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Inleiding

In 1961 en 1962 werd door het Bureau voor Sociale Onderzoeken (Ufficio Inchieste
Sociali) in opdracht van de Italiaanse regering een aantal onderzoeken verricht voor
de 'individuatie en classificatie van homogene zones' in Zuid-Italic1.
Begin 1961 werd eerst een methodologisch onderzoek van vier maanden in drie
onderscheiden zones uitgevoerd op Sardinië.
Vervolgens werd tot eind 1961 een uitgebreid survey gehouden in de Regione
Abruzzo.
Deze Regione, ten Oosten van Rome aan de Adriatische Zee gelegen, met een oppervlakte van 10.219 к™2 en 1.238.904 inwoners, bestaat uit vier provincies:
L'Aquila, Pescara, Chicti en Teramo, tezamen 288 gemeenten omvattend. De
Abruzzo werd onderverdeeld in 44 zg. homogene zones, die na hun individuering
en afbakening, beschreven en geclassificeerd werden, alsmede gehergroepeerd in
8 zg. 'aree integrate' (integraticgebieden).
In het eindrapport werden de theoretische en methodologische inzichten, voor een
deel reeds tijdens het Sardinië-ondcrzoek opgedaan en gedurende de Abruzzosurvey verdiept en uitgebreid, alsmede de meer praktische resultaten van het onderzoek weergegeven. Deze laatste bestonden in een socio-economische en socioculturele beschrijving van elk type zone; in afzonderlijke descripties, die de meer
streekeigen gegevenheden bevatten van de integraticgebieden en van elk van de
geïndividueerde 44 homogene zones; in de presentatie van vele statistische gegevens en indexcijfers per intcgratiegebicd en per zone en tenslotte in de weergave van een omvangrijke bibliografie.
Een soortgelijke survey werd in de eerste negen maanden van 1962, eveneens in
opdracht van de Italiaanse regering, door hetzelfde team in de Regione Campania,
(opp. 13.593 km 2 , aantal inwoners 4.849.358, 5 provincies: Napels, Caserta, Bene1

De verantwoordelijke leiding van genoemd Bureau, eertijds verbonden aan de 'Associazione
Nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia (Nationale Vereniging voor de belangen van
Zuid-Italië), inmiddels uitgegroeid tot een zelfstandig sociologisch onderzoekcentrum ISPES
('Istituto per lo studio dei problemi dello sviluppo economico e sociale' : Instituut voor de studie van
economische en sociale ontwikkelingsproblemen), bestaat uit de volgende personen: Dr. Agostino
Paci, Graaf Dr. Manfredo Roncioni, Dr. Guido Vincelli en schrijver dezes.
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vento, Avellino en Salerno, tezamen 543 gemeenten omvattend), gehouden met
gebruikmaking van nagenoeg dezelfde methoden als die toegepast in de Abruzzo.
In deze Regione werden 49 zg. homogene zones, verdeeld over 4 'integraticgebieden', onderscheiden, beschreven en geclassificeerd.
Eind 1962 werd een diepgaand sociaal onderzoek uitgevoerd in een deel van de in
augustus 1962 door een aardbeving getroffen gebieden in de provincie Avellino.
Dit onderzoek in vijf gemeenten, typisch voor het binnenland van Zuid-Itahc, had
deels ten doel na de surveys in de Abruzzo en Campania, bepaalde gegevenheden,
tijdens deze surveys gevonden, meer intensief te bestuderen, andere mm of meer
hypothetisch gebleven fenomenen te verifiëren en tenslotte sommige, eerder gemaakte conclusies beter te funderen.
Het was de bedoeling van de Italiaanse Regering en vooral van de instanties, die
zich meer direct met het ontwerp en de uitvoering van de uitgebreide interventiepolitiek in Zuid-Itahc bezighouden, (Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;
Cassa per il Mezzogiorno, etc.), door middel van genoemde onderzoeken tot de
volgende resultaten te komen.
In het algemeen verlangde men een meer gedetailleerd en vooral een in het 'social
field' zelf gevormd en geverifieerd beeld te verkrijgen van de economisch en sociaal
zo zeer onderscheiden gebieden van Zuid-Italië.
Het was in de eerste plaats gebleken, dat men te weinig op de hoogte was van de
sociale en economische situaties in vele zones van Zuid-Italië en van de wijze waarop
al deze gebieden reageerden op de in uitvoering zijnde interventieprogramma's.
Vervolgens was men zich er van bewust geworden, dat de interventie-politiek tot
1959 te ongedifferentieerd op de hele Mezzogiorno werd toegepast.
Een en ander leidde tot de conclusie, dat men het uitgestrekte territorium van
Zuid-Italië m kleine zones moest onderscheiden, die elk een m zekere zm verschillend economisch en ten dele ook sociaal-cultureel systeem bezitten en dus ook
onderling zeer uiteenlopende ontwikkelmgstendenzen vertonen, naar gelang van hun
mogelijkheden en condities.
Sprekend over de mogelijkheden van de onderscheiden gebieden, bedoelde men
gegevenheden als natuurlijke gesteldheid, geografische ligging, historie, de zg. infrastructuren (zoals bijv wegen, telefoonverbindingen, communicatiemogelijkheden),
urbanisatiegraad, ecologische structuur, bestaande economische (agrarische, industriële) structuren, enz.
Vervolgens echter ook gegevenheden als sociale en culturele structuur, overheersende mentaliteit, prevalente houdingen tegenover de objectief geboden ontwikkelingskansen, bepaalde remmende of versnellende factoren van sociaal-culturele
aard, enz.
De verantwoordelijke uitvoeringsorganen kwamen dus tot de praktische conclusie,
dat het uitgestrekte Zuiden onderverdeeld moest worden in homogene zones, zonodig afziende van bepaalde historisch gegroeide administratieve indelingen. Deze

