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1. Inleiding1

Al sinds de tweede helft van de negentiende eeuw gingen in Nederiand veel boe-
renkinderen op zoek naar een beroep buiten de landbouw. Dit was vooral een ge-
volg van de sterke bevolkingsgroei en het tekort aan landbouwgrond. Dit was geen
gemakkelijk proces. Kinderen werden opgevoed binnen het boerenhuishouden met
het daarbij horende algemene verwachtingspatroon dat ze zelf ook op een boerderij
terecht zouden komen. Alleen, dit was lang niet voor alle kinderen mogelijk, vooral
als er veel kinderen binnen een gezin waren. Ook in die gevallen waarbij een andere
levensbestemming al vroeg vast kwam te staan, was het een hele stap om het leven
op de boerderij vaarwel te zeggen.

In dit hoofdstuk analyseren we een aantal factoren die van invloed waren op de
beslissingen van boerenkinderen om van de boerderij te vertrekken in de periode
1850-1940. Onder welke omstandigheden bleven ze op de boerderij of in de nabije
omgeving? En onder welke omstandigheden vertrokken ze naar een andere regio, stad
of zelfs naar het buitenland? We zijn geinteresseerd in de onderlinge samenhang van
familie- en omgevingsfactoren en we maken gebruik van een techniek waarmee het
mogelijk is om deze samenhang te analyseren in relatie tot verschillende migratiekeu-
zes. De afvloeiing uit de landbouw was een proces waarbij 'push'- en 'pull'-factoren
varieerden naar periode en regio.

Kennis over het verloop van dit proces is ook belangrijk om vergelijkbare ontwik-
kelingen in ontwikkelingslanden te helpen verklaren en te voorspellen (Abramitzky,
Boustan & Eriksson 2012). Boerenkinderen verschillen van de meeste andere kinde-

ren doordat ze al op zeer jonge leeftijd bij het bedrijf warden betrokken. Opgedane
ervaringen en vaardigheden zullen bij het merendeel van de kinderen een keuze
voor het boerenbestaan hebben bevorderd. De mogelijkheden op een boerenbestaan
zijn verder afhankelijk van factoren als het economische succes van de familie in
kwestie, de omvang van het gezin, de leeftijd van de ouders en de mogelijkheid om
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een deel van de erfenis als voorschot te krijgen waarmee men zelf een bedrijf op
kan starten (Dribe 2000; Florey & Guest 1988). Het ontbreken van dergelijke moge-
lijkheden zal daarentegen een belangrijke factor zijn geweest in de beslissing om te
vertrekken.

Naast gezinsfactoren zijn ook de economische mogelijkheden van de landbouw
zelf van belang. Die konden binnen Nederland, afhankelijk van de regio, sterk varie-
ren. Zowel de veeteelt als de bloembollenteelt was tamelijk lucratief, met name van-

wege de exportmogelijkheden, onder andere naar Duitsland. De teelt van graan had
echter zwaar te lijden onder de concurrentie op de wereldmarkt. Op de zandgronden
in het oosten en het zuiden prevaleerde het zogenaamde gemengde bedrijf. Dit was
een combinatie van veeteelt en akkerbouw (vooral graan). Hier leidden arbeidsinten-
sivering, het gebruik van kunstmest en ontginningen nog tot een groei van het aantal
(kleine) bedrijven, en het lijkt aannemelijk dat jongeren uit deze gebieden hier nog
lang relatief gemakkelijk werk konden vinden in de landbouw, althans tot de depres-
sie van de jaren dertig (Bieleman 2008).

Naast het landbouwstelsel en de economische conjunctuur zijn ook de in de

regio heersende regels met betrekking tot de opvolging en de erfenis van belang.
In sommige regio's bleef de boerderij intact en werd het land nooit verdeeld. Dit
maakte het voor de kinderen die niet tot erfopvolger bestemd waren, moeilijker om
op de boerderij te blijven. Zij bleven vooral binnen het boerenmilieu als er weinig
andere broers en zussen waren, het boerenwerk betrekkelijk arbeidsintensief was,
de boerderij groot genoeg was om die te splitsen, of als er voldoende mogelijkhe-
den waren om een boerderij of serieuze stukken land aan te kopen of te pachten.
Er moest in elk geval een keuze warden gemaakt: vertrekken of op de boerderij
blijven. Kinderen kozen er bijvoorbeeld voor om te blijven wanneer ze verwacht-
ten dat ze de boerderij te zijner tijd zouden overnemen of wanneer ze konden 'in-
trouwen' bij een andere boer (Van Cruyningen 2000; Kok, Mandemakers & Dams-
ma 2010). Anderen kozen ervoor om te verhuizen naar verder gelegen agrarische
streken, in de hoop daar een boerendochter of -zoon tegen te komen en te huwen
(Kok & Bras 2008). Een laatste mogelijkheid was een vertrek naar de stad. Dit be-
tekende in de regel ook meteen een afscheid van het boerenbestaan. Kortom, de
beslissing om te migreren was een ingewikkelde afweging van familiale en lokale
omstandigheden.

In dit hoofdstuk analyseren we de timing en de kans van het iiit huis gaan in rela-
tie met de bestemmingen van de vertrekkers. Die gecombineerde analyse geeft ons zo-
wel zicht op de druk die van het gezin op de kinderen uitgaat (om te blijven dan wel
te vertrekken), als op de aantrekkingskracht van bestaansmogelijkheden buiten de
onmiddellijke omgeving. Daarnaast kijken we ook naar verhuizingen binnen de eigen
ruimtelijke omgeving. Verder analyseren we het eerste en het laatste vertrek, omdat
daarbij verschillende overwegingen en factoren een rol kunnen spelen. Immers, het
eerste vertrek kan te maken hebben met opleiding, dienstplicht of het helpen op het
bedrijf van familieleden, om vervolgens weer thuis te komen en uiteindelijk de boer-
derij over te nemen. De laatste migratie daarentegen heeft een definitiever karakter

De ml van gezin en bedrijfbij de migratie van Nederlandse boerenkinderen 27

en laat dus vermoedelijk beter zien wie wel of niet moest 'afvloeien', in ieder geval
van de eigen boerderij.

We maken gebruik van de data van de Historische Steekproef Nederlandse be-
volking (HSN). Om onze hypotheses te testen gebruiken we een 'concurrerende
gebeurtenissenanalyse' (competing risk analysis) model waarbij we de eerste en
laatste migratiestap analyseren. Omdat de steekproef van de HSN heel Nederiand
betreft, kunnen we, in relatie met de samenstelling van het gezin, de impact bestu-
deren van de regionale verscheidenheid aan landbouwstelsels en gewoonten be-
treffende de opvolging. Onze resultaten wijzen erop dat er inderdaad significante
verschillen zijn in migratiegedrag tussen kinderen afkomstig van het zogenaamde
gemengd bedrijf [combinatie van veeteelt en akkerbouw) en meer gespecialiseerde
boerderijen. Verder zien we een sterke genderspecifieke migratie waarvan de uit-
komst sterk samenhangt met het totale aantal broers en zussen op de boerderij en
de geboorterang.

In paragraaf 2 gaan we in op het databestand en in paragraaf 3 lichten we de
gebruikte analysemethoden toe. De variabelen warden nader gedefinieerd en beschre-
ven in paragraaf 4, waarna de uitkomsten van de analyse warden weergegeven in
paragraaf 5. Het geheel eindigt met een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten
in paragraaf 6.

2. Data

Voor de bestudering van het migratiegedrag van Nederlandse boerenzonen en -doch-
ters binnen de familiale en regionale context hebben we niet alleen gegevens nodig
uit de levensloop van de kinderen, maar ook van de gezinnen waarin ze opgroeiden.
Daarnaast zijn er gegevens nodig over de dorpen, gemeenten en regio's waarin ze
woonden. Hiermee kunnen we inschatten hoe belangrijk regionale (push] factoren
waren bij het al dan niet vertrekken van de boerenkinderen. De levensloopgegevens
zijn afkomstig uit de Historische Steekproef Nederlandse bevolking (HSN), meer spe-
cifiek de DatasetLife Courses Release 2010. 01 met daarin 3. 112 boerenkinderen, gebo-
ren in de periode 1850-1922. De gegevens over de lokale en regionale context komen
uit diverse bronnen en konden op basis van de gemeentenaam warden gelinkt met de
locaties uit de 'HSN-levenslopen'.

2. 1 Historische Steekproef Nederlandse bevolking (HSN)

De HSN is gebaseerd op een aselecte steekproef uit de geboorteakten uit de peri-
ode 1812-1922 [n = 78. 000). De dataset bevat gestandaardiseerde informatie over
de levenslopen van een representatief deel van de Nederlandse negentiende- en
twintigste-eeuwse bevolking (Mandemakers 2000; 2006). Deze levenslopen zijn
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afkomstig uit de Nederlandse bevolkingsregisters die in 1850 in het gehele land
werden ingevoerd. Omdat ook alle migratiebewegingen zijn gevolgd, is het moge-
lijk om personen van de wieg tot het graf te volgen. Alle veranderingen die in het
huishouden plaatsvonden, werden vastgelegd in het register, gewoonlijk binnen een
maand nadat een bepaalde gebeurtenis had plaatsgevonden. Personen die 'nieuw'
werden ingeschreven bij een bestaand huishouden, als gevolg van geboorte of door
overkomst uit een ander registerdeel of uit een andere gemeente, kwamen onderaan
het huishouden te staan. De personen die door overlijden of door verhuizing naar
een ander adres of een andere gemeente uit het huishouden vertrokken, werden
doorgestreept, maar wel zo dat het geheel nog goed leesbaar bleef. In al deze geval-
len werd de geboorte- of overlijdensdatum genoteerd en in het geval van aankomst
of vertrek ook de datum en de plaats waar de persoon vandaan kwam of heen ging.
Dus zowel huishoudens als personen kunnen in principe van dag tot dag gevolgd
warden.

