


Tussen Rijn en Lek 1989 2. - Dl.23 2 Het meso-niveau wordt in het onderzoek gezien als zijnde de instanties,waarmee het boerengezin in zijn woonplaats of regio te maken heeft; instan-ties die voornamelijk plaatselijk of regionaal werkzaam zijn en zowelinstellingen als verenigingen kunnen zijn. Op macro-niveau gaat het vooral om buiten de regio, bijvoorbeeld oplandelijk of provinciaal niveau, beleid makende instanties. Hierbij kan gedachtworden aan het beleid van de landelijke en provinciale overheid, maar ook aanhet beleid van de katholieke kerkprovincie of landelijke organisaties ofinstellingen. 2.    Hoe verhouden de bevindingen van het onderzoek bij de katho-lieke boerengezinnen in het Kromme Rijngebied zich tot anderestudies? 3.    Welke sociaal-pedagogische bemoeienis treft men in de periode1930-1985 aan en welke in het onderzoek gedane bevindingen moetengevolgen

hebben voor het sociaal-pedagogisch handelen? In het uitgevoerde onderzoek lag het hoofdaccent op de eerste vraagstelling.Het gezinsleven tussen ouders en hun kinderen (jeugdigen) in de periode1930-1985 werd in het onderzoek afgelezen op een drietal levenssectoren,namelijk de onderlinge omgang tussen ouders en kinderen over: - het toekomstig beslaan van de jeugdigen; - de levensbeschouwing; - de contacten van jeugdigen met leeftijdsgenoten. in het onderzoek zijn zij als leden van een boerengezin beschouwd, van wie deouders door een boerderij een bestaan in de landbouw hadden/hebben. Hier-door zijn bij het onderzoek ook personen betrokken die zelf geen boerderijhadden/hebben. De keuze om in het onderzoek het boerengezin als socialeeenheid te bestuderen, hield mede in dat werd nagegaan hoe het omgaat metjeugdigen die later geen zelfstandig bestaan in de

landbouw zullen hebben. Voor de uitvoering van het onderzoek werd in de periode 1930-1985 een drie-tal groepen onderscheiden, naar het trouwjaar van de ouders: - Groep 1: tussen 1915 en 1930 getrouwden. - Groep 2: tussen 1930 en 1945 getrouwden. - Groep 3: tussen 1945 en 1960 getrouwden. De groepen werden gekozen vanwege hun samenhang met maatschappelijkeontwikkelingen in de periode 1930-1985. Zo voltrok het jeugdig zijn van dekinderen van groep 1 zich grotendeels tijdens de economische crisis van dejaren dertig en tijdens de tweede wereldoorlog. Het jeugdig zijn van de kin-deren van groep 2 voltrok zich voor een belangrijk deel in de tot ongeveer1960 durende periode van naoorlogse opbouw, die in Nederland gepaard gingmet een grote maatschappelijke rust. Het jeugdig zijn van de kinderen van



Tussen Rijn en Lek 1989 2. - Dl.23 2 groep 3 voltrok zich vooral in de zestiger en zeventiger jaren, hetgeen eenperiode was die gekenmerkt door zowel ingrijpende veranderingen in delandbouw als in de samenleving. Voor het onderzoek vonden er met ongeveer 135 personen afkomstig uitde drie onderscheiden groepen uitvoerige open gesprekken over het gezins-leven rondom de drie levenssectoren plaats. In het onderzoek werden vooralgegevens verzameld bij leden van groep 3. De motivering daarvoor was, datdeze ouders in het onderzoek een zekere 'scharnierf unctie' hadden. Als jeug-digen groeiden ze op in de periode 1930-1945 en vanaf de zestiger jarenkwamen ze als ouders met hun kinderen in een samenleving te staan die zowelgrote maatschappelijke als grote veranderingen in de landbouw kende. Metongeveer 75 personen uit groep 3 vonden in het kader van het onderzoekgesprekken plaats. 3.

