziening ~
Voorlichtingsprogramma Igyg~IgSot Consulentschap voor de

Tuinbouw te Tilburg ~ Tilburg Iq~qt

De weg vooruit ~ Gids voor het Voorbeeldbuurtschap Oisterwijk ~
Tilburg Igsq~

Westhoff ~ JtTHtt De directe mogelijkheden der werkverscha ffi ng bij
de werkloosheidsbestrijding ~ Zwolle IqjS ~

Wildenbeest ~ Gtt De dorpse idylle~ verleden of toekomst P~ in
Overleven in Vooruitgang ~ Boeren in Brabantl Nijmegen Iqqz ~

~ISJt

Zuurbier ~ PtJ~Pt~ De besturing en organisatie van de landbouwvoor~

lichtingsdienst~ Wageningen Ic~Sqt

AH~ Crijns ZI~ l lan overgang naar omwenteling



Overzicht van tabellen

pagina

Tabel i c Agrarisch grondgebruik in Brabant in IqSo en IqGo

en aandeel van Brabant in o~o van Nederland zS

Tabel zt Veehouderij in Brabant in IqSo en rg~Go en aandeel

van Brabant in oo van Nederland zG

Tabel ~c Mannelijke agrarische beroepsbevolking in Brabant

in rc~q~ en IqGo zG

Tabel qc Gegevens van LEl~akkerbouwbedrijven over de

boekjaren IqSo~ISI en IgGo~tGi~ Geldbedragen in guldens

per hectare jS

Tabel Si Omvang beroepsbevolking en procentuele verdeling

over de drie takken van werkgelegenheid in Nederland en

Noord~Brabant in I q q~ en r~Go IS

Tabel Gt Opleidingsmogelijkheden voor Brabantse agrariërs

en deelname hieraan tijdens de schooljaren IqIgtlSo en

i g S g ~ ~ Go Gz

Tabel T~ Percentage van boerent dat in igSS landbouw~

onderwijs had genoten in enkele deelgebieden van Brabant Gj

Tabel Sc Agrarisch grondgebruik in IgGo en igSS en

aandeel van Brabant in Ió van Nederland IoS

Tabel g t Aantal stuks vee in IqGo en r ~ SS ~ aandeel van

Brabant in Oó van Nederland en toe~ ofafname in igSS

t~o~V~ ICJGO~IOO IO~

Tabel lot Aantallen stuks vee in Gelderland in rgGo en r g SS ~

waarbij voor deze jaren de aantallen in Noord~Brabant op

Ioo zijn gesteld Io~

Tabel IIt oppervlakte in hectare van verschillende tuinbouw~

sectoren in cgGo en igSS en aandeel van Brabant in ro van

Nederland~ Bij champignonteelt oppervlakte in ml Io~

pagina

Tabel Iz~ Aantal landt en tuinbouwbedrijven en mannelijke

arbeidskrachten in rgGo~ r ~~I en igSS roS

Tabel Ijt Totaal aantal sbe in rq~I en IqSS ~ aandeel in o~o

van bedrijfssectoren en gemiddeld aantal per agrarisch

bedrijf en per arbeidskracht roS

Tabel Iqt Omvang melkveestapel~ aantal melkveehouders

en gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf in IqGo~ rg~~o~

I q~ S en r ~ SS riS

Tabel ISi omvang varkensstapel~ aantal varkenshouders en

gemiddeld aantal varkens per bedrijf in IgGo~ iq~o~ I g ~S en

I g SS r~

Tabel rGc Aantal leghennen~ slachtkuikens~ omvang

pluimveestapel~ aantal pluimveehouders en gemiddeld

aantal stuks pluimvee per bedrijf in rgGo~ Iq~o~ I g ~S en

I g SS I j l

Tabel rT~ Eieren per hen per jaar~ afleveringsgewicht en

voerconversie van slachtkuikens~ gemiddeld over de jaren

I g GI~IqGG en rqSl~I g SG rjq

Tabel rSi Oppervlakte bouwland~ bedrijven met voedert en

akkerbouwgewassen en een aantal gewassen in IgGo~

Iq~o~ I q~S en rqSS ~ Bouwland en gewassen in hectare rj ~

Tabel r q c Gemiddelde opbrengsten over vijf jaar van enkele

akkerbouwgewassen over IqGS~IgGq~ Ig~o~ig~~I en

rgSo~rgSq in kg ~ per hectare rar

Tabel zo~ Areaal groenten en aardbeien in hectare en

aantal bedrijven in rgGo~ rq~S en igSS ISz

Tabel zIC Areaal groenten en aardbeien onder glas in

hectare en aantal bedrijven in IqGo~ Ig~~S en IgSS IS~

Tabel zzc Areaal bloemkwekerijgewassen onder glas in

hectare en aantal bedrijven in r q~~ S en igSS IGz

AH~ Crijns ZIIS Van overgang naar omwenteling



pagina

Tabel zjc Oppervlakte boomkwekerij in hectaret aantal

bedrijven en gemiddelde bedrijfsgrootte in rgGo~ ig~o~

igSo en igSS iGj

Tabel zq z Oppervlakte fruitteelt in hectare ~ aantal bedrijven

en gemiddelde bedrijfsgrootte in igGo~ iq~y en igSS iGS

Tabel zSt Aantal cellen~ teeltoppervlakte in m~~ bedrijven
met champignonsr cellen en teeltoppervlakte per bedrijf
in r q jS en igSS in Brabant en Limburg iG~