In de meeste gemeenten beslaan de registers steeds een periode van tien jaar,
waarbij elk register begint na elke tienjaariijkse census. De bevolkingsregisters bleven
in gebruik tot 1940, al werd in de grote en middelgrote gemeenten vanaf ongeveer
1910 een nieuwe vorm van registratie ingevoerd. Hierbij kreeg elk gezin een eigen
kaart, een zogenaamde 'gezinskaart'. Voor de niet tot de gezinnen behorende perso-
nen werd een 'alleenstaande'-kaartje aangelegd. Dit betekende dat in deze grotere
gemeenten de registratie-eenheid niet langer meer het huishouden was maar de fa-
milie [Vandezande, Kok & Mandemakers 2011; Gordon 1989). De bevolkingsregisters
werden in 1940 vervangen door het persoonskaartensysteem.

Onze onderzoeksperiode start in 1850 en eindigt in 1940. De observatieperiode
van de Onderzoekspersoon COP) - dat is de persoon die getrokken is in de geboorte-
akten en van wie de levensloop gevolgd werd - start op twaalfjarige leeftijd en ein-
digt op dertigjarige leeftijd; hierbij negeren we dus mogelijke migratiebewegingen
voor of na deze leeftijd. Een tussentijds einde van de observatieperiode kan een
gevolg zijn van a) overlijden, b) migratie van de gehele familie waarbij de familie
niet meer kon warden teruggevonden in een ander register, c) het jaar 1940 of d) een
ambtshalve doorhaling wanneer de persoon kennelijk was vertrokken, al dan niet
met de opmerking 'vertrek met onbekende bestemming'. De datum van het einde
van een inschrijving van een persoon is niet altijd gegeven. We hebben verschillende
manieren gebruikt om toch een datum van vertrek, en daarmee het einde van de
observatieperiode te kunnen schatten. Dit gebeurde in het bijzonder door gebruik te
maken van de chronologische volgorde van de inschrijvingen in de registers. Voor
een uiteenzetting over de gebruikte methoden in dit verband, zie Mandemakers
[2006).

De HSN voorziet ons dus van informatie over beroepen, religie, geboorten, over-

lijdens, huwelijken, plaats en datum van herkomst en vertrek van de getrokken
personen en alle leden van het huishouden waarin deze persoon zich heeft bevon-
den. De hier gebruikte HSN release 2010. 01 omvat dat deel van de HSN waarvan de
levenslopen compleet zijn. Dit betreft OP's die zijn geboren tussen 1850 en 1922 (n
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= 36.406) (Kok, Mandemakers & Monkediek 2014). Uit deze groep zijn in totaal
3. 112 personen geidentificeerd als boerenkinderen die op twaalfjarige leeftijd nog [of
weer) bij hun ouders op het platteland woonden. Tabel 1 geeft de nodige informatie
over het verhuisgedrag, de familie en de omgeving van de OP's. De tabel laat ook
zien dat weliswaar bijna de helft van de kinderen voor hun dertigste levensjaar is
vertrokken, maar ook dat een flink deel is teruggekomen. We onderscheiden ver-
schillende bestemmingen afhankelijk van de afstand tot het ouderlijk huis. In of bij
een locatie blijven dicht bij het ouderlijk huis, kan - naar wij veronderstellen - een
indicatie zijn van de mogelijkheid, of althans de verwachting van de mogelijkheid,
dat men op de ouderlijke boerderij kan blijven. Een vertrek naar de stad daarentegen
zal veelal een teken zijn dat afscheid wordt genomen van het boerenbestaan. Mi-
gratie over een lange afstand naar een landbouwgebied, in welke categorie we ook
errugratie hebben opgenomen, zou het midden kunnen inhouden tussen deze twee
opties, in de zin dat een deel van de gevallen een werkkring in het boerenbedrijf
zal hebben gevonden. Het merendeel van de boerenkinderen bleef in of dicht in de

buurt van het ouderlijk huis, slechts een klein deel verkoos een stedelijke bestem-
ming.

2.2 Data betreffende de context van de onderzoekspersoon

Alle gemeenten waar de onderzoekspersonen verbleven of naartoe trokken, zijn
gecodeerd met de zogenaamde Amsterdamse code (Van der Meer & Boonstra 2006).
De afstand tussen twee gemeenten werd berekend als het aantal kilometers tus-
sen de beide centra van de gemeenten. De berekening zelf is gebaseerd op het
geografisch coordinatiesysteem dat voor Nederland is gemaakt door middel van
driehoeksmeting (Grote topografische atlas 1987). Elk centrum van een gemeente
heeft zijn eigen X- en Y-coordinaat, waardoor de onderlinge afstand kan worden
berekend. Deze afstanden in 'vogelvlucht' zijn makkelijk berekend, maar hebben
ook wel enkele nadelen. De afstand tussen personen in twee buurgemeenten kan
warden ouerschat als ze allebei dicht bij de gezamenlijke grens wonen en de centra
redelijk ver uit elkaar liggen. Afstanden tussen twee gemeenten kunnen warden
onderschat als de 'echte' weg sterk afwijkt van de berekende rechte lijn tussen twee
gemeenten. Een voorbeeld van een dergelijke afwijking zijn gemeenten die aan de
verschillende oevers van de Zuiderzee lagen. In de praktijk vallen deze nadelen
wel mee, omdat daar waar een weg of brug ontbrak, er in Nederland al snel een
veerdienst was. Gedurende de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw
waren alle havens aan de Zuiderzee met een veerdienst verbonden. Ook was het

spoorwegennet rond 1880 al dermate sterk ontwikkeld dat elke plaats in Nederiand
vanuit elke andere plaats binnen 24 uur bereikbaar was (Knippenberg & De Pater
1988). Om overschatting bij naast of dicht bij elkaar gelegen gemeenten te voorko-
men, hebben we voor afstanden van minder dan tien kilometer een aparte categorie
gemaakt.
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Tabel 1. Overzicht van de data en variabelen gebruikt in de statistische modellen.

vantotaal van <nigranten

Aantal onderzoekspersonen (OP's) 3. 112

w-a. waawR 1.S3S A9,3

OP's Ae mgrweR feerste wrtrskl 48.9

Lokate migratie (minder dan 10 km) 880 28,3 57,8

PlattelaadwKsrafee {ivww dwi W 1(%1 12,8

Migratie naar de stad 2U 7,8 16,0

OP's die migreren (laatste vertrekl 1. 184 38,0

Lsteile misrade Wadw da» t8 kwi 21.9 &?,&

Plattelandsmigratie (meer dan 10 km] 317 10,2 26,8

Miy»t» Mar fc stsd 5.9

Vrouwen

vrouwen

1850-1870 598 297 19,2 19,3

W1- 454 29,8 29.6

1891-1910 1. 069 515 34,A 33,6

W1-W22 w w 17.8

SafaoorteratWj

Percentage van totaal

Aantat eerstgeboren zonen 452 14,5

41:2

Aantat eerstgeboren dochters 388 12,5

t3,&

Aantal kinderen zonder broer of zus 259 8,3

38,0

Gemengd bedrijf 1. 553 ^9,9

2,8

Veeteelt 586 18,8

Brsanbww 27.6

Onbekend 26 0,8
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Aantat
totaal

OP's naar religieuze achtergrond

R&ms-WMWt 37.7

Liberaal protestant 1. 126 36,2

Overig en geen 331 10,6

Standaard-
afwijking

Aantat broers 2, 06 0, 029

Asntal zassm

Bron: HSN Dataset Life Courses Release 2010.01.

Bij het onderscheid tussen stedelijke en plattelandsgemeenten volgen we Kooij
[1985), althans zijn eerste criterium, waarbij hij stedelijke gemeenten definieert als
plaatsen met meer dan 10.000 inwoners. Zijn tweede criterium, waarbij niet meer
dan 2,5% van de beroepsbevolking in de landbouw werkzaam mag zijn, hebben we
niet overgenomen. Dit voorkwam dat een grote gemeente als Apeldoorn buiten het
stedelijke gebied zou vallen. Voor de bepaling van het aantal inwoners gebruiken we
de gegevens van de census van 1889: 53 gemeenten kregen het predicaat 'stedelijk',
bij elkaar goed voor 51 % van de bevolking. De rest van de gemeenten werd als 'plat-
teland' bestempeld.

De regionale en gemeentelijke context van de boerenkinderen kunnen we in beeld
brengen door de plaatsen van origine, dat zijn de plaatsen waar ze op twaalfjarige
leeftijd wonen, te verbinden met data betreffende het dominante landbouwstelsel

en andere regionale gegevens zoals de beroepsstructuur. Zoals in de introductie al
werd beschreven, vermoeden we dat deze verschillen in lokale contexten meebepa-
lende factoren zijn met betrekking tot de vraag of de kinderen aan de eigen streek
verbonden bleven, of dat ze gedwongen waren het verderop te gaan zoeken. We
creeerden vijf variabelen: het overheersende landbouwstelsel, het patroon van het
al dan niet deelbaar zijn van het boerenland, het voorkomen van gezinsbedrijven,
de bevolkingsdichtheid en het aandeel van de niet-agrarische werkgelegenheid in de
beroepsstructuur.

In navolging van Kok, Mandemakers en Monkediek (2014) maken we bij het land-
bouwsysteem onderscheid in vier categorieen: bloembollenteelt/tuinderijen, veeteelt,
akkerbouw en gemengde landbouw. Deze indeling is gebaseerd op de twaalf types die
werden onderscheiden in de landbouwenquete van 1874 [Verslag van den Landbouw
1875; zie ook Knippenberg & De Pater 1988: 105). Deze types weerspiegelen niet al-
leen de verschillen in de bodemcondities tussen de regio's, maar ook de verschillen in
de intensiteit van de bodembewerking en de mate van marktintegratie.