nieuwe zienswijze (overigens door lang niet alle functionarissen gedeeld!) beoogde
dus niet alleen tot een meer diepgaande en gearticuleerde kennis van de economische
en sociale constellatie in het Zuiden te komen, maar impheeerde tevens de
noodzaak een meer geografisch gedetailleerd beeld voorhanden te hebben teneinde
een meer adequaat gedifferentieerde interventiepolitiek te kunnen toepassen.
Bij dit alles moet - zoals uiteengezet zal worden in hoofdstuk I - eveneens rekening
gehouden worden met recente staatsrechtelijke ontwikkelingen, welke onder meer
rekening houden met het feit, dat vele gemeentelijke grenzen, die wellicht in het
verleden zin hadden, doch ten gevolge van de invoeging van tot voor kort economisch autarkische gemeenten of zones in grotere economische verbanden, hun betekenis verloren hebben, meer en meer een obstakel blijken voor een sociaal-economische ontwikkeling. Vele kleine gemeenten kunnen nog ternauwernood het
hoofd boven water houden en kampen met aanzienlijke financiële tekorten. Daarom werd en wordt allerwegen de noodzaak gevoeld tot inter-gemeentelijke planning, (welke o.a. gestimuleerd wordt door een uitbreiding van de zg. Urbanisatiewet).
Bovendien worden allerlei functionele betrekkingen tussen stad en land steeds
nauwer, met als gevolg een groter wordende complementariteit van belangen tussen aangrenzende gemeenten.
Het was wenselijk de problemen van de afzonderlijke gemeenten in een groter kader
te plaatsen teneinde ze beter te kunnen onderkennen en een juistere basis te vinden
voor meer adequate en Organische' interventieprogramma's en intergemeentelijke
samenwerkingsvormen.
In verband met dit alles kwamen de autoriteiten in 1961 tot de opdracht een in
Zuid-Italic toepasbare methodiek te ontwikkelen tot het individueren, beschrijven
en vooral ook classificeren van zones, die volgens bepaalde socio-economische en
socio-culturele criteria homogeen blijken te zijn. Dit geschiedde, zoals gezegd,
tijdens het onderzoek in drie onderscheiden gebieden van Sardinië in de eerste
helft van 1961.
Nadat een geschikte methodiek gevonden of althans in voorlopige vorm aangeduid
was, gaf men, zoals gezien, medio 1961 de opdracht deze toe te passen in de Regione
Abruzzo en daarmee (in 1962) in de Regione Campania.
De voordelen, die deze surveys bieden, komen niet alleen hierop neer, dat in grote
gebieden van Zuid-Italië zg. homogene zones werden afgebakend en systematisch
beschreven, dat vervolgens de geïndividueerde zones onderling vergeleken werden,
hun interrelaties nagegaan en dat zij gegroepeerd werden in grotere territoriale
gehelen (de zg. intcgratiegebieden), maar bestaan vooral hierin dat zij getypeerd
en geclassificeerd werden. Dit houdt in dat er een aantal typen zones werden
afgeleid, waaronder de gevonden zones werden ingedeeld. Op deze wijze had
mentevens een gemakkelijk hanteerbaar overzicht van de interventiemogelijkheden
in de diverse zones.
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In het bijzonder hadden genoemde onderzoeken echter tot doel de meer recente
mterventicpohtiek in Zuid-Italië te ondersteunen.
Tot 1957 had deze interventiepolitiek (vooral van de Cassa per il Mezzogiorno) een
meer tcchnisch-economisch karakter. Men beperkte zich tot het creëren van gunstige
condities voor een vooral economische opbloei van de ontwikkelingsgebieden:
door de realisering van de zg. infrastructuren (wegen, dijken, stuwdammen, irngatieprojccten, communicatiemiddelen; etc.) en van landbouwhervormmgsprojecten, door de bouw van scholen van verschillende aard, door het creëren van
crcdictfacihteiten voor pnvc-mitiatieven, enz., enz. Enige jaren later nam men een
serie maatregelen ter bevordering van de industrialisatie in bepaalde zg. industnahsermgspolcn, en nog later tot het creëren van talrijke centra voor technisch onderwijs met ofwel agrarische ofwel industriële inslag.
Bij dit alles gmg men echter (min of meer onbewust) van de veronderstelling uit,
dat wanneer eenmaal betere economische ontwikkchngsvoorwaardcn gecreëerd
zouden zijn, de mens ('il fattore umano') deze ontwikkeling vanzelf wel zou volgen,
d.w.z. zich 'automatisch' zou gaan aanpassen, de geboden kansen zonder meer zou
gaan benutten, zodat daardoor de welvaart vergroot zou worden en de achterstand
van Zuid-Itahc' t o v. Noord-Italie verkleind.
Sinds 1950 werd er per jaar m het kader van deze interventiepolitiek meer dan 200
miljard lires (circa 1200 miljoen gulden) door de overheid m Zuid-Itahc 'geïnvesteerd'.
Helaas het de 'factor mens' zich met zo gauw meeslepen. Zeer pijnlijk was het voor
de Italiaanse Senaat en de Kamer van Afgevaardigden in 1961/62 te moeten constateren, dat hoewel het gemiddeld inkomen per inwoner in Zuid-Itahc enigszins gestegen was, dat van Noord-Italie relatief veel meer was toegenomen, zodat de
tegenstelling Noord-Zuid in plaats van kleiner, groter bleek te worden. 1
Tegen i960 kwam de Overheid te Rome dan ook tot de conclusie, dat te weinig
rekening was gehouden met de sociale en culturele factoren in het Zuiden, dat de
mens eigenlijk over het hoofd gezien was en men te veel getracht had alleen zijn
omgeving te 'hcr-modcllcren'.
Vele exponenten van de Regering zagen de noodzakelijkheid in van een meer
sociale interventiepolitiek.
In dit licht werd door de 'Intcr-mmisterièle Commissie voor het Zuiden' (Comitato
dei Ministri per il Mezzogiorno) in 1959 een voorlopig sociaal-cultureel interventieprogramma ontworpen, dat zich tot vier sectoren wilde beperken, nl.