Tabel zGt Ontwikkeling van het aantal afdelingen en
ledental van de NCB tussen ic~Go en i g SS I Sr

Tabel z~c Gemiddeld bedrag in guldens per verleende

borgstelling in enkele perioden tussen iqGo en igSS in

Nederland i g z

Tabel zSt Procentueel aandeel van Noord~Brabant in het

aantal verleende borgstellingen van Nederland

Tabel zqt Stand ruilverkavelingen in Noord~Brabant per

i januari r q GS en toestand ruilverkavelingen

jlandinrichtingsprojectenj per jr december igSS in
Noord~Brabant en Nederland in hectare~

Aantal gebieden tussen haakjes i g q

Tabel joc Procentueel aandeel van Brabant in de productie~

omvang~ uitgedrukt in sbet van Nederland in igSo en igSS zoq

Tabel jrt Percentage echtgenoten van boerinnen en

boerinnen zelf~ dat deelneemt aan diverse huishoudelijke
taken zoS

Tabel jzt Percentage boerinnen~ al dan niet werkend in
bedrijf~ in verband met leeftijd en opvolgingssituatie zog

AH~ Crijns ZI G Van overgang naar omwenteling



Lijst van afbeeldingen

pagina

Afb ~ r Fraai Brabants Landschap~ Collectie NCB XVI

Afbt z~ Paarden zorgden voor de benodige trekkracht~

Collectie NCB z

Afbt j~ Propaganda voor het scheuren van grasland in

oorlogstijd~ Collectie NCB ti

Afbt l i Oude boerderij~ fraai opgenomen in het omringende

landschap~ Collectie Peters Rit is

Afb ~ S~ Deel van interieur in Brabantse boerderij rond iqSo~

Collectie Peters Rit cq

Afb ~ G~ Mooie boerderij in het Brabantse zandgebied~

Collectie Crijns zq

Afb ~ ~c Rogge bleef tot na igGo het hoofdgewas op zandgrond~

Collectie Peters Rit zg

Afb ~ S~ Onverharde wegen bepaalden het agrarisch landschap~

Collectie Peters Rit jo

Afbt y~ Paard en kar hoorden bij een tijdperk~ dat voorbijging~

Collectie Peters Rit jj

Afb ~ rot Akkerbouwbedrijven vormden de motor van de

mechanisatie~ Collectie Peters Rit j~

Afb ~ l u Mechanische onkruidbestrijding verving veel

handarbeid~ Collectie Peters Rit j o

Afb ~ rzt in het kader van de Marshallhulp bezochten Minister

S~L~Mansholt jlinks~ en zijn Amerikaanse collega Ch~F~Brannan

in iqst het veehouderijbedrijf van Cees Kemps te Oirschott

Collectie Landbouwvoorlichting Sj

Afb ~ rji Van spaarbank naar leenbank had te maken met de

versnelde ontwikkeling na iqsot Collectie Peters Rit Sj

pagina
Afbt iq~ Ontwerpen van grotere plannen werden besproken

met de bedrijfsvoorlichter~ Collectie Peters Rit GG

Afbt rS~ Verbouwde woonkeuken in streekverbeterings~

verband rond iqGo~ Collectie NCB ~i

Afbt rGt Ook voor de boerin was er voorlichting aan huis

vanuit de standsorganisatie~ Collectie NCB ~j

Afbt c~i Vernieuwingen in de landbouw werden met aandach t

gevolgd~ Hier het begin van de kunstmatige beregening~

Collectie Landbouwvoorlichting óo

Afbt rS~ Het inkuilen en aandrukken van snijmais~

Collectie NCB SI

Afb ~ rq~ Schaalvergroting leidde tot meerdere verbouwingen

van het bedrijfsgedeelte~ Collectie NCB óG

Afb ~ zo~ Verbouwing woonhuis en bedrijf in langgevel~

boerderij~ oude en nieuwe toestand~ Collectie NCB S q

Afb ~ zrt Het paard en paardenwerktuigen hoorden bij het

gemengde bedrijf~ Collectie Peters Rit qi

Afh ~ zzi De omwenteling ging gepaard met talrijke

bouwactiviteitent Collectie Peters Rit q z

Afb ~ zji Agrarisch Brabant bouwt aan haar toekomst~

Collectie NCB g q

Afbt zji De boer ging doort maar het landbouwpaard

verdween uit het agrarisch landschap~ Collectie Peters Rit l oG

Afbt zSc Sleufsilols en snijmaïs zorgden voor wintervoer

voor de groeiende rundveestapel~ Collectie Landbouw~

voorlichting Iiq

Afb ~ zGi Meer koeien en steeds meer melk~ Het transport

van melkbussen groeide de pan uit~ Collectie Peters Rit tcj

A~H~ Crijns Z~~ Van overgang naar omwenteling



pagina
Afb ~ zZt Gemoderniseerde vergrote rundveestal met
mestschuif~ Collectie Peters Rit lis