Deelbaarheid van boerenland, de indicator voor de wijze waarop de boerderij aan
het nageslacht werd doorgegeven, is gebaseerd op onderzoeken naar de lokale erfenis-
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E (Van Blom 1915; Baert 1949). De informatie uitde genoemdeU-
teratuur is echter beperkt en impressionistisch. Gebaseerd op deze tamelijk schetsmatige
infomatre, hebben we het landverdeeld in regio's waar het boerenland bij de overdracht

aande volgende generatie werd verdeeld (in elk geval in de eerste helft van de twintigste
eeuw)" en'regio'swaar het boerenland intact werd gelaten Czie ook figuui 6^rdCTOP^

^De "Histmische Databank Nederlandse Gemeenten (Beekink et al. 2003) leverde
de gegevens voor de laatste drie contextuele variabelen. Voor elke reglo_we[djm
werkeT/eigenaar-ratio berekend als indicator voor het voorkomen van^ezinsbed^
ven"De7evolkmgsdichtheid is berekend door het aantal inwoners te delen door de
omvang van de gemeenten (in km^). Met deze indicator kunnen we rekening houden
met'evmtuele effecten van de bevolkingsdmk op het migratiegedrag van de boeren-
kinderen. Daamaast is de beroepssamenstelling van belang om te verklaren waarom

[ uiteen bepaalde regio vertrekken of niet. Hiertoe berekenen we zowel het
Percentage mannen^als het percentage vrouwen dat buiten de landbouw_werkzaam
was. Omdat deze gegevens op gemeenteniveau alleen maar beschikbaar zijn voor
plaatsenmet meerdan 5.000 mwoners, hebben we veelal gekozen VOM een benade;
ringper'regio (Kok, Mandemakers & Monkediek 2014), zie de hiemavol§endL ekaarten

(figuren374 en 7). De regio's werden ingedeeld in 42 economisch-§eografisch_egebie-
de^Deze indeling werdontwikkeld door het Centraal Bureau voor de Statistieken
voor heTeerst gepubliceerd in samenhang met de uitkomsten van de census van 1920.
De 42 regio's werden onderscheiden op basis van de provinciale grenzen en ecow-
mischeTpedalisatie. In het algemeenkan warden gesteld dat elke Provlncie_werd
verdeeldin eenindustrieel, een commerdeel en een agrarisch gebied (De Bie 2009).

3. Verantwoording van methoden

3. 1 De timing en incidentie van het uit huis gaan

In onze analyse van de kans van boerenkinderen om snel -uit huis te gaan^ houden
we'zowel rekening met individuele factoren als met factoren betreffende de woon-
p'laats'en de"regio" waarbinnen deze jongeren opgroeiden. Individuen^uit dezelfde
omgeving zullen op de regionale variabelen dezelfde scores krijgen. Deze^oeps^
clusTe'ring maakt dat bij regressieanalyse niet langer kan wordenverondersteld_dat
de'residuen onafhankelijk van elkaar zijn [Cameron, Gelbach & Miller 2011). Daarom
makenwe"gebmik van robuuste standaardfouten op het hoogste niveau van de dus^
tering"(degenoemde verdeling in 42 economisch-geografische gebieden). Alsi gerolg
vantet'rellt ief grote aantal gebieden mogen we consistente schattingen verwachten

van deze bijstellingen [Wooldridge 2003: 134). . ., ..
"Deeffecten van de covariaten op de afhankelijke variabele, de timing en incidentie

vanhetuilhuis gaan, warden getest met een Cox-modd (Cox 1972). Het Cox-model
is~een"semiparametrische-gebeurtemssenanalyse-model dat het basisrisico {baselme
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hazard) ongespecificeerd laat en veronderstelt dat verschillen proportioneel zijn (Cox
1972). Om deze proportionaliteitsaanname te testen hebben we de Schoenfeld-residuen

berekend en de nulhypothese getest dat er geen verandering is in de coefficienten van de
covariaten in de loop van de tijd [Cleaves et al. 2010). Uit inspectie van de residuen bleek
dat deze veronderstelling niet voor alle onafhankelijke vanabelen opging. Het blijkt dat
er enige significante interacties met de tijd zijn, waar we in de modellen rekening mee
moeten houden (Cleaves et al. 2010). We doen dit door middel van het opnemen van in-
teracties van onze tijdafhankelijke covariaten met de tijd t, gemeten door middel van de
levenslopen van onze onderzoekspersonen. Hierdoor kunnen de risicoratio's van deze

variabelen warden gemterpreteerd als tijdsconstante effecten, terwijl de interacties met
de factor (de veranderingen in de tijd vertegenwoordigen in de risicoratio's.

Voor een deel van de onderzoekspersonen eindigt de periode van observatie al voor
de leeftijd van 30 jaar [rechts-gecensureerd). Dit wordt deels veroorzaakt door onder-
zoekspersonen die voor de leeftijd van 30 jaar zijn overleden (n = 531) en deels doordat

er voor een deel of delen van de relevante periode geen observaties zijn (n = 1. 074].
Dit laatste, omdat ze bijvoorbeeld boven een bepaalde leeftijd niet meer konden wor-
den gevolgd, of omdat er voor dat deel van hun leven geen registers meer beschikbaar
waren als gevolg van brand, wateroverlast, enzovoort. Voor zover een dergelijke uit-
val toevallig verspreid voorkomt, heeft dit geen gevolgen voor de schattingen van de
groepsverschillen. We kijken zowel naar de eerste keer dat kinderen vertrokken, als
naar de laatste keer, waarbij we de tussenliggende verblijven elders negeren. De gecen-
sureerde kinderen warden beschouwd als niet-migrerend, ook al zijn ze wellicht wel
gemigreerd tussen het moment van de laatste observatie en hun dertigste levensjaar.

3.2 Met modelleren van migratiebestemmingen

Zoals uiteengezet (paragraaf 2. 1), onderscheiden we vier verschillende migratiebe-
stemmingen: (0) men vertrok helemaal niet voor het dertigste jaar, [1) men verhuisde
alleen lokaal, bijvoorbeeld door in dezelfde gemeente of hetzelfde dorp een eigen
huishouden te beginnen, [2) men vertrok naar een ander agrarisch gebied waarbij
de grens tussen lokaal en niet-lokaal werd gelegd bij een afstand van meer dan 10
kilometer [inclusief emigratie) of (3) men verhuisde naar een stad, wat meestal bete-
kende dat men het boerenbedrijf vaarwel zei.

De verschillende migratiemogelijkheden zullen met elkaar worden vergeleken om
te begrijpen hoe achtergrondfactoren de diverse bestemmingen kunnen bemvloe-
den. Gebeurtenissenanalyse voor migratie wordt standaard zo opgezet dat slechts
een migratiebestemming wordt vergeleken met de referentiecategorie, terwijl de groe-
pen met andere bestemmingen warden genegeerd. De referentiecategorie is in onze
analyse steeds groep 0, dat zijn de personen die niet verhuisden voor hun dertigste
levensjaar. Het negeren van de andere groepen betekent dat er wordt verondersteld
dat de kans om een bepaalde migratiebestemming te kiezen onafhankelijk is van
de alternatieve migratiemogelijkheden (Gooley et al. 1999). Deze veronderstelling is
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problematisch, omdat in onze analyse een dergelijke gebeurtenis van een alternatieve
migratie niet meer mogelijk is (er wordt gekozen voor de eerste of laatste migratie).
We moeten er dan ook van uitgaan dat de risicoratio's (hazard ratios) van de ver-
schillende migratiebestemmingen afhankelijk van elkaar zijn (Kok, Mandemakers &
M6nkediek2014).

Om rekening te houden met de verschiUende kansen op migratietypes en hun on-
deriinge afhankelijkheid, werken we met een concurrerende-gebeurtenissenanalyse-
model. We maken hierbij gebruik van het semiparametrische-gebeurtenissenanalyse-
model, zoals dat is ontwikkeld door Fine en Gray (1999). Dit model veronderstelt dat
de subverdeling van de risicoratio's proportioneel is. Met deze aanpak is het mogelijk
het optreden van de verschillende migratie-uitkomsten te analyseren, rekening hou-
dend met contextuele en individuele kenmerken. In onze modellen rapporteren we
de geschatte gebeurtenisspecifieke risicoratio's [sub-hazard. ratios]. Deze kunnen op
dezelfde manier warden geinterpreteerd als 'standaard' Cox-regressie proportionele
risicoratio's (hazard ratios') (Fine & Gray 1999; Gooly et al. 1999; Kok, Mandemakers &
Monkediek 2014)

4. Variabelen en hypothesen

In deze paragraaf bespreken we de uitkomsten van de in het model opgenomen va-
riabelen en de verbanden die we veronderstellen met de afhankelijke variabele. Ver-
onderstellingen die in paragraaf 5 warden getoetst. Allereerst komt in paragraaf 4.1
de afhankelijke variabele van het 'uit huis gaan' aan de orde, in paragraaf 4. 2 de
bestemming van de migratie, in paragraaf 4. 3 de factoren op individueel niveau en
gezinsniveau, en in paragraaf 4.4 de regionale factoren.

4. 1 De afhankelijke variabele: het 'uit huis gaan'

Zoals vermeld, zijn de afhankelijke variabelen in onze analyse het eerste en het laat-
ste vertrek uit huis van boerenkinderen (zonen en dochters), geobserveerd vanaf hun
twaalfde tot en met hun dertigste levensjaar. Figuren 1 en 2 geven respectievelijk voor
het eerste en laatste vertrek de zogenaamde Cumulatieve Incidentie Functie [CIF).
Op de X-as staat het vertrekmoment in maanden; de Y-as geeft het aandeel van de
verschillende bestemmingen binnen het geheel. In de figuren warden vier groepen
onderscheiden afhankelijk van de bestemmingen:

- stedelijke migratie (ongeacht de afstand);
plattelandsmigratie met een afstand van 10 of meer dan 10 kilometer;

- lokale migratie met een afstand van minder dan 10 kilometer;
- geen migratie [men blijft in het huishouden van de ouders).
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Figuur 1. Cumulatieve Incidentie Functie (GIF) van het eerste vertrek uit huis van boerenkinderen.
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Figuur 2. Cumulatieve Incidentie Functie (GIF) van het laatste vertrek uit huis van boerenkinderen.
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We zien in figuur 1 dat iets meer dan 40% van de kinderen nooit weg is geweest voor
hun dertigste levensjaar [de Y-as is in beide figuren onderaan afgekapt op.4). Het
vertrek is ook heel geleidelijk en laat: op het twintigste jaar [240e maand) woont nog
80% van de kinderen thuis. Dat is een heel verschil met kinderen van landarbeiders,

die veel vroeger vertrokken (Monkediek, Kok & Mandemakers 2015). En de meeste
kinderen gaan bij him eerste vertrek ook niet ver, ongeveer twee derde gaat niet ver-
der dan 10 kilometer en blijft dus binnen een op een zondagse dag beloopbare afstand
van de ouderlijke waning. Minder dan 10% van alle kinderen gaat bij een eerste ver-
trek direct naar de stad. De verhoudingen tussen de drie bestemmingen zijn bij het
eerste en laatste vertrek ongeveer aan elkaar gelijk.