1

Vgl 'Guida al Mezzogiorno', speciaal nummer van ' M o n d o Economico', april 1962, pag 4
In 1951 was het gemiddelde inkomen per inwoner, berekend volgens de methode van Tagliacarnc,
in Zuid-Itahc gelijk aan 49,6% van dat van Noord-Italie, in 1961 was dit percentage gedaald tot
45,9%, ondanks het feit dat het gemiddelde inkomen per inwoner m Zuid-Itahc van 103 968 lires
in 1951 steeg tot 173 132 lires in 1961
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a. de 'civiele educatie' van de jongeren (door het oprichten van jeugdcentra),
b. de zg. 'adult-education',
с de technische hulp aan organen voor maatschappelijk werk, en
d. de bevordering van de zg. hygiëmsch-sanitairc opvoeding (vooral van de
vrouw).
Het werd echter ook meer en meer duidelijk, dat een dergelijk programma niet
alleen, zoals boven aangegeven, een geografisch gelede kennis van de Zuidelijke
gebieden vereiste, maar bovendien een gedetailleerd beeld van de in Zuid-Italië
zeer variërende plaatselijke sociale en culturele gegevenheden.
Vandaar dat men met alleen volgens socw-economische, maar voorzover mogelijk,
ook volgens socw-culturele criteria homogene zones afgebakend, beschreven en getypeerd wilde zien.
Weliswaar bleek tijdens de surveys (zoals te verwachten was), dat de economische
territoriale differentiatie groter is dan de socio-culturclc, maar niettemin bhjft de
socio-culturele gevarieerdheid groot o.a. zowel door de territoriaal zeer uiteenlopende historische gegevenheden als door de geografische gcschakecrdhcid van
(Zuid-)Italic.
Een gelukkige omstandigheid bij de boven aangeduide onderzoeken was het feit,
dat de opdrachten formeel gegeven werden aan de 'Associazone Nazionale per gh
interessi del Mezzogiorno' (Nationale Vereniging voor de belangen van het Zuiden),
die de équipe te Rome werkruimte ter beschikking stelde, de financien mede beheerde, enz., zodat het al te officiële regcringsaspect, dat deze enquêtes gehad zouden kunnen hebben, goeddeels weggenomen werd. Dit laatste is belangrijk in een
land, waar de Staat, de Regering over het algemeen meer als een tegenpool dan als
een 'dienst' van en aan de burgers wordt beschouwd Men zou in vele geïsoleerde
zones heel wat minder informaties en gegevens hebben kunnen verzamelen, indien
de surveys voor de inwoners van de te onderzoeken gebieden een te officieel
karakter gehad zouden hebben.
Het lijkt ons met overbodig in dit werk te wijzen op het feit, dat sociologische
onderzoeken in Italië, waar zich, vooral in het Zuiden, nog altijd een min of
meer gesloten traditionele standenmaatschappij handhaaft, veel minder gebruikelijk zijn dan in het meer democratische West-Europa. De functionarissen en
leidinggevenden, zowel te Rome als in de provincie, zijn gewend alles van boven
af te regelen, zonder zich al te veel te bekommeren om de reacties van 'de grote
massa' op hun beleid. Sociale research heeft voor hen nog het aspect, dat 'the
common man' teveel aan het woord komt, zijn mening kan uiten. Verder is de