Afb ~ zS~ Nieuwbouw van stallen achter bestaande boerderij~
Collectie Landbouwvoorlichting lig

Afbt z q c Bij de ligboxenstal hoorde een moderne melkstal~
Collectie NCB tzi

Afb ~ jo~ Ook de voederbouw werd volledig gemechaniseerdt
Collectie Peters Rit tzz

Afb ~ jti Boeren in het zandgebied hadden van oudsher
veel op met hun varkens~ Collectie Peters Rit tzq

Afb ~ jz~ Moderne huisvesting van zeug met biggen~
Collectie Peters Rit rzs

Afbt j V~ Met de toename van de varkensstapel ging de
uitloop tot het verleden behorent Collectie Peters Rit taG

Afbt jqi Behalve liefhebbers waren Brabantse zandboeren
ook kenners van het varken~ Collectie Peters Rit rzS

Afb ~ jsi Modern gespecialiseerd varkensbedrijf in t g SS ~

Collectie NCB Ijo

Afb ~ jG~ Ook in de pluimveehouderij ging een tijdperk voorbij~

Collectie Peters Rit I j s

Afb ~ j~t Groot pluimveehok~ voorzien van strooisel en

scharrelruimte~ Collectie Peters Rit rjG

Afb ~ jH~ De legbatterij zorgde voor grote arbeidsbesparing~

Collectie Peters Rit tj~

Afbt jq i Mechanisch oogsten van stamslabonen rond rq~oa
Collectie Landbouwvoorlichting Ijl

Afb ~ qot Fraaie aardappelruggen in het weidse kleigebied
van West~Brabantt Collectie NCB cqj

Afbt Ir Een vertrouwd herfstbeeld in het akkerbouwgebiedt
Collectie NCB I IM

Afbt qz~ Akkerbouwbedrijf van jo ha~ met grote schuur in
Zevenbergschen Hoek~ Collectie Landbouwvoorlichting r~G

pagina
Afb ~ qjc Het plukken van aardbeien bleef handwerk

voor veel arbeidskrachten ~ Collectie NCB tSj

Afb~ Mi Het steken van asperges moest zorgvuldig gebeuren ~
Collectie NCB tSq

Afbt qS~ Het sorteren van tomaten in tuinbouwkas~

Collectie NCB rGo

Afb ~ qGc Boomkwekerij ontwikkelde zich gunstig in Brabant ~

Collectie NCB tGq

Afbt qT~ Limburg en Brabant zorgden in tqHS samen voor
~o oIo van de champignonproductie~ Collectie NCB tGG

Afbt qSc Het graven van sloten in ruilverkavelingsverband~
Collectie Peters Rit t g j

Afbt qqt In Liempde werden vernieuwingen aan installaties
aandachtig bekeken~ Collectie NCB t g G

Afbt Sot Grote belangstelling bij het demonstreren van
nieuwe werktuigent Collectie NCB r W

Afbt Sr In de moderne boerderij van r gi SS waren wonen en
werken van elkaar gescheiden~ Collectie NCB zto

Afb ~ Sz~ Agrarisch landschap met regenboog~ Regen en

zonneschijn zijn onmisbaar en verbonden met het

agrarisch gebeuren~ Collectie Peters Rit ztq

A H~ Crijns ZIó Van overgang naar omwenteling



Index van geografische namen

A

Aalsmeer~ IGz~

Alkmaar Go~

Asten~ qI ~ qz ~ Isó ~ zjj~

Australië~ SG ~

B

Barendreche ISSt
Baronie van Bredai j ~ q ~ S ~ jq ~ qo ~ q q~ ISz~ rSS~ ISH~ ISg~