Eerste vertrek Laatste vertrek
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Figuur 3. Gemiddelde leeftijd bij eerste en laatste vertrek uit huis van boerenkinderen naar regionale
herkomst.

In figuur 2 komt het meer definitieve vertrek aan de orde. De figuur laat zien dat (a)
ongeveer 57% van alle kinderen op hun dertigste jaar nog steeds thuis zat of weer te-
rug was gekomen en [b) dat het meer definitieve vertrek pas goed op gang kwam vanaf
maand 264, dat is het 22e levensjaar. Het percentage van 57% lijkt vrij hoog, maar veel
boerenkinderen 'trouwden in', dat wil zeggen dat ze als getrouwd stel bij de ouders of
schoonouders op dezelfde locatie bleven wonen. Verder bleven veel boerenkinderen
tot hun huwelijk thuis wonen en trouwden ze ook vrij laat: Van Poppel laat zien dat
de leeftijd van het eerste huwelijk bij de vrouwen tussen 25 en 29 jaar lag en bij de
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mannen tussen 27 en 32 jaar in de periode 1812-1912. De provincie Groningen was
hierop overigens een uitzondering; hier trouwden de boerenkinderen drie tot vijf jaar
eerder dan in Cost- en Zuid-Nederiand [Van Poppel 1992: 150-152).

In figuur 3 zijn de gemiddelde leeftijden opgenomen van het eerste en het laatste
vertrek naar regionale herkomst. De kaarten zijn op dezelfde manier geschaald naar
leeftijd. De gebieden met een vertrek op relatief jonge leeftijd zijn de geestgronden
(bloembollenteelt) en de noordelijke en oostelijke delen van het land. Het patroon bij
het laatste vertrek is niet veel anders dan bij het jongste vertrek, met uitzondering
van de noordelijke provincie Friesland, waar het laatste vertrek op relatief late leeftijd
plaatsvond. Vertrek op relatief late leeftijd vond verder vooral plaats in het midden
van het land en bij het laatste vertrek ook in het zuidwesten van het land.
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Regionale verschillen in de frequentie van lokale migratie bij het eerste vertrek uit huis van
boerenkinderen (jongens en meisjes).

4.2 Migratiebestemmingen

De zojuist besproken figuren geven nog maar een globaal beeld van het verhuisgedrag
van jongeren. Figuur 4 geeft de migratiebestemmingen van de eerste migratie per eco-
nomisch-geografisch gebied en geslacht voor diegenen die niet verder migreerden dan
10 kilometer [lokale migratie). Lokale eerste migraties kwamen bij de dochters vooral
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voor in Zeeland, Noord-Holland, het oostelijke gebied van de Meierij, de Gelderse
Usselstreek en Drenthe. De jongens laten gemiddeld wat lagere percentages zien en
opvallend aanwezig is hier het Groningse kleigebied. Dit was een van de meest markt-
georienteerde landbouwgebieden in Nederiand met naar verhouding grote bedrijven.

In de meeste regio's waren de lokale bestemmingen het belangrijkst, met per-
centages oplopend tot 40% van alle uit huis gaande kinderen. De spreiding naar de
verder weg liggende rurale migraties, die hier niet op een kaart weergegeven zijn,
geeft percentages die niet hoger zijn dan 20%; de migraties naar de stad, die hier ook
niet op een kaart weergegeven zijn, kwamen op maximaal 33%. Wel laten al deze
kaarten een tamelijk gevarieerd beeld zien: plattelandsmigratie kwam vooral voor in
het noordoostelijke deel van Nederland en in het zuiden. Het gaat dan om Friesland,
delen van Drenthe en Overijssel, het zuidelijke deel van Zeeland en Noord-Brabant.
Bij de jongens zijn de percentages voor deze gebieden wel een stuk lager dan bij de
meisjes en geven de geestgronden (bloembollenteelt) aan de kust en in het noordwes-
ten van Noord-Brabant een omgekeerd beeld. Urbane migratie vindt vooral plaats in
de meer centraal gelegen provincies en Zuid-Limburg, dit zijn dus de meest verste-
delijkte gebieden. Ook bij de jongens in het noordelijke kustgebied van de provincie
Groningen vindt er relatief veel migratie plaats naar de stad.

De hier ook niet gepubliceerde kaarten van de laatste migratie geven bij de ur-
bane migratie globaal dezelfde uitkomsten als voor de eerste migratie, behalve dat
de dochters in Groningen bij de laatste migratie aanzienlijk hoger scoren dan bij de
eerste migratie. Bij de plattelandsmigratie zijn er verschillen in intensiteit in de rela-
tief hoog scorende provincies. Opvallend is het rivierengebied met een relatief zeer
laag migratiecijfer, met name bij de jongens, voor zowel eerste als laatste migratie.
Ook bij de lokale migratie valt op dat de eerste en laatste migratie niet veel van elkaar
afwijken.

4. 3 Individuele en gezinsfactoren

4. 3. 1 Effecten van het geboortejaar

Om de effecten te onderzoeken van de economische ontwikkeling die Nederland
tussen 1850 en 1940 doormaakte, zijn de onderzoekspersonen verdeeld in vier
geboortecohorten: 1850-1870, 1871-1890, 1891-1910, 1911-1922 [zie tabel 1). Het
eerste cohort werd waarschijnlijk het minst geraakt door de gevolgen van de agra-
rische crisis die vanaf ongeveer 1880 de landbouw voor een lange periode in haar
greep hield. De jongere cohorten moeten deze effecten tijdens hun jeugd hebben
ondervonden. De grootschalige import van goedkoop graan uit Noord-Amerika,
Rusland en Argentinie bedreigde het bestaan van talloze landbouwers en landarbei-
ders in de Nederlandse graanregio's (Van Zanden 1985: 246-252). Talloze personen
waren gedwongen te emigreren of naar de snel groeiende steden in het westen van
het land te verhuizen. Ook schakelden nogal wat boeren over van graanbouw naar

De rol van gezin en bedrjjfbij de migratie van Nederlandse boerenkinderen 39

veeteelt, wat op zich weer voor een druk op de prijzen zorgde van zuivelproduc-
ten zoals melk, boter en kaas. Evenals de tuinbouwers werden de kleine weinig
marktgerichte boeren op de zandgronden in het zuiden van het land nog het minst
getroffen door de agrarische crisis [Knippenberg & De Pat er 1988: 106-107). De de-
pressie van de jaren dertig zal alleen effect gehad hebben op het jongste cohort. We
kunnen verwachten dat dit een negatief effect heeft gehad op de migratie naar de
stad, omdat met name de stedelijke werkgelegenheid tijdens de crisis zwaar werd
aangetast.

4. 3.2 Geboorterang en het aantal broers en zussen

Welke kinderen vertrokken er en waar gingen ze heen? Volgens Long (2005) was er
bij de migratie naar de stad sprake van een positieve selectie in de zin dat ouders
vooral die kinderen naar de stad lieten gaan die ook de kwaliteiten hadden om aldaar
succes te boeken. Bij deze afweging hielden ouders ook rekening met hun latere
zorgbehoefte (cf. Jensen & Miller 2011). In de praktijk zijn het vooral de kinderen uit
het midden van de geboorterangorde die migreerden, zowel in Noord-Amerika als
in Europa (Adams & Kasakoff 1992; Bonneuil, Bringe & Rosental 2007). Ook andere
omstandigheden, zoals de omvang van de familie en de samenstelling naar geslacht,
speelden een rol. Een studie naar de levenslopen van Amerikaanse boerenzonen rond
1900 toonde aan dat op boerderijen met veel meisjes, het jmst de jongere zonen wa-
ren die vaker op de boerderij bleven (Florey & Guest 1988: 242; Abramitzky, Boustan
& Eriksson 2012). Boerderijen kenden immers een genderspecifieke taakverdeling;
zowel de mannen als de vrouwen werden voor verschillende taken ingezet om de
boerderij aan de gang te houden. Dribe [2000) suggereert dat ouders juist die kinde-
ren aanmoedigden om te vertrekken die, afhankelijk van de lokale gewoonten betref-
fende de genderspecifieke arbeidsverdeling, min of meer overbodig waren geworden
op de boerderij.

In de op export gerichte akkerbouwgebieden, zoals het Groningse Hogeland, had-
den de vrouwen van de rijkere boeren alleen nog een toezichthoudende rol en par-
ticipeerden ze nauwelijks nog in het echte werk. Na 1900 stuurden ze hun dochters
in toenemende mate naar (stedelijke) secundaire kostscholen om hun manieren op
niveau te brengen. Zonen daarentegen kregen lang niet allemaal een secundaire ver-
volgopleiding, omdat dat niet nodig werd gevonden als ze toch in de landbouw werk-
zaam bleven. In 1917 schreef een contemporaine beschouwer: "In het geven van een
meer steedsche opvoeding aan de meisjes dan aan de zonen, schuilde het gevaar, dat
de als 'dame' opgevoede meisjes, bij haar ouders teruggekeerd, zich daar vaak minder
goed thuis gevoelden. En dikwijls gaven zij er de voorkeur aan een dokter, predikant
of advocaat te trouwen, dan op het platteland te blijven wonen in een omgeving,
waarin de mannen een mindere opleiding hadden genoten, dan zij zelf" (Minderhoud
1917, geciteerd in Berg 1989: 41, cf. Saal 1958).