onwetendheid op het gebied van de sociologie, het sociaal onderzoek e.d. over
het algemeen zeer groot. (De universiteiten bezitten bijv. nog geen sociaalwetenschappelijke faculteit).
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Het lijkt ons opportuun, in de eerste plaats enige aantekeningen bij de titel en vervolgens bij de inhoud en tekstindeling van deze publicatie te maken.
De Italiaanse term 'individuazione' (van homogene zones), die wij in dit geschrift
somtijds 'vertalen' met het woord individuatie (of: individuering), heeft in het
Nederlands geen equivalent. Zij zou omschreven kunnen worden als 'individuering,
afbakening en beschrijving' (van zones)1. Het woord afbakening in de titel wijst
derhalve slechts op een deel van de 'zonisatie'-procedure.
Een volgende opmerking betreft de vermelding van homogene zones in de titel. In
het onderhavige werk gaat het niet alleen om homogene zones, maar meer in het
algemeen om intermediaire territoriale eenheden, d.w.z. eenheden die tussen de kleinere
(gehucht, gemeente) en de grotere (gewest, regione, natie enz.) inliggcn. Onder
deze intermediaire territoriale eenheden vallen ook de zg. intcgraticgebieden.
Al met al leek het ons omwille van klaarheid en kortheid minder opportuun al de
bovenvermelde elementen in de titel op te nemen.
Tenslotte zou de term 'Zuid-Italiaanse ontwikkelingsgebieden' aanleiding kunnen
geven tot de veronderstelling dat deze slechts een deel van Zuid-Italië omvatten.
In de vele door de Italiaanse regering gelanceerde interventie-programma's wordt
echter immer — en ons inziens terecht - geheel Zuid-Italië als ontwikkelingsgebied
beschouwd.
Wat de inhoud van dit geschrift betreft, stellen wij ons voor op de eerste plaats een
uiteenzetting te geven van de theoretische en de praktische achtergronden van de
problematiek van genoemde surveys. Vervolgens worden de ontwikkelde en toegepaste methoden beschreven, terwijl tenslotte enige meer algemene en tevens
'illustratieve' resultaten weergegeven worden.
Hoofdstuk I geeft in dit verband het ontstaan van de problematiek van de individuering van territoriale eenheden in Italië, alsmede een overzicht van de pogingen, die
men in genoemd land en daarbuiten op dit gebied deed.
In hoofdstuk II wordt het theoretisch kader van de in Zuid-Italië verrichte zonisaticsurvcys uiteengezet door de ontwikkeling en vaststelling van enige fundamentele
begrippen en de formulering van zes uitgangshypothesen. Vele punten van dit
hoofdstuk kunnen tevens beschouwd worden als een zekere bijdrage voor de bepaling van de uitgangspunten en de richtlijnen van een meer algemene theorie voor
de individuering van territoriale eenheden en in het bijzonder van homogene
zones.
In hoofdstuk III daarentegen wordt meer concreet ingegaan op de surveys in de
regionen Abruzzo en in Campania, vooral op de tijdens deze ontwikkelde en gebruikte methoden.
In hoofdzaak spreekt men over de Abruzzo-survey, aangezien het onderzoek in de
1