BaveL Gqt

Beekbergenc Go~

Belgiël z q I SI ~ rr~r ISS ~ I ~ S ~

Bergen op Zooml q ~ jS ~ j q t qr ~ qz ~ qj ~ q q ~ rSz~ rSS~ rSSt

Berkel~Enschot~ SG ~ zjj ~

Berlicumi q ~

Bese rGj ~ r~~ ~

Betuwe~ Gq ~

Biesboschi q ~ Ij ~ jS ~ jG ~ j~ ~ Gj ~
Boeimeer gg~
BoekeL

Bommelerwaard~ iq ~ Gq ~ rG~ ~

Boskoopi Go~

BoxteL Szt Gq ~ log

Brazilië~ SG ~

Breda~ G ~ qo~ qz ~ qqqo ~ ijj ~ rSz~ ISG ~ ISS ~ rGr ~ rSo~ rSj

Brussell XI~ GS ~ I~r ~ i~j ~ I~q ~ i~ q~ zzs ~

C

Canada~ S S~ zlg~

Capelle~ qi ~ gg~ i g S ~

China~ rGÓt

D

Den Dungen q ~ ql~ qz ~ ISz~

Denemarkeni rzqI~z~ zlTt zzo~

Deurne~ rT~ Go~ rjSt zjjt

Dinteloord~jT~

Dongen~ qj ~ qq~ rSg~ rGS~

Dordrecht~ Gz ~

Drente~ IS ~
Drunen~ qI ~ rSS ~ zjj ~

Duitsland~ G ~ ro ~ iz ~ jI ~ j~ ~ Sr ~ Sq ~ Ijz ~ Ijj ~ rSS ~ I~S ~ zzo ~

F

Eindhovem V~ ~ ~ qz ~ g~ ~

Engeland~ jr ~ qi ~

Enschot SG ~

Erp~ ISq ~
Etten~Leur rgS ~

Europa~ VII~ j~ ~ q~ ~ SI ~ Sj ~ q g ~ II~ ~ Ijj ~ r~r ~ r~z~ r~jI~qi~H

I qq~ zrCJ ~ zzz ~ zz s~

F

Fijnaart~

Frankrijkl Sr ~ SG ~ G g~ ISq ~ rGGt I~St

Friesland~ Gq ~ ~S ~ rlqt rIG ~ Ii T t

G

Geertruidenberg~ rGr ~
Gelderlandi j ~ IS ~ I q~ Sq ~ ~S ~ rO~~ rrq ~ rjz~ rG~ ~ rqz ~ zoq~ zzq~

Goirlei qj ~ zr~~ zjj ~
rs~Gravenhaget Go~ GS ~ G q~ r~qr~q ~ ISSt

Is~Gravenmoer qi ~ qz~ q q ~ rSq ~ rgSt

Griekenland~ r~z ~

Groningeni G ~ Got Gq ~

Groot~Brittanniël I~z ~ r~S ~

H

Haarem q~ qz~z ~ rGj ~

Helenaveem q~ jq~ ql~ qz~ rSH~

Helmond~ qz~ ~q~
ls~Hertogenbosch~ G~ qi ~ qz ~ Gz ~ Gq~ Izq ~ rSz ~ rSo ~

Heukelom~ SGt

Hoeven~ ~z~ ~q

A ~ H ~ Crijns zqcJ Van overgang naar omwenteling



Honselersdijk~ IGz~

Hoogeloon~ ~j ~

Hoorm Go~ Gi ~

Horst~ Go~ IG~ ~ ISj ~

terlancL I~z~

IJsselmeerpolders~ Iqq ~

Indonesië~ Gj ~

Italië~ SI ~ II~ ~ I~S ~

K

Kenipem jt d ~ G ~ I~r I q t zq~ qS ~ SS ~ S~ ~ q ~ ~ Izj~ IzG~ Iz~~ Iqz~
I N~ ZIT

Kerkhovew zj~ Sq ~ GS ~ Gq ~ ~o~ ~I ~ ~z ~ zzz

Klundert~ S~ ~ Gq ~ z~j~

L

Lage Zwaluwe~ I~G ~

Land van Cuijkt j ~ q ~ zo~ qzt qj ~ S~ ~ IS~~ IGjI IG~ ~
Land van Heusden en Altena~ jt q ~ Ig ~ zo~ jS ~ qIt qz ~ ~zl ISz

ISq ~
Land van Maas en Waal~ Iq ~

Langstraati j ~ q ~ Ijz ~ ISS ~

Leende~ jq ~ ~zzjj~

Leijgraaf~ I~~ ~

Liempde~ q~qSt Ioj~ IqG ~ I q ~t IqS ~ zzS~

Lierop~ ~ ~ ~z~

LimUurgi V~ IS ~ Ig ~ z g~ Gq ~ I~z ~ ISS ~ IS~ ~ IGqt IG~ ~ I~ q~ ISj ~

Lissel Go~

Lith~ I~ ~

Lourdesl ISo~

Luxemburgi SI ~

M

Maarheezet Git GS~ IS~t

Maaskant~ j~ q~ I~t zo~ ~z~

Made IGr~

Meierij~ j ~ q ~ qI~ IoS~ ISz~ Iqqt

Midden~Brabant~ ~~ ~~ zS~ GSt Gq~ ~o~ S~~ Ijot IIz~ I~~r ISG~

Mierlo~ q ~ qz ~

Millinge w II~ ~

Moerdijk~ I~G~

N

Naaldwijk~ Go~

Nederland~ passim~

Nieuwendijk~ ISc~

NieuwNossemeer j~

Nieuw~Zeeland~ SG ~

Noord~Brabant~ passim~

Noord~Holland~ IGz ~

Noord~Limburgl IG~ ~

Noordoost~Brahant GS ~ I qq~

Noordoostpolder Sqt Gq t

NoorwegemGq~

Noordwesthoek~ q ~ I~ ~ jS ~ jG ~ qj ~ G~ ~ Iqo~

Nuenem zjj

O

Oeffelti IGj ~

Oirschot~ qz ~ I~~ ~ zjj ~

OisterwijkI G q~ ~o~

Oost~Brabant~ G ~ ~ ~ zSjj ~ Iq~ S~ ~ IIq ~ Ijo~ Iqz ~ ISz~ ISi ~ iSS ~
IG~ ~ I~~ ~ ISG