In de veeteeltgebieden trof men in de regel een heel andere situatie aan. De
bereiding van boter en kaas was typisch vrouwenwerk, waarvan de geheimen van
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moeder op dochter werden doorgegeven. Hoewel het werk zelf saai en tijdrovend
was, waren de vrouwen trots op de kwaliteit van de producten die ze maakten en
verkregen ze zo een bepaalde vorm van beroepstrots die gepaard ging met onaf-
hankelijkheid, met name ook omdat ze de producten meestal zelf naar de markt
brachten. Na aftrek van alle kosten en die van het huishouden, gaven ze het sur-

plus nog steeds aan hun echtgenoten, maar het gaf hun aanzienlijk meer onder-
handelingsruimte over de grote beslissingen dan waar andere boerenvrouwen over
beschikten. Bijgevolg verzetten in vele regio's de vrouwen zich tegen de overgang
naar industriele zuivelproductie, omdat dit het einde betekende van een typisch
vrouwelijk beroep met eigen zelfstandigheid (Ladder 1989; Verstoep 1989; Shortall
2000). Zelfkazerij, waarbij vrouw en dochters volop waren ingeschakeld, was in
Midden-Nederland belangrijker dan in de noordelijker zuivelgebieden. Dit brengt
Saal (1958) in verband met de nog sobere, weinig burgerlijke leefstijl van de boeren
in dit gebied, waardoor relatief weinig energie in het huishouden hoefde te warden
gestoken.

De bloembollenteelt vereiste ook de inzet van de arbeid van vrouwen, met name

voor het pellen van de bollen, maar dit was alleen van belang in de zomermaanden.
Tijdens de rest van het jaar draaide de teelt vooral op de arbeidsinzet van mannen (Ar-
noldus 2003). Op de zelfvoorzienende bedrijven van het gemengde type waren mannen
en vrouwen in gelijke mate nodig voor genderspecifieke taken [Heuvel 1927; Gielen
1989).

Het aantal in het gezin aanwezige broers en zussen, alsmede de geboorterang,
kunnen belangrijke factoren zijn bij het verklaren van het al dan niet uit huis gaan
van boerenkinderen. Gegeven de genderspecifieke arbeidsverdelingen op de meeste
boerderijen, verwachten we dat meisjes algauw overbodig werden wanneer er al veel
zussen aanwezig waren, en hetzelfde geldt voor jongens met veel broers. Om dezelfde
reden verwachten we een zwakker effect van het aantal broers of zussen op het ver-

trek van een tegenovergestelde sekse. In gebieden met ondeelbare erfenissen kwam
zowel het recht van eerste geboorte als het recht van laatste geboorte voor. Dit kon
ook betekenen dat een dochter de boerderij overnam (Van Blom 1915). Ook in de
andere regio's (met deelbare erfenissen) verwachten we dat kinderen uit het midden-
gebied van de geboorterangorde eerder een ander beroep zullen kiezen en de regio
zullen veriaten dan de eerste of laatste kinderen (Adams & Kasakoff 1992; Kok 2007).

In andere studies die betrekking hadden op de bestemmingen van kinderen uit boe-
rengezinnen blijkt dat alle kinderen een grotere kans hadden op migratie uit de eigen
regio dan het oudste kind (Barrera-Gonzales 1992; McQuillan 2008). Vertrek uit de
landbouw voor een alternatieve carriere betekende veelal een migratie over een wat
langere afstand of van het platteland naar de stad. Op basis van de literatuur kunnen
we in elk geval verwachten dat de oudste zoon minder kans had op een migratie dan
de andere kinderen in het gezin. Ook kunnen we verwachten dat de genderspecifieke
arbeidsverdelingen tot een 'migratiedruk' op de 'boventallige' broers en zussen heb-
ben geleid. Vanwege de verschillende landbouwsystemen verschilde deze druk per
regio.
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4.3.3 Religie

De religieuze achtergrond is opgenomen in onze analyse om te controleren op de
diverse culturele en demografische patronen die er in Nederiand bestonden afhan-
kelijk van de verschillende religieuze groepen. We maken onderscheid tussen vier
hoofdgroepen: rooms-katholiek, orthodox protestant, liberaal protestant en overig. De
laatste groep omvat vooral de joden en de na 1900 groeiende groep van niet-gelovigen
[Knippenberg 1992). Onder de boeren was de groep 'overig' trouwens vrij zeldzaam.
Voor het onderscheid in orthodoxe en liberale protestanten volgen we Kok en Van
Bavel (2006), die gemeenten (en daarmee huishoudens) typeerden op basis van de
bekende voorkeuren van de dominees.

In het algemeen verwachten we dat rooms-katholieken en orthodox protestanten
minder geneigd waren om hun kinderen naar een stad te laten gaan dan de andere
groepen. Vanuit hun geloofsperspectief hield een vertrek naar de stad het grote risico
in dat men ging afwijken van het 'rechte pad' door het overnemen van een moderne
levensstijl. Dit risico zal men vooral gezien hebben voor meisjes op nog betrekkelijk
jonge leeftijd. Aan de andere kant zou het ook zo kunnen zijn dat rooms-katholieke
kinderen juist grote afstanden overbrugden omdat de katholieke kostscholen zich
vooral in het zuiden van het land bevonden. Alles bij elkaar genomen, is er eigenlijk
nog maar weinig bekend over de invloed van religie op het migratiegedrag van jong-
volwassenen.

4.4 Onafhankelijke variabelen op regionaal niveau

4.4. 1 Landbouwstelsel

Een van de factoren die de regionale variatie in het migratiegedrag van boerenkinde-
ren kan verklaren, is het aldaar dominerende landbouwstelsel. Nederland kent een

brede mengeling van landbouwstelsels die onder andere varieren naar arbeidspro-
ductiviteit en de vooruitzichten van de kinderen om in de landbouw werkzaam te

blijven en een eigen bedrijf te beginnen. Figuur 5 biedt een vereenvoudigd overzicht
van de diversiteit naar landbouwstelsels (cf. Kok, Mandemakers & Monkediek 2014;
Knippenberg & De Pater 1988). Op basis van de indeling die in 1875 werd gepubli-
ceerd in een rapport van de landbouwkundige Staring, hebben we elke gemeente
ingedeeld naargelang het dominante landbouwstelsel: bloembollenteelt, graanbouw,
veeteelt of gemengd bedrijf (Verslag van den landbouw 1875). We zijn ons ervan
bewust dat deze indeling geen recht doet aan de dynamiek die het Nederlandse plat-
teland kenmerkte. Al na dertig jaar werd de indeling van Staring als achterhaald be-
schouwd (Bieleman 2008). Er bestaan echter onvoldoende gegevens op gemeentelijk
niveau om de veranderingen in grondgebruik in de loop van de onderzochte periode
adequaat weer te geven. We beperken ons dus tot de 'uitgangspositie', de situatie in
1875.
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De kustgebieden in het westen, ook bekend als 'geestgronden', vormen een zeer
geschikte bodem voor de sterk op de markt gerichte bloembollenteelt. Na 1880 zette
deze sector een sterke groei in, wat mogelijk werd doordat meer grond beschikbaar
kwam door deze te ontdoen van de erboven liggende zandlagen en duinen (Bieleman
2008). De teelt van bloembollen was bijzonder lucratief, maar ook erg arbeidsinten-
sief, met als gevolg dat nogal wat bollenboeren afhankelijk waren van het werk van
hun kinderen (Kok, Mandemakers & Damsma 2010). Slechte jaren voor deze sector
braken aan tijdens de Eerste Wereldoorlog en de crisis van de jaren dertig.

Al vanaf het midden van de negentiende eeuw werd in de gebieden met graanteelt
het inwonend personeel steeds meer vervangen door op zichzelf wonende 'losse'
landarbeiders (Van Zanden 1985; Collenteur & Paping 1997), een verschijnsel dat
overal in Europa waargenomen werd CSarti 2007). Op de markt gerichte gespeciali-
seerde boerenbedrijven boden geen mogelijkheden voor in huis wonende knechten
die het hele jaar in dienst waren en men begon een voorkeur te krijgen voor dagloners.
Dit betekende ook dat de sociale afstand tussen de boeren en de knechten began toe

te nemen. Vanwege deze toenemende afstand werd ook het werken van de eigen kin-
deren voor andere boeren steeds meer als minderwaardig beschouwd, waardoor het
belang van het werken van de eigen kinderen op de eigen boerderij weer groter werd.
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Verslag van den landboaw in Nederland. Grootte der gronden tijdens de invoering van het ka-
daster (Van Weelden & Mingelen 1875).

Dominerend landbouwstelsel pergemeente, Nederland 1875.
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Op de zandgronden bleef het gemengde bedrijf overheersend. Wel werd rond het mid-
den van de negentiende eeuw de productie voor de markt van vlees en zuivel steeds
belangrijker [Bieleman 2008). Graanteelt domineerde in het midden van het land, op
de kleigronden langs de rivieren en vlak bij de zee. Hierboven is al uiteengezet dat
deze teelt zwaar te leiden had van de na 1880 optredende goedkope graanimporten
uit de Verenigde Staten en andere regio's. Dit kwam vooral door goedkoper transport
vanwege de aangelegde spoorwegen en de vervanging van zeilboten door stoom-
schepen (Paping 2004; Kok 2003).

Op basis van het voorgaande verwachten we dat kinderen uit de meer gespeci-
aliseerde regio's (bloembollenteelt, veeteelt en graanbouw) langer thuis bleven dan
kinderen uit de regio's met gemengde bedrijven. En dat, wanneer deze kinderen ver-
trokken, ze niet lokaal of dicht in de buurt bleven, wat mogelijk duidt op een dienst-
betrekking bij andere landbouwers, maar verder weg of naar urbane regio's trokken.
We verwachten dat kinderen van de gemengde bedrijven op de zandgronden dichter
bij huis bleven.