Vgl. pag. 53 cv.

Campania min of meer dezelfde opzet had en methodologisch gezien, slechts geringe modificaties meebracht.
Het tweede deel van dit werk geeft tenslotte een gedeelte van die rusultaten van de
surveys weer, die van meer algemene betekenis en belang geacht kunnen worden
voor een beter begrip van de problemen van Zuid-Italië en van de ingrijpende veranderingsprocessen, die aldaar plaatsvinden en die tevens een indruk kunnen geven
van het geheel van de bevindingen van de onderzoeken.
De lezer die minder geïnteresseerd is in de theoretische en methodologische resultaten van de verrichte zonisatie-surveys, doch meer in wat in de Zuiditaliaansc
ontwikkelingsgebieden op economisch en vooral op sociaal gebied plaats erijpt,
maken wij dat dit betreft attent op de typologische en monografische beschrijvingen
weergegeven in hoofdstuk V en VI.
Wij zijn tenslotte van mening ,dat vele resultaten, zowel van theoretisch-methodologische als van meer emprische aard, die in dit boek gegeven worden, niet
alleen geldig en/of van nut zijn voor de studie van en het werk in de ontwikkelingsgebieden in Italië, maar ook voor soortgelijke territoria elders, vooral in de overige
latijnse landen.

DEEL I

Probleemstelling, theorie en methoden
voor de individuering, afbakening en classificatie
van homogene zones