Oostelijke Langstraat qit ~ I qq~ IS~ ~ ISg ~ I g S ~

Oosterbeek~ Go~

Oost~Europa~ ISS ~

Oploo i G j~

Osst zjj ~

Ottersum IG~ ~

Oudemolem Iqlt

OudenUosch~ dt lI~ qz ~ qj ~ IGj ~

Overijssel~ IS ~ z q t ~S ~ IIq ~ zoj~

P

PeeL j ~ q ~ G ~ I~ ~ I q~ qi ~ qS ~ SS ~ Go~ Gq ~ S~ ~ q~ ~ IoS~ IzG ~ Iqz ~ IG~ ~

Iq~ ~ zI~

Plukmadepolder IGI~

Portugal~ I~z ~

Princenhage~ jo~ ~j~ q q ~ ISc~

Prinsenbeeki ISS~

R

Raamsdonk~ l I ~

Raamsdonksveer qz~ I~G ~

ReuseL Ij~

Rijsbergem q qr Ijj ~

A~H~ Crijns Z~O Van overgang naar omwenteling



Rijswijk~ iSq ~

Roermond~ ~t I qt Gz ~

Rome~ jI ~ i~z~ i~jt

Roosendaal~ q ~ jS ~ qj ~ Gjt iGS ~

Rosmalen~ zjjt

Rotterdam~ i q~ jG ~ ziSt zzit

Rottevalle~ G g~

SchijndeE qi~ lz~ Ij~ iSz~

Sint~Michielsgestel~ q~ qit isz~

Sint~Oedenrode qz~

Soerendonk~ iSjt

Somerem j~~ lr~ qzt qjt iSS~ iGs~

Sm igS~

Spanje~ iSq~ i~z~

Sprang~Capellc iSSt tSq~

Standdaarbuitent iG~~

Steenbergm t~~

Sterksel~ iSj~

Stresa~ Si ~

Strijper Aat r~~t

T

~~aiwam rG~t

Teteringeni Gq ~

Tielerwaardt Gq ~

Tilb u rg~ VI~ XIV~ j i ~ j z ~ Gi ~ Gq ~ ~ q~ rGz ~ iSo ~ rS~ ~ zjj ~

U

Udem q~ qz~ qq~
Udenhout~ qz~ qjr jG~

V

Valkenswaard~ zjj~

Vem tSg ~

Veenkoloniëm iSt

VegheL r~q ~

Veldhovem jq ~ tSz ~ tGi ~

Venlo~ qz ~ I j ~ tSS ~

Verenigde Statem z~~ p~ sG~ qj ~ iij ~ iiG ~ zi~~

Vlijmem l i ~ t S S ~

Vorstenboschi ~z ~ ~q

VredepeeL iSj ~

W

Waalwijk~ qr ~

Wageningm j q t Go ~ GS ~ rSj ~

Walcherem Sq ~

Waspik~ qi ~ qq~ tSg~ igSt
West~Brabant~ jt qt G ~ tjt i q~ zS ~ js ~ jG ~ qit qjt Gqt GS~ tqot o~

tqz iqs ~ iG~t t~G~ i~~t t SG ~ iqq ~ zzq ~
Westelijke Langstraat~ js~ qi~ qj~ qq~