4.4.2 Deelbaarheid van boerengrond

In sommige regio's bleef de boerderij intact en werd het land nooit verdeeld. Dit maak-
te het voor de niet tot erfopvolger bestemde kinderen moeilijker om op de boerderij
te blijven. Voor verschillende Europese regio's warden 'onverdeelde boedels' sterk
geassocieerd met een groot vertrek uit de regio [Berkner & Mendels 1978; Augustins
2002; Wegge 1999). Het hing af van het financiele vermogen van de ouders of niet-
opvolgende zonen een hogere opleiding konden volgen of meteen een baan moesten
zoeken [Dribe 2000). Kinderen konden ook op zoek gaan naar een huwelijkspartner
van boerenkomaf, om zo samen een nieuw (boeren)huishouden te beginnen (Kok,
Mandemakers & Damsma 2010). Dit had tot gevolg dat het vooral de dochters waren
die verder verspreid raakten van het ouderiijk huis, omdat vooral zonen de boerderij
overnamen (Egerbladh, Kasakoff & Adams 2007; Kok & Bras 2008). Sommige regio's
binnen Europa kenden zeer strikte regels betreffende deling. In Bretagne bijvoorbeeld
betekende het opzetten van een boerenhuishouden dat stukken land bij elkaar moes-
ten warden verzameld (eigendom of pacht). Boerenfamilies migreerden net zolang tot
een acceptabele combinatie van stukken land was gerealiseerd. De 'hoofden' van de
huishoudens onderhielden nauwe relaties met broers, zussen, neven en nichten om

samen te werken bij het efficient uitruilen van stukken land. Familiebanden waren

dus van groot belang en endogamie (met name het onderiing trouwen van neven en
nichten) was een belangrijk strategisch middel om het land binnen de familie te hou-
den. Het systeem werd gekenmerkt door intensieve landgerelateerde korteafstands-
migratie en een relatief kleine verspreiding van broers, zussen, neven en nichten
(Augustins 2002; Kok 2010).

Ook in Nederland bestonden er regionaal bepaalde normen en praktijken be-
treffende de overerving van het landbouwbedrijf en de toekomstperspectieven van
de boerenkinderen. Deze praktijken waren van groot belang bij de beslissing om
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al dan niet het huis (en de regio) bij het volwassen warden te verlaten. Wettelijk
bestond er sinds de Franse tijd een voor alle kinderen gelijke erfdeling en moesten
kinderen die geen land erfden, in gelijke mate in geld warden gecompenseerd.
Dit lukte overigens lang niet overal (cf. Van Blom 1915; voor een optimistischer
visie zie Paping 2012). Sommige kinderen konden met hun erfdeel alsnog elders
een boerderij pachten of kopen. Figuur 6 geeft een schematische verdeling van de
overheersende praktijken. Gegeven de bronnen (zie paragraaf 2. 2), zijn we er ons
van bewust dat deze kaart een niet al te accurate beschrijving Ran geven van de
situatie van voor 1880, de tijd voor de grote landbouwcrisis. Voor de periode erna
zien we dat vooral op de zandgronden in het zuiden en in Drenthe het opdelen van
het land de norm was.
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0

4.4.3 Met gezinsbedrijf

De mate waarin boerderijen als een familieonderneming werden geexploiteerd waar-
bij geen of zo weinig mogelijk arbeid werd ingehuurd, zal ook van invloed geweest
zijn op het al of niet uit huis gaan van kinderen. Voor deze factor konden gege-
yens warden gevonden in de census van 1930. Deze census geeft voor elke sociaal-
economische regio en per economische sector het aantal personen dat in loondienst
is en het aantal zelfstandigen (ondernemers). Op basis hiervan hebben we een ver-
houding werker/eigenaar berekend. Deze ratio hebben we vergeleken met de - in de
vorige paragrafen voorgestelde - deelbaarheid van erfgoed en de landbouwstelsels.
De ratio werker/eigenaar blijkt geen verband te hebben met de vraag of de boerderij
opgedeeld kon warden of niet. Wel is er een negatieve correlatie met het overheer-
sen van het gemengde bedrijf (-0, 49). Het voorkomen van veel zelfstandige boeren
met veel arbeidskrachten uit het eigen gezin die niet in loondienst zijn, de typische
situatie van het gemengde bedrijf, geeft een lage arbeider/eigenaar-ratio en daarmee
ook een negatief verband met het voorkomen van het gemengde bedrijf. Graanbouw,
daarentegen, kent een positieve correlatie met de werker/eigenaar-ratio (0,47), terwijl
de correlatie met de bloembollenteelt (0, 18) veel zwakker is en die met de veeteelt
(-0, 04) nauwelijks bestaat.

/^l-

Bron: Baert, J. (1949). Doling van grond bij boerennalatenschap. De Pacht. Maandblad van de Nederland-
schePachtraad, 9, 134-152; Van Blom, D. (1915). Boerenerfrecht (met name in Gelderiand en UtrechtJ.
De Economist, 64. 847-896.

Erfdeelbaarheid van het boerenland, Nederland, vroeg-twintigste eeuw.

Bij de analyse veronderstellen we dat in die regio's waar de verdeling van het land de
praktijk is, meer kinderen geneigd zullen zijn om thuis te blijven, of alleen een be-
perkte migratiestap zullen zetten, namelijk naar een dorp in de eigen regio. Dit alles
in de verwachting om (een deel van) de boerderij te kunnen overnemen, al dan niet
in combinatie met een partner die zelf ook landbouwgrond zal inbrengen.

4. 4.4

Ook het bestaan van niet-agrarische werkgelegenheid kon een reden zijn voor boe-
renkinderen om binnen de eigen regio te blijven, ook al bood het boerenbedrijf zelf
weinig mogelijkheden. Zoals wordt aangetoond met de kaarten in figuur 7, kende
het merendeel van de Nederiandse regio's goede mogelijkheden voor werk buiten de
agrarische sector, vooral in de westelijke delen van Friesland en Overijssel, de ooste-
lijke delen van Drenthe en delen van centraal Noord-Brabant. We hebben de factor

'alternatieve werkgelegenheid' geoperationaliseerd als het percentage mannen werk-
zaam in de niet-agrarische beroepen in gemeenten met meer dan 20. 000 inwoners in

economisch-geografische regio's (voor de indeling naar deze regio's, zie paragraaf 2
hierboven). We veronderstellen dat er in regio's met relatief veel alternatieve werk-
gelegenheid minder migratie is geweest. De uit huis gaande boerenkinderen zullen
dan vaker in de eigen streek zijn gebleven dan dat ze naar de stad zullen zijn gegaan
(zie Kok, Mandemakers & Damsma 2010).

4. 4. 5 Bevolkingsdichtheid

Op basis van data uit de Historische Databank Nederlandse Gemeenten kon voor

elke gemeente de bevolkingsdichtheid warden berekend door het aantal inwoners
te delen door het totale grondgebied van de gemeente [in vierkante kilometers). We
verwachten dat hoe dichtbevolkter een bepaald gebied was, hoe meer druk er zou
zijn op jonge kinderen om bij het uit huis gaan ook de eigen regio vaarwel te zeggen
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(Beekink et al. 2003). De grotere mogelijkheden van alternatieve werkgelegenheid
in dichtbevolkte gebieden zou overigens ook een reden kunnen zijn om juist in de
geboortestreek te blijven wonen.
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Bron: Historische Databank Nedertandse Gemeenten.

Figuur 7. Werkgelegenheidsstructuur voor mannen buiten de landbouw per regio en periode, Neder-
land, 1840-1890 en 1891-1941

5. Resultaten

Het schatten van de verschillende veronderstelde factoren voor het al dan niet 'uit

huis gaan' van boerenkinderen gebeurt op basis van drie modellen. Tabel 2 omvat
de uitkomsten van een logistische regressieanalyse met de afhankelijke variabele van
het al dan niet 'uit huis gaan', zowel voor het eerste als het laatste vertrek en apart
voor zonen en dochters. Tabellen 3 en 4 geven de resultaten van de concurrerende-
gebeurtenissenanalyse-modellen, waarbij de verschillende bestemmingen van migra-
tie [lokale, rurale en urbane migratie) in onderlinge samenhang warden geanalyseerd;
ook hier zijn er verschillende modellen voor zonen en dochters en voor het eerste
(tabel 3) en laatste vertrek (tabel 4).

De resultaten van tabel 2 tonen dat de gezinssamenstelling vooral voor de boe-
rendochters een rol speelde bij de vraag of ze al dan niet uit huis gingen. Meisjes
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met veel zussen vertrokken eerder dan meisjes met weinig zussen, zowel bij het
eerste als laatste vertrek. Bij de broers zien we een vergelijkbaar, maar minder
sterk effect op het uit huis gaan van een van de jongens. Effecten binnen het gezin
waarbij het aantal meisjes van invloed is op het vertrek van een van de jongens
en omgekeerd, zijn niet significant. Eerst- en laatstgeboren dochters bleven veel
vaker thuis dan dochters uit het midden van de kinderrij. Dat geldt zowel voor de
eerste als laatste migratiestap. lets dergelijks vinden we niet terug bij de jongens,
terwijl we juist verwacht hadden dat deze eerder thuis zouden blijven omdat bij
de erfopvolging een voorkeur zou uitgaan naar hetzij de oudste, hetzij de jongste
zoon.

Religie speelt bij het uit huis gaan geen belangrijke rol. We vinden alleen bij de
orthodox protestanten bij de jongens een significant hogere kans op vertrek dan bij
de andere religies. Ook de twee eerst opgenomen contextuele factoren blijken weinig
effect te hebben. Zowel het voorkomen van alternatieve werkgelegenheid als de wijze
van erfoverdracht van grand geeft geen significante effecten op het uit huis gaan.
Waarschijnlijk is er toch te veel variatie in erfrechtpraktijken (binnen de regio) om de
deelbaarheid-variabele effect te laten uitoefenen. Bij de jongens geven de bevolkings-
dichtheid en de mate waarin er binnen de regio in loondienst werd gewerkt, wel sig-
nificante effecten, met name bij het laatste vertrek. Afvloeiing uit de landbouw komt
dus vaker voor in gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid en gebieden waar de
agrarische loonarbeid relatief belangrijk is.

Het moment in de tijd waarop men werd geboren, blijkt een relatief belangrijk
effect te geven. In de loop van de tijd blijkt de kans om (vroeg) uit huis te gaan
sterk toegenomen, met name voor die cohorten die geboren zijn na de agrarische
depressie van de jaren tachtig van de negentiende eeuw. Bij de meisjes zien we dit
effect al vanaf 1871 optreden en zijn de effecten ook sterker dan bij de jongens.
We hebben ook nog gekeken of er een interactie-effect was tussen de leeftijd en
de eerste of laatste geboorte. Alleen voor de eerstgeboren meisjes vonden we een
significant effect: hoe ouder een eerstgeboren meisje was, hoe meer kans ze had
om uit huis te vertrekken, zowel voor het eerste als voor het laatste vertrek (on-
derste regel in tabel 2) . De andere niet-significante interacties zijn niet opgenomen
in tabel2.