HOOFDSTUK I

De problematiek van de homogene zones

I. De probleemstelling in Italië
Inleiding
Italië bestaat, zoals het zich na de eenwording gevormd heeft, uit regionen met
zeer uiteenlopende economische, sociale en culturele karakteristieken.
Deze algemene gcgevenhcid wordt meer verklaarbaar, wanneer men de historische
gebeurtenissen van het land alsmede de geografische configuratie van het nationale
grondgebied in ogenschouw neemt.
De vroegere politieke indeling in vele kleine (stads-)staten bevorderde het ontstaan
en de daaropvolgende consolidatie van zeer onderscheiden economische en sociaal-culturele structuren.
Vervolgens bemoeilijkte de langgerekte vorm van het deels slecht begaanbare
schiereiland tot voor kort een 'snelle' en frequente uitwisseling van personen,
ideeën, goederen, enz. De noordelijke regionen, die - zoals ook nu nog geldt - meer
in contact met de Midden- en Westcuropese landen stonden, namen in grotere
mate deel aan de economische en culturele ontwikkeling van West-Europa, waarvan men naargelang men zuidelijker gaat, steeds geringere invloeden aantreft.
De communicatiemoeilijkheden, alsmede het tot in recente tijd, vooral in de Mezzogiorno overwegend agrarische karakter van de Italiaanse economie, bevorderde
het voortbestaan van vele centra met een in sterke mate autonoom economisch
en sociaal-cultureel leven.
Na het ontstaan van de eenheid van Italië rezen er voor politici en andere deskundigen velerlei problemen met betrekking tot een te ontwerpen staatsinrichting,
vooral in verband met het gegeven zijn van onderling zozeer verschillende zones
en steden met langdurige tradities van gehele of gedeeltelijke autonomie.
Het debat betreffende een administratieve decentralisatie en in het algemeen de
hevige oppositie tegen een al te gecentraliseerd staatsbestel naar Frans model, zijn
de uitingen van de onrust en de verlegenheid waarin men kwam te verkeren na
i860, toen men moest beslissen over de institutionele vormen van de nieuwe
eenheidsstaat.
In feite werden met de wet van 20 maart 1865 enige bepalingen van een Piemontese
wet van 1848 uitgebreid over het gehele nationale grondgebied:
„het Rijk is verdeeld in provincies, 'circondari', 'mandamenti' en gemeenten."
Deze indeling, die ongewijzigd bleef tot de komst van het fascisme, erkende het
bestaan van twee territoriale intermedia tussen de gemeente en de provincie: de
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'mandamenti', bestaande ieder uit een klem aantal gemeenten, die zowel administratief als sociaal-economisch in hoge mate op elkaar betrokken waren, en de 'circondari', die doorgaans overeenkwamen met grotere zones met eigen economisch
en socio-culturelc karakteristieken, waarin zich een nun of meer stedelijk centrum
bevond.
Een groot probleem vormde vervolgens de dringende noodzaak van een meer
diepgaande kennis van de economische en sociale structuren van het land. De eerste
grote enquête na de eenwording, de zg. enquête lacim 'm.b.t. de situatie van de
landbouw en van de agrarische klasse' herinnert er in dit verband reeds m het voorwoord aan, daf
„een agrarisch Italië... nog niet bestaat, doch slechts Italiaanse agrarische regionen,
die vanwege de invloed van de grote klimaatverschillcn tussen de Alpen en de
Lilibco op de landbouweconomie, en hun onderscheiden historische, morele, administratieve en legislatieve tradities, onderling in hoge mate variëren." 1
En verder : „ . . . de bepaling van de landbouwzones is heden een van de grote onbekende factoren van Italië en ... vormt een van de doeleinden van de enquête" 2 .
Na de tweede wereldoorlog bleek het i.v.m. een serie economische staatsinterventies in het nationale terntonum noodzakelijk gebieden met onderscheiden ontwikkelingsmogelijkheden af te bakenen, met m de laatste plaats om, vooral in de
Mezzogiorno, gedifferentieerde maatregelen te kunnen nemen teneinde uit deze
interventies een maximaal voordeel te trekken.
Het is in dit verband dat men na 1950 geregeld spreekt van 'homogene zones'3.
Wanneer men de eerste honderd jaar van de Italiaanse eenheidsstaat overziet, kan
men zeggen, dat de pogingen de territoriale diversiteit van de Italiaanse economische
en sociale werkelijkheid te beschrijven, gemotiveerd werden door drie verschillende
eisen.
A een zich meer en meer bewust worden van de gcdiffercntieerdlieid van bepaalde
gegevenheden en tendenzen van het economische en sociale leven van het land
en bijgevolg van de noodzaak daarmede in allerlei sectoren van het beleid rekening te houden
В de noodzaak een beter fuctioneren te verzekeren van de kleinere administratieve
eenheden door deze instituties meer te doen overeenkomen met de strecksge1