Westland~ G ~

Westmaas i iSj ~

Wieringermeer t~~ Gq~~

Wilhelminadorp~ Go ~

Willemstad~ j~ ~

Wouw~ jst ~

Z

ZAKtBeneden Donge~ iSq ~

Zeeland~ i q~ js ~ i~S ~ t~ q~

Zeist Go~

Zeveribergem i~G ~

Zuid~Hollandt js~ Sqt io~~ is~~ iGz ~ iSj ~ zoqt zo~t

Zuid~Hollandse Eilandm iq ~

Zuid~Korea~ iGS~

Zuid~Nederland~ V~ i~S ~ t~ q~

Zuidoost~Brabant~ GS ~

Zundew q ~ qo~ qzt qj ~ qq~ tGj ~ iGG ~

Zweden~ tzj~

A~H~ Crijns ZSI V an overgang naar omwenteling



Index van persoonsnamen

A

Albers~ Att zjj

B

Bakker Arkema~ P~Wtt

Bankers~ K~~ zjj~

Bauwenst A~~ Gi~ tSj~

Bekkers~ W~~ isz~

Beneken~ P~~ Vt

Bertens~ kinderem gG~

Bietnans ~ J ~ ~ rSj ~

Blauwhof~ W~~ V~

Braks~ G~l ros~ i~s~

C

Calié~ Z~~ V~

Coolen ~ A ~ t zjjt

D

Dekker~ J~~ Vt

Dinther~ Ht va w V~

Duffliues~ T~~ V~

E

Eerenbeemt ~ H ~ van den~ V ~

H

Haaren ~ J ~ vam SG ~

Heijmanst A ~ ~ V ~ tSz~

Hoekr P ~ va w G ~ Go ~

Hollander ~ P ~ dent zjj ~

Jans~ At~ zjj

Jansen ~ J ~l

Jansen ~ K ~I tzjt

K

Ketelaars ~ E~~ V~ t~q~

Koekkoek ~ boer iiS ~

Kok ~ W ~ ~ XIIIt

Kort ~ kinderen de~ SG ~
Kriellaars ~ F~~ V~ XIV~ iSz

L

Lardinois~ P~I GS ~ rSzt zrst

Latijnhouwerst A ~ ~ V~ tSz ~ tSq

Lierop~ At vaw iSSt

Lierl Ht vaw zjj~

Loeffen~ G ~ ~ zoSt

Louwes~ S ~ L ~I to~

NI

Mansholt~ S ~ t V~ tjt q~~ qSI t~j ~ zzz~

Marshall~ G ~ ~ q~ ~ Sj ~ Sq ~ zt~ ~ zrS~ zzz

Meerakker~ P~ van de~ z ij~

Merkxt Att tSo~ rSz~

O

Oijen~ A ~ vam zjj~

Oosten~ G ~ vani V~

P

Peters Rit~ C~ ~ V~
Pistorius~ A ~ ~ V~

Puijenbroek~ R~ vaw qj ~ zr~t

R

Roes~ H~~ Go

A~H~ Crijns ZSZ V an overgang naar omwenteling



Staring~ W~C~H~~ Sc~~

Schendelt C ~ vaw ISz~

Schretlen~ M~~ l ~ cSq ~

Slotr N ~ ~ Iqz~

Smeets~ H~~

Smits~ M ~ ~ iót ~

T

Trumant H~~ Sj ~

V

Veldman~ P~~ ajj ~

Vermeer~ A ~ ~ V~
Vijverberg~ A ~ ~ IGI ~
Vinkenvleugel~ J ~ ~ a~jt

W

Wellen ~ J ~ ~ Si ~ rSz ~ rS~ ~ iSS ~
Wijnands~Hendriks ~ T ~ ~ V ~
Winsemius ~ P~~ t~S~

A~H~ Crijns Zs~ Van overgang naar omwenteling



Curriculum vitae auteur

Alphonsus Hubertus Grijns werd op I maart igao
geboren te Brunssum~ Na de HBS~opleiding te Rolduc
studeerde hij ~ met een bijna driejarige onderbreking
in oorlogstijd~ Nederlandse Landbouw aan de
Landbouwhogeschool te Wageningent Na het behalen
van het diploma trad hij op r mei r q q~S in dienst bij
liet Ministerie van Landbouw en volgde zijn benoe~
ming tot adjuncttingenieur bij het Landbouw~
consulentschap voor Limburg met standplaats
Roermondt Op G januari igIg trouwde hij met Maria
Johanna Hubertina Cornelia Herberichs~ In datzelfde
jaar werd hij benoemd tot Landbouwconsulent voor
Zuidoost~Brabant met standplaats Eindhovent In ver~
band met co~rdinerende taken voor de hele provincie
volgde in t q s~ overplaatsing naar Tilburg als
Landbouwconsulent voor Midden~Brabantt In igGa
werd hij benoemd tot provinciaal Hoofdingenieur~
Directeur voor de Landbouwvoorlichtingt Tijdens zijn
ambtsperiode verbleef hij tweemaal in Afrika voor het
opbouwen van de Landbouwvoorlichting in Soedant

In r q Sj verliet hij het Ministerie van Landbouw en
wijdde zich~ samen met proftdr~FtWtJtKriellaars~ aan
de agrarische geschiedenis van NoordtBrabantt Van
hun hand verschenen twee werken over Het gemengde
landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord~Brabant
i S oo~iSgs en iHÓGtigjo ~ Voor beschrijving van de agrat
rische sector werkte hij als auteur mee aan het driede~
lige boekwerk Geschiedenis van Noord~Brabant r~ q G~
iqqG ~ onder redactie van proftdrtHtFtJtMtvan den
Eerenbeemtt In i gg z begon hij met het onderzoek
naar de ontwikkeling van de Brabantse land~ en tuint
bouw tussen igso en i g S S~

A H~ Crij lis Z S I Fan overgang naar ornwenleling



BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS VAN HET ZUIDEN VAN NEDERLAND
een uitgave van de Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg

DERDE REEKS

Deel r Drt CtGtW ~ Pt ~ van der Heijden ~ Het heeft niet willen groeient Zuigelingen~ en kindersterfte in Tilburg ~ iSZO~
igjo ~ Omvang ~ oorzaken en maatschappelijke context ~ i S~g S ~ XII~zz I blzt ~ prijs f qe~~t

Deel z~ Drt HtA ~ VtM ~ van Stekelenburg ~ ~IHier is alles vooruitgang~rt Landverhuizing van NoordtBrabant naar Noord~
Amerika ~ iSSo~igqo ~ iggG~ X~zzg blz~~ prijs