In het voorgaande zijn we al uitgebreid ingegaan op de te verwachten effecten
van het vigerende landbouwstelsel op de mate en de richting van migratie door boe-
renzonen en -dochters. De verschillende effecten van genderspecifieke arbeid per
landbouwstelsel zijn in de modellen opgenomen door middel van interactie-effecten
tussen het landbouwstelsel en het aantal broers en zussen. Als we kijken naar de uit-
komsten in tabel 2, dan valt toch vooral op dat er weinig significante uitkomsten zijn,
en als ze er zijn, dan nagenoeg alleen bij de jongens. Het lijkt erop dat het vertrek uit
huis vooral plaatsvindt in de gebieden die eerder gespecialiseerd en op de markt ge-
richt zijn dan bij de gemengde landbouw op de zandgronden. Dit was niet in lijn met
onze verwachtingen, maar het speelt niet bij de meisjes. Misschien dat in de veeteelt,
akkerbouw en tuinderijen toch vaker gebruik wordt gemaakt van ingehuurd perso-
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neel en dat boerenjongens eerder de kans kregen een eigen gezin te stichten of elders
hun geluk te beproeven. Opmerkelijk is dat bij het bloembollenbedrijf een groot aan-
tal zussen een negatief effect heeft op het vertrek van de jongens (vergeleken met het
gemengde bedrijf). Bij de graanbouw zien we vergelijkbare maar kleinere effecten.

Tabel 2. Logistische regressie van het eerste en laatste vertrek uit het ouderlijk huis, boerenkinderen
naar geslacht, Nederland, geboortejaren 1850-1922.

Variabeten Zonen

Eerste
wrtrek

Individuelefactoren

N broars 1.W w* 1,980

N zussen 1, 037 0, 989 1, 113** 1, 105**

a^w* @,8X g.382* g.w»*

Laatstgeborene 0, 907 0, 995 0, 749*** 0,679*

Religie

Rd. R«rf.

Liberaal protestant 0, 974 0, 936 0, 997 0, 991

1,1 1.322*

Overig/geen religie 0, 842 0, 844 0,833 0, 912

Regiooate facterea

Ondeelbaarheid land 1,053 1,004 1, 083 1, 064

0.995

Bevotkingsdichtheid 0,973* 0,931' 0, 974A 0, 973

Wwker/i»g«f*aar-ratw 1.HI' 1.2W 0,937

Gemengd bedrijf Ref. Ref. Ref. Ref.

1.S88*

Veeteelt 1, 709* 1,302 1, 101 1, 023

1,S77A

Cohort

1871-1890 1,051 1, 149 1, 233* UA8*

1,572*** 1,9

1911-1922 2, 277* 2, 710*** 2,894* 3, 703***
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Variabelen

Berate
vertrefc

Laatste
wrtrek

Dochters

Ewste
wrtrek

Wwactte-tsrmsfi

N Broers * Gemengd bedrijf Ref. Ref. Ref. Ref.

a,ag8*

N Broers . Veeteelt 0, 934 0, 951 1, 034 1, 046

N BFBWS * @raan t,W

N Zussen * Gemengd bedrijf Ref. Ref. Ref. Ref.

N Zt«&8R"' 8toe«f*«l!tert«ett ww* 0,777* s,%e

N Zussen * Veeteelt 0, 941 1, 001 0, 886* 0, 870

M ZWS&R * Sraan W9* 0.8W 8, 932 @,96ga

EerNgeiWBRe * Leeftijft 1,003* t,Q

Wald Chi2 (dft 1.426, 74(23] -40.256,33 123) 1. 073,91 \W 8.650,33 (24)

1.476 \M» 1,448 1.479

N gebeurtenis 658 509 803 634

" p < 0, 10, * p £ 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

Bron: HSN DatasetLife Courses Release 2010. 01.

In tabellen 3 en 4 warden concurrerende-gebeurtenissenanalyse-modellen geschat
met de bestemming van de migratie als onafhankelijke variabele. Er warden drie
types onderscheiden: lokale migratie, plattelandsmigratie en stedelijke migratie. Geen
migratie vormt steeds de referentiecategorie. Er zijn modellen voor zowel de zonen
als de dochters, waarbij in tabel 3 het eerste vertrek en in tabel 4 het laatste vertrek
aan de orde komt.

Als we de verschillen in migratie nader bekijken, dan zien we dat het eerste ver-
trek met een lokale bestemming in de loop van de tijd nauwelijks is veranderd. Zowel
bij de jongens als bij de meisjes zijn er voor de jongere cohorten geen significante
afwijkingen van de referentiecategorie, de geboorteperiode 1850-1870. De eerder ge-
constateerde samenhang tussen de tijd en het eerste vertrek blijkt zich dus volledig
op de langere afstand af te spelen (uitgezonderd de jongens uit het cohort 1911-1922).
Bij het laatste vertrek zien we dezelfde effecten, maar nu niet alleen voor de langere
afstanden, maar ook voor de lokale migratie. Bij de meisjes zien we dat de lange-
afstandsmigratie steeds belangrijker wordt naarmate de tijd vordert. Er lijkt dus een
verschuiving plaats te hebben gevonden naar verhuizingen op grotere afstand. Het
suggereert ook een meer algemene afname van de beroepsmogelijkheden in de land-
bouw, in elk geval in de onmiddellijke nabijheid.

In het vroeg uit huis gaan van jongens uit orthodox protestantse milieus blijkt het
bij nader inzien zowel bij het eerste als laatste vertrek te gaan om plaatselijke verhui-
zingen. Ze weerstonden kennelijk de verieidingen van de grote stad. Voor de andere

religies zijn er geen significante effecten voor de bestemming van de migraties.
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Net als bij tabel 2 zijn ook hier de meeste contextuele effecten niet sterk. Ondeelbaar-
heid van grond bevordert interregionale migratie van boerendochters, wat te verwachten
is. Immers, ze krijgen in hun eigen woonplaats geen erfdeel (althans niet in grand) en
gaan vermoedelijk op zoek naar een erfgenaam in de omgeving. Bij het laatste vertrek
(tabel 4) is het effect echter een stuk kleiner en niet significant. Men kan zich dus afvra-
gen of deze zoektochten voor het merendeel van de jonge dochters wel succesvol zijn
geweest. Bevolkingsdichtheid is van belang in die zin dat bij het laatste vertrek van jon-
gens een lage bevolkingsdichtheid een positieve invloed heeft op de lokale migratie; bij
de meisjes is dit de plattelandsmigratie. Een relatief hoge ratio van zelfstandigheid heeft
bij het laatste vertrek van jongens een positief effect op de lokale en plattelandsmigratie;
het was een positieve factor voor boerenzonen om bmnen het vak te blijven.

Tabel 3. Resultaten van het concurrerende-gebeurtenissenanalyse-model van het eerste vertrek uit het
ouderlijk huis, gedifferentieerd naar drie bestemmingen en met interactie-effecten, boeren-
kinderen naar geslacht, Nederiand, geboortejaren 1850-1922.

Zoned

migratie migratie

Uochlers

LokaEe
lands-

migratie
Individuelefactoren

N Isvrows

N zussen

Laatstgeborene

Religie

fisams-lwtholtsk

Liberaal protestant

Overig en geen

1.IMS

1, 059

w@

1, 075

R»t.

1, 18-1

1.SM*

0, 897

1, 02-1

W1I

0, 779"

Rsf

0, 837

1,1:<M

0, 434*

1.2W

0, 900

6.8S&

0, 702

0. 770

B,m

1, 570

1,842

1, 098"

1,132

0, 889

Rtrf

0, 990

0,928
0, 854

wm

1, 063

0, 696*

fW-

1, 086

1,2?1

0, 804

Ondeetbaarheid

Bevolkingsdichtheid

Waplw/etganaar

Gemengd bedrijf

Veeteelt

SnwKbsaii

1871-1890

W1-W®

1911-1922

0, 867

1. 6g§

1, 002

B.9A1

Ref.

1. 2/11

1.W/

0, 971

1.227

0, 896

1, 325"

0, 768

Ref.

1, S1:6

1, 186

1, 1%

8ef.

1, 287

2, 560*

1, 235

i.ass

1, 007

Ref.

i, <m>

A, 540*

Cohort

0, 896

1, 901

0, 895

1,0117

0, 972

OM9

Ref.
1,^3

1, 601*

1/427

1, 088

1, U<

0, 974

1, 551*

1.823
0, 708

1.W

Ref.

0. 504'*

1, 331

1.SW

2, 109*

migratie

0,933

1, 052

0, 918

fW

0.810

Q.T3S

0, 911

0, 941

1, 005

0.83S

Ref.
S.03?"

1,217

f.W2

1, 031

i,a

2, -l90*

Variabeten

migratie

Dochters

Ptatte-
lands-

StedeUjke

iftterae&es

N Broers * Botlen

N grows * VeetwSs

N Broers * Graan

N 2»*s8SB* 8o8en

N Zussen* Veeteelt

Wald Chi2 [df)

N

N gebeurtenis

0, 871*

W1

0, 948

a,8t3**

1. 0U

@.w

45A.54 123]

\w

389

0, 624***

Q..W

0, 949

0, 914

1. 122, 461231

1.4

170

1, 030

9,81 f

0, 895

0, 940

2. 317, 99(23]

MM

99

0, 831

8, 937

0, 960

0, 868

267,95 (23)

1-

^58

1, 533*

1, 040

1, 066

1.

350, 21 (23)

213

0, 779

1. 2S3*

0, 967

1,1

0, 866

1, 182

497,29 123)

i.&/s

132

- p < 0, 10, * p < 0, 05, ** p < 0, 01, *** p < 0, 001.

Bron: HSN Dataset Life Courses Release 2010. 01.