Atti della Giunta per l'inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola, Roma, 1881, Voi I,
Fase I, pag 4
2
Ibidem, pag 35
3
De 'homogene zones' ν. aarovcr het m deze studie gaat (men vergelijke de definitie in het volgende
hoofdstuk op pagina 41) kunnen op verschillende wijzen aangeduid worden, bijv met meer over
eenstemming aan de werkelijkheid 'organische zones' (zone organiche) of 'ecnhcidszones' (zone
unitane) Men prefereerde echter de keuze van de meer in gebruik zijnde term homogene zone,
mede o m een zekere continuïteit te bewaren
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wijze verschillende economische (en deels ook socio-culturclc) realiteit, waarvan
zij de uitdrukking moeten zijn en waaraan zij gestalte moeten geven.
C. de cis, het grootst mogelijke voordeel te trekken uit de staatsinterventies, vooral
in de Mezzogiorno, d.m.v. het op kaart brengen van de territoriaal onder
scheiden ontwikkelingsmogelijkheden
Hieronder worden in het kort deze drie hoofdelementen van het probleem onder
zocht.
A. De gebiedstiidelwgeii die met de territoriale gediflerentieerdlieid van Italie
rekening houden
a. de agrarische zones
De pogingen om het nationale territorium te verdelen m gebieden met onderling
verschillende natuurlijke, economische en sociale karakteristieken beschouwend,
vormt de indeling in 'agrarische zones', reeds in 1910 door het Agrarische Kadaster
aangevangen, de eerste en wellicht een van de interessantste voorbeelden. De zg.
'agrarische zones' omvatten die gemeenten die, wat hun grondgebied betreft zich
in analoge natuurlijke en agrarische condities bevinden. De agrarische zones worden
vervolgens gehergroepeerd in agrarische regionen - berg, heuvel- en laagvlakte-regionen De bepaling van de agrarische zones kwam gereed m 1929, terwijl m 1931
en 1936 enige herzieningen werden aangebracht 1 .
Na de tweede wereldoorlog bleek een grondige revisie van deze agrarische zomsatie
nodig, aangezien vele gemeenten foutief in bepaalde zones waren ondergebracht.
In de publicatie van Istat (het Italiaanse с.в s ), die de resultaten van deze hergroe
pering bekend maakt, leest men:
„Gegeven de provincie als een fundamentele territoriale eenheid van de administra
tieve staatsindcling, en de gemeente als elementaire eenheid binnen dit kader, kon
de statistische scctonndclmg vanuit technisch en organisatorisch oogpunt slechts
gebaseerd worden op een ordegrootte, die het midden houdt tussen de provincie
en gemeente "
In grote lijnen werd deze nieuwe statistische gebiedsindeling op provinciaal niveau
op de volgende wijze samengesteld:
a. een gebiedsindeling met als uitgangspunt de hoogte: berg-, heuvel- en laagland,
en een onderverdeling van deze zones in landbouwrcgionen, gevormd uit groe
pen van gemeenten, die qua landbouwtype gelijke karakteristieken vertonen.
1