Deel i Drt It Merks~van Brunschot ~ Broeders Penitenten ~ joo jaar I Burgers in Pij~ en de ontwikkeling van eigentijds
vrijwilligerswerk in organisatie~sociologisch perspectief iggG~ XX~~qS blz~~ prijs f Sq~~~

Deel t Dr ~ JtWtMt Peijnenburg ~ Joannes Zwijsen ~ bisschop XIX~~q q~ ~ i qqG ~ uitverkochtt

Deel Si Drt ThtGtAt Hoogbergen jred ~ J en O ~ Smit jfotografieJt Brabantse Monumenten Levent
So Monumenten in go foto~s ~ ig g G ~ z~z blz ~~ prijs f jS ~ ~ ~

Deel Gt Dr ~ HtThtM ~ Roosenboom ~ De dorpsschool in de Meierij van Is~Hertogenbosch van iGqS tot i~qs~ i q~ ~ ~ XW
j~G blztt prijs f S ~~ ~t

Deel ~ Dr ~ MtTht Wijnen~Sponselee ~ Het Wit~Gele Kruis in NoordtBrabant i q iG tot ig~q ~ rgg~~
XVI~zjb blzt ~ prijs f qc~t~

Deel ó z in verband met Brabant ~ Beschouwingen bij het vijftigjarig bestaan van het PON ~ zSz blz ~~ prijs f
Uitgave in samenwerking met Provinciaal Opbouworgaan Noord~Brabant te Tilburgt

Deel q t Drt Th ~ GtA ~ Hoogbergen en Dr ~ AtAtJt Thelen JredtJ ~ Hendrik Wiegersma ~ medicus~pictor ~ i gg~ ~
XII~z~i blz ~~ prijs f Sq~
Uitgave in samenwerking met Uitgeverij Boom ~ Amsterdam