Onderzoeksresultaten 3.1. De bevindingen met betrekking tot de historische en maatschappe-lijke dimensie van de eerste vraagstelling. De gemaakte historische schets over de periode van het begin van de jaar-telling tot ca. 1930 laat zien, dat het Kromme Rijngebied sinds ca. 1000 naChr. een in hoge mate door de mens in cultuur gebracht landschap is. Tot dehervorming heeft de katholieke kerk, onder andere door haar vele bezittingenin het gebied, een grote greep op de bewoners. Tijdens en na de hervormingblijft de bevolking grotendeels katholiek. Invloeden van de Franse revolutie,het communisme en het socialisme vinden geen weerklank in het KrommeRijngebied. De landbouw in het Kromme Rijngebied kenmerkt zich door deeeuwen heen door grote bedrijven, waaronder verhoudingsgewijs veel huur-boerderijen. Vanaf het begin van de 20ste eeuw neemt de akkerbouw af tengunste van het weidebedrijf

en de fruitteelt, welke dikwijls beide in degemengde bedrijven worden aangetroffen. Over de periode 1930-1985 kan naar aanleiding van het onderzoek hetvolgende gezegd worden: - De landschappelijke situatie in het Kromme Rijngebied laat vanaf de tweedehelft van de 20ste eeuw een toenemend ingrijpen van de mens in het landschapzien. Met name na 1960 is het gebied landschappelijk, mede vanwege land-bouwkundige ontwikkelingen, aan grote veranderingen onderhevig. Vanafdie tijd raakt het ook door de verstedelijking haar voormalige agrarischekarakter voor een belangrijk deel kwijt. - De landbouwkundige situatie in de periode 1930-1985 is, dat het weidebedrijfen de fruitteelt, in de praktijk dikwijls in de vorm van een gemengd bedrijf aanelkaar gekoppeld, tot ca. 1965 de belangrijkste bedrijfstakken zijn. Vanaf











Tussen Rijn en Lek 1989 2. - Dl.23 2 buiten het katholieke boerenmilieu andere &quot;morele houdingen, kennis enkunde&quot; (Kooy 1985) het boerengezin binnen brengen. Door bij het onderzoekin het Kromme Rijngebied van een opzet in drie groepen uit te gaan, kan dedoor Kooy gegeven typologie van het traditionele en moderne gezin aangevuldworden met die van het overgangsboerengezin. 3.4. De derde vraagstelling De onderzoeksbevindingen naar de derde vraagstelling van het onderzoeklaten zien, dat met name in de periode 1930-1960 van diverse zijden sociaal-pedagogische bemoeienis met jeugdigen uit boerengezinnen is waar te nemen.Het betreft dan vooral bemoeienis van de zijde van de kerk, de agrarischeorganisaties zowel op plaatselijk, regionaal als landelijk niveau, en vanoverheidsinstanties. Na 1965 loopt de bemoeienis met agrarische jeugdigenin betekenis terug

en zij is na 1970 grotendeels verdwenen. Een aantal in hetonderzoek gedane bevindingen dient consequenties voor het sociaal-pedago-gisch handelen te hebben. Het gaat daarbij zowel om problemen die nietspecifiek zijn voor het boerengezin als om enkele problemen die samenhangenmet het agrarische gezinsbedrijf. Een aantal meer algemene problemen dientde aandacht te krijgen van de instanties die verantwoordelijkheid dragen metbetrekking tot het gebied waarop die problemen zich voordoen. Het gaat danom het hoge alcoholgebruik in sportkantines, het na alcoholgebruik deel-nemen aan het verkeer door jeugdigen, de discriminerende opmerkingen diein het onderwijs dikwijls gemaakt worden tegenover jeugdigen van boeren-afkomst en de afnemende godsdienstigheid bij jeugdigen. Verder is sociaal-pedagogische aandacht nodig voor enkele problemen die met het

agrarischegezinsbedrijf verbonden zijn. Het betreft de problematiek van de bedrijfsover-name en het ongewild ongehuwd blijven van verschillende bedrijf sopvolgers. Cothen, C.G.Th. Vernooy,(onderwijsdeskundige)