Een verhuizing naar een stad duidt het meest op 'uitstoot uit de landbouw'. Vooral

jongens uit de veeteeltgebieden en meisjes van de geestgronden [bollenteelt) waren
het meest geneigd om naar een stad te gaan. Kinderen uit de gemengde landbouw
op de zandgronden gingen het minst naar een stad. Ook hier zien we weer dat er,

afhankelijk van het soort boerenbedrijf, een specifieke dynamiek bestond waarbij de
samenstelling van het gezin van invloed was op de migratiebestemmingen van de
kinderen. Zo waren jongens op de geestgronden meer geneigd tot lokale of regionale
migratie als ze veel broers hadden. Nog interessanter is dat tabel 4 laat zien dat het
laatste vertrek uit huis sterk door de gezinssamenstelling is bepaald. De effecten zijn
wel lastig te interpreteren. We zien dat meisjes uit de bollenbedrijven minder vaak
naar een stad gaan als ze veel broers hebben, terwijl meisjes van veeteelt- of zuivel-
bedrijven minder vaak naar een stad gaan als ze veel zussen hebben. Betekent dit
dat tuinderijen met veel jongens en veeteeltbedrijven met veel meisjes meer kansen
bieden om meisjes 'vast' te houden in de landbouw? Bijvoorbeeld door het voor hen
mogelijk te maken met een boer te trouwen? Bij zonen zien we dat heel andere combi-
naties een rol spelen. Jongens op de geestgronden en in de veeteeltgebieden met veel
zussen trekken juist vaker naar de stad. Welke bedrijfseconomische processen hier
precies achter zitten, weten we niet, maar de gevolgtrekking dat elke regio een eigen
(agrarische) gezins- en migratiedynamiek kent, kunnen we wel maken.

Boerenkinderen die het ouderlijk huis definitief verlaten en naar een stad gaan,
geven waarschijnlijk een agrarische carriere op. Tabel 4 laat zien dat deze afvioeiing
het minst voorkomt onder eerstgeboren boerenzonen en onder zonen met veel zus-
sen. Ook komt het weinig voor onder zonen op de geestgronden [terwijl die toch in
de buurt van de grote steden liggen). De kans dat boerenzonen naar de steden gaan,
was het grootst in het geboortecohort 1891-1910. Onder boerendochters was de trek
naar de stad juist het grootst op de geestgronden en in het jongste cohort (1911-1922).
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Tabel 4. Resultaten van het concurrerende-gebeurtenissenanalyse-model van het laatste vertrek uit
het ouderiijk huis, gedifferentieerd naar drie bestemmingen en met interactie-effecten, boe-
renkinderen naar geslacht, Nederland, geboortejaren 1850-1922.

Dochters

Ptatte-
lands-

migratie
migratie

Individuete factoren

1.104 Q.923 1, lit i,as

N Zussen 0. 983 1, 130 0, 6A7* 1. 081'' 1, 059 1, 110

aw 9.W* t. in

Laatstgeborene 1, 290" 0, 783 0, 698 0, 801 0, 557* 0, 871

Retigie

RooHss-ltathoteek fist. w.

Liberaal protestant 1, 032 0, 682 1, 367 1, 015 0. 822 1, 106

SrtNxt&x protestaat 1,884** 8.NS 8,991 1.@ ©,w»

Overig en geen 0, 7-18 0, 698 1, 681 0, 902 0, 811 1, 173

Eteg»fiat8 feelwefl

Ondeelbaarheid 0, 829" 1, 371 1,030 0, 982 1, 217 0,989

Attern wsrkgsfltd. 8.W3 Q.W& 1.013 1.S86 1, 631

Bevolkingsdichtheid 0, 929* 0, 662" 1, 034 0, 989 o,w 0, 994

1, 1'?7* Q. TO MW o.ws

Gemengd Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref.

Btoamfeoltenteett 1,2U !1.3W 7, 715*

Veeteelt 0, 974 1, 768 1, 436 1, 322 0, 619 1,206

S.9S2 1.» 1, 632 1.4 U12

Cohort

1:8§@l-1«8 8®f M Rsf M

1871-1890 0, 945 1. 383 1. 7A6 1, 176 1, 551' 2, U2*

WM9W 1.737** 2, 930*' uw i.ass*

1911-1922 1, 502 3, 480* 1, 971 1, 791" 2, 526* 5,445*

N Broers * Bollen 0, 998 1, 120 0, 886 1, 117 1,494* 0. 59A*

N Sroers . Veefeett 0,933 1.382*

N Broers * Graan 0, 952 1. 018 0, 918 1, 015 1, 039 0, 938

N 2t»sen * BsBen 0,867" 1.W* 6.W&

N Zussen * Veeteelt 1, 101 0, 692 1, 676*** 0, 875 1, 080 0, 602***

NZusswt'Sraao a.ws

Wald Chi2 (dfl 1. 772, 52(23) 5. 96A. 82 [23] 243, 82 (23) 350.69 123] 362,46 (231 3. 366, 92 123]

N 1.5 }.SS9 1, U79

N gebeurtenis 298 136 75 366 166 102

" p < 0, 10, * p < 0, 05, ** p < 0,01, *** p < 0, 001

Bron: HSN Dataset Ufe Courses Release 2010.01.
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In vergelijking met tabel 3 laat tabel 4 verder zien dat de jongste cohorten bij hun
laatste vertrek uit huis [op hun dertigste) veel vaker naar een stad gaan dan bij hun
eerste vertrek.

6. Besluit

De meeste boerenkinderen groeiden op met de verwachting dat zij ooit zelf ook zou-
den gaan boeren. In het midden van de twintigste eeuw werd dit toekomstperspectief
problematisch. Er was simpelweg niet genoeg boerenland meer beschikbaar om ieder-
een aan een gezond boerenbedrijf te helpen. En door de toenemende mechanisering
waren er op de boerenbedrijven ook steeds minder arbeidskrachten nodig. Emigratie
en het scholen van overtollige boerenkinderen voor een ander beroep werden gezien
als de enige overgebleven mogelijkheden om alle boerenkinderen aan een toekomst
te helpen (Hofstee 1950). Onze modellen hebben ons een glimp laten zien van het
proces van uit huis gaan zoals dat zich in de landbouwsector heeft ontwikkeld in de
late negentiende en begin twintigste eeuw.

We hebben kunnen constateren dat vooral de laatst- en eerstgeboren zonen en
dochters minder vaak het ouderlijk huis verlieten dan kinderen die hier tussenin wa-

ren geboren. We hebben ook gezien dat broers en zussen van dezelfde sekse elkaar
als het ware het huis uit duwden als gevolg van de genderspecifieke arbeidsverdeling
op de boerderij. Echter, deze mechanismen verschilden sterk naargelang het land-
bouwstelsel. Geboortevolgorde, sekse en het aantal broers en zussen verklaren niet de
richting en afstand van de eerste migratie. De tendens om naar de stad te verhuizen
en vermoedelijk het boerenbedrijf definitief achter zich te laten, is sterker onder de
kinderen die afkomstig zijn van de meer commerciele bedrijven dan van die van het
traditionele gemengde bedrijf. Voor de meer commercieel georienteerde boeren zal
het makkelijker zijn geweest om aan geld te komen, bijvoorbeeld door het opnemen
van leningen, verkopen van aandelen en obligaties [Van Cruyningen 2000; Kok, Man-
demakers & Damsma 2010), of het verkopen of verpachten van eigen stukken land),
om hun kinderen hoger onderwijs te laten volgen of om hen te helpen in de stedelijke
omgeving een eigen winkel op te richten [bijvoorbeeld een handel in boter, kaas en
eieren).

Ons onderzoek naar het uk huis gaan en de migratiebestemmingen van boeren-
kinderen in Nederland heeft aangetoond dat verschillende economische en gezins-
processen tegelijkertijd van invloed waren op de beslissingen die de levensloop van
boerenkinderen beinvloedden. Zowel het landbouwstelsel als het aantal broers en

zussen bepaalde welke kinderen meer en minder nodig waren op het bedrijf.
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Noot

1. Met dank aan Jornt Mandemakers voor zijn commentaar en opmerkingen bij een eerdere versie
van dit hoofdstuk.
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Studenten uit alle lagen der bevolking
Studiebeurzen, ouders en het onderwijs
van hun kinderen, 18 5-20 5

Wouter Marchand

1. Inleiding1

Centraal in dit hoofdstuk staat de invloed van studiefinanciering op de toegankelijk-
heid van het onderwijs voor jongeren uit minder draagkrachtige gezinnen. Die in-
vloed wordt onderzocht aan de hand van het studiebeurzenstelsel in Nederland in de

twee eeuwen tussen 1815 en 2015. De relatie tussen studiebeurzen en onderwijskan-
sen is een voorbeeld van de invloed van politiek beleid op individuele levenskansen,
zoals uiteengezet door Mayer (2005). Omdat de som geld die van de staat naar de
student vloeit, het bereikte opleidingsniveau van de laatste mogelijk kan verhogen,
kan de student profiteren door het bereiken van een hoger inkomensniveau, een ho-
gere beroepsstatus en wellicht zelfs een betere gezondheid en een langere levensduur
[Deaton & Paxson 2001). Hiermee heeft dit thema ook heel sterk te maken met de

statusoverdracht van ouders op kinderen. Als we er met Blau en Duncan (1967) van
uitgaan dat de beroepsstatus die iemand bereikt, wordt bepaald door familieover-
dracht enerzijds en verworven vaardigheden anderzijds, zien we dat een studiebeurs
een externe ingreep is in de relatie tussen de sociaaleconomische status van het gezin
en de vaardigheden verworven in het onderwijs. De beurs neemt immers een finan-
ciele horde weg door de nettoprijs van onderwijs te verminderen. Hierdoor komt het
volgen van onderwijs binnen het bereik van jongeren uit gezinnen met een lager
inkomen.

In de Nederiandse context was er vanaf 1815 sprake van een nationaal stelsel van
studiebeurzen.2 In dat jaar riep het Organiek Besluit, een koninklijke beschikking die
de organisatie van het Nederlandse hoger onderwijs voorschreef, zeventig landsbeur-
zen (of: pensioenen) in het leven voor "jonge lieden van goeden aanleg, welker om-
standigheden van fortuin hun niet toelaten, op eigen kosten de lessen aan de hooge
school bij te wonen" [Organiek Besluit 1815: art. 214). Ironisch genoeg is juist in het
jaar van de tweehonderdste verjaardag van studiefinanciering in Nederland de toe-
komstige vorm ervan gewijzigd door een grotere rol toe te kennen aan studieleningen