AH~ Grijns ZSS Van overgang naar omwenteling




	Inhoudsopgave
	Woord vooraf
	Verantwoording
	Deel l Wat eraan voorafging tussen 1930 en 1950
	Hoofdstuk I Een periode vol onzekerheden en beperkingen
	1.1 De Brabantse land- en tuinbouw
	1.1.1 Verschillen in grond en bedrijven
	1.1.2 Een bijzondere beroepsgroep
	1.2 De omstandigheden rond 1930
	1.2.1 Ontwikkelingen in land- en tuinbouw
	1.2.2 Organisaties, diensten en instellingen
	1.3 Crisisjaren
	1.3.1 Ernst van de toestand
	1.3.2 Maatregelen van de overheid
	1.4 De Tweede Wereldoorlog
	1.4.1 De voedselvoorziening
	1.4.2 De houding van boeren en hun instellingen
	1.5 Wederopbouw
	1.5.1 Oorlogsschade
	1.5.2 De eerste naoorlogse jaren in Brabant
	Hoofdstuk II De situatie in 1950
	2.1 Verscheidenheid in de Brabantse land- en tuinbouw
	2.2 Beeldvorming van de agrarische sector
	2.3 Bijzonderheden van de bedrijven
	2.4 Op de drempel van een nieuwe tijd
	Deel II Overgangstijd tussen 1950 en 1960
	Hoofdstuk III Veranderingen in de agrarische sector
	3.1 Algemene gegevens
	3.1.1 Grondgebruik, veehouderij en arbeidskrachten
	3.2 Gemengde bedrijven
	3.2.1 Ontwikkelingen en gebeurtenissen tussen 1950 en 1960
	3.2.2 Arbeid, trekkracht en mechanisatie
	3.2.3 Bedrijfsgebouwen en inrichting
	3.3 Akkerbouwbedrijven
	3.3.1 Ontwikkelingen en gebeurtenissen tussen 1950 en 1960
	3.3.2 Arbeid, trekkracht en mechanisatie
	3.3.3 Bedrijfsgebouwen en inrichting
	3.4 Tuinbouwbedrijven
	3.4.1 Verscheidenheid en spreiding van bedrijven
	3.4.2 Ontwikkelingen en gebeurtenissen tussen 1950 en 1960
	3.4.3 Arbeid, trekkracht en mechanisatie
	3.4.4 Bedrijfsgebouwen en inrichting
	Hoofdstuk IV Vernieuwde aanpak en mogelijkheden
	4.1 Taken van overheden en organisaties
	4.1.1 Het landbouwbeleid
	4.1.2 Het provinciale industrialisatiebeleid en werkgelegenheid
	4.1.3 Het agrarisch welvaartsplan voor Noord-Brabant
	4.1.4 Het ontstaan van de Europese Economische Gemeenschap
	4.1.5 Organisaties en instellingen
	4.2 Ontwikkelingen en activiteiten
	4.2.1 De Marshallhulp
	4.2.2 Het Borgstellingsfonds voor de Landbouw
	4.2.3 Emigratie
	4.2.4 Ruilverkaveling en boerenwerken
	Hoofdstuk V Het drieluik: onderzoek, onderwijs en voorlichting
	5.1 Landbouwkundig onderzoek
	5.1.1 Landelijk onderzoek
	5.1.2 Provinciaal onderzoek
	5.2 Landbouwonderwijs
	5.2.1 Deelname aan het onderwijs
	5.2.2 Geschooldheid van de Brabantse boeren
	5.3 Landbouwvoorlichting
	5.3.1 Opbouw, samenstelling en plaats van Consulentschappen
	5.3.2 Taken van de landbouwvoorlichting
	5.4 Bijzondere activiteiten van de voorlichting
	5.4.1 Dienst Kleine Boeren
	5.4.2 Het Voorbeelddorp Kerkhoven
	5.4.3 Streekverbeteringen
	Hoofdstuk VI De situatie in 1960
	6.1 Sterke ontwikkelingen in Brabant
	6.2 Overheid, NCB en kleine boeren
	6.3 De mentale instelling van boeren en tuinders
	6.4 Veranderingen binnen de gezinnen
	Deel III De omwenteling tussen 1960 en 1985
	Hoofdstuk VII Bedrijfsontwikkeling
	7.1 Van overgang naar omwenteling
	7.1.1 Grotere productie-eenheden in de veehouderij
	7.1.2 Nieuwe bedrijfssystemen
	7.1.3 Het gemengde bedrij wankelt
	7.2 Alles wordt anders
	7.2.1 Grootschaligheid en specialisatie
	7.2.2 Voorlopers, volgers en achterblijvers
	7.2.3 Sanering van bedrijven
	7.2.4 Het agrarisch gezinsbedrijf
	7.3 Dynamiek en vertraging
	7.3.1 Na 1975 doorgaande bedrijfsontwikkeling
	7.3.2 Niet meer, maar beter
	7.3.3 En de boer, hij ploegde voort
	7.3.4 Actiegroepen aan het werk
	Hoofdstuk VIII Landbouwsectoren
	8.1 De rundveehouderij
	8.1.1 Ontwikkeling van de rundveehouderij
	8.1.2 Gebouwen en huisvesting
	8.1.3 Arbeid en mechanisatie
	8.2 De varkenshouderij
	8.2.1 De betekenis van de varkenshouderij
	8.2.2 De ontwikkeling van de varkenshouderij
	8.2.3 Gebouwen, inrichting en arbeid
	8.2.4 Nieuwe aandachtspunten
	8.3 De pluimveehouderij
	8.3.1 Ontwikkeling van de pluimveehouderij
	8.3.2 Huisvesting en verzorging
	8.3.3 Kritiek vanuit de maatschappij
	8.4 De akkerbouw
	8.4.1 Bouwlandgebruik en akkerbouw
	8.4.2 De ontwikkeling van de akkerbouw in het kleigebied
	8.4.3 De ontwikkeling van de akkerbouw in het zandgebied
	8.4.4 Arbeid, mechanisatie en gebouwen
	Hoofdstuk IX Tuinbouwsectoren
	9.1 De vollegrondstuinbouw
	9.1.1 De teelt van vollegrondsgroenten en aardbeien
	9.1.2 De teelt van kleinfruit, bloemen en bloembollen
	9.2 De glastuinbouw
	9.2.1 De teelt van groenten en aardbeien onder glas
	9.2.2 Bloemen, pot- en perkplanten onder glas
	9.3 Andere tuinbouwsectoren
	9.3.1 De bootnkwekerij
	9.3.2 De fruitteelt
	9.3.3 De champignonteelt
	Hoofdstuk X Beïnvloeding van de ontwikkeling
	10.1 Beleid en taken van overheden en organisaties
	10.1.1 Het landbouwbeleid van de Europese Commissie
	10.1.2 Het landelijke beleid van het Ministerie van Landbouw
	10.1.3 Provinciaal beleid in verband met land- en tuinbouw
	10.1.4 Taken van organisaties en instellingen
	10.1.5 Bijzondere kenmerken van de NCB
	10.2 Onderzoek, onderwijs en voorlichting
	10.2.1 Onderzoek en onderwijs, fundament onder voorlichting
	10.2.2 Verbreding en verdieping van de landbouwvoorlichting
	10.2.3 De Sociaal-Economische Voorlichtingsdienst van de NCB
	10.2.4 Bijzondere instrumenten van de voorlichting
	10.3 Ontwikkelingen en activiteiten
	10.3.1 Van streekverbetering naar ruilverkaveling
	10.3.2 Technologische ontwikkelingen
	10.3.3 Maatschappelijke onvrede
	Hoofdstuk XI De situatie in 1985
	11.1 Expansieve bedrijfsontwikkeling
	11.2 De instelling van boeren en tuinders
	11.3 Agrarische vrouwen in bedrijf en gezin
	11.4 Voortgaande veranderingen binnen de gezinnen
	11.5 Boeren, burgers en buitenlui
	11.6 Landbouw en landschap
	Slotbeschouwing
	Samenvatting
	Summary
	Bijlagen
	Lijst van informanten
	Vragenlijsten voor informanten
	Lijst van afkortingen
	Collectie Crijns
	Bronnenpublicaties en literatuur
	Overzicht van tabellen
	Lijst van afbeeldingen
	Index van geografische namen
	Index van persoonsnamen
	Curriculum vitae auteur