Le caratteristiche delle zone agrarie del Regno, uitg Istituto Centrale di Statistica, Annuali di
Statistica, Sene IV, voi V, Roma 1929
Revisione delle zone agrarie secondo le circoscrizioni amministrative dei Comuni in esse compresi
al 21 ottobre 1921, uitg Istat, Annuali di Statistica, Serie VI, voi 22, Roma 1932
Circoscnziom statistiche, uitg Istat, Roma 1958
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b. de vorming van zg. statistische sectoren door het samennemen van enige agrarische regionen, die over het algemeen binnen de grenzen van een hoogtezone
vallen.
Het totale nationale territorium bhjkt op deze wijze verdeeld in 770 agrarische
regionen, waarvan 262 m bcrgzones, 329 in heuvelgebieden en 179 in laaggelegen
gebieden. Deze agrarische regionen zijn vervolgens gehergroepeerd in 328 statistische sectoren.
Wat de resultaten betreft, kan men zeggen, dat deze gebiedsindeling vooral tegemoetkomt aan de noodzaak het verzamelen van gegevens voor de landbouwstatistiek te vergemakkelijken. De regionen blijken m zekere zin homogeen te
zijn hetgeen eventuele sampling meer betrouwbaar maakt.
Zij worden gevormd door groepen van aangrenzende gemeenten, waarvan de
grondgebieden zich bevinden in analoge condities wat betreft natuurlijke gesteldheid en landbouw.
De statistische sectoren zijn vervolgens vastgesteld op basis van praktische criteria:
elke sector telt gemiddeld 25 gemeenten met een totale oppervlakte van circa
90.000 ha, elke sector bezit bovendien een zodanig net van verbindingswegen, dat
het mogelijk is binnen haar grenzen elke gemeente te bereiken.
Het laatste echter maakt de bewering, dat de statistische sectoren een 'antropogcografische en economische eenheid' vormen, aanvechtbaar. In werkelijkheid heeft
men te maken met groepen van gemeenten, die onderling verbonden zijn door
middel van een aantal verkeerswegen en met agrarische regionen, die aangezien zij
zich op bepaalde hoogte bevinden, mogelijk analoge problemen bezitten.
Samenvattend kan gezegd worden, dat de boven aangeduide indeling tamelijk voldoet aan het beperkte doel, dat men zich gesteld had nl. homogene gebiedsccnheden te bezitten, waaruit men representatieve samples kan trekken 1 .

b. de handelszones
Een volgende belangwekkende poging het nationale grondgebied in zones te verdelen werd verricht op initiatief van de Kamers van Koophandel, door de afbakening van zg. handelszones.
Deze zones, die de extensie van de invloedssfeer van een commercieel centrum aanduiden, kunnen op indirecte wijze bepaald worden met de formule van Reilly,
welke inhoudt dat de aantrekkingskracht van een handelscentrum op een kleinere
1

Er blijven echter ook m deze zin moeilijkheden de groeiende betrekkingen tussen de landbouwsector en de secundaire en tertiaire activiteiten, maken een onderverdchng, die slechts met agrarische
aspecten rekening houdt, vrij discutabel
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woonkern omgekeerd evenredig is aan de afstand tussen deze, en recht evenredig
aan de bevolkingsgrootte van de betreffende centra1.
De Unie van de Kamers van Koophandel stelde een kaart van Italic samen, waarop
het totale grondgebied in 414 handelszones onderverdeeld blijkt2.
с de economisch homogene zones van de SVIMEZ
Behoudens de onderverdelingen van het nationale grondgebied in agrarische zones
en handclsgebicdcn bestaan er geen andere als men de in enige regionen uitgevoerde
zone-indelingen voor de zg. regionale streekplannen (waarover hieronder), buiten
beschouwing laat. In de beide onder a en b genoemde gevallen heeft men te doen
met pogingen, die speciale doeleinden op het oog hadden en die een beeld van de
Italiaanse economische structuur geven, dat zich beperkt tot enige sectoren, (de
landbouw, de kleinhandel), welke op zich beschouwd worden en met in betrekking
tot overige sectoren. Dit laatste is echter noodzakelijk wil men de ontwikkelmgsontvankehjkheid in verschillende zones vaststellen om daarna eventueel over te
gaan tot een meer organische intergemeentelijke planning.
Na de tweede wereldoorlog drong het probleem van de mdividuermg van zones,
gekarakteriseerd door een betrekkelijk eigen economisch en sociaal-cultureel sy
steem, zich voortdurend meer op, vooral in het kader van de buitengewone interventiepohtiek, die de Italiaanse Staat in 1950 voor de ontwikkeling van de Mezzo
giorno ging voeren. In dit verband achtte de SVIMEZ (Bureau ter bevordering der
industriële ontwikkeling in Zuid-Italic) het opportuun, de afbakening van 'economisch homogene zones' in het Zuiden te bestuderen3.
Men ging uit van de veronderstelling, dat de economische en sociale realiteit in de
Mezzogiorno zodanig varieert, dat een aanpassing van de ontwikkelmgsinterventics aan deze zonale gevarieerdheid geboden is. Bovendien vereist het beperkte
voorhanden zijn van de rcgcringsmiddelen in vergelijking met de zeer vele behoeften, dat men gebieden afbakent, waar bepaalde investeringen gunstigere effecten
kunnen sorteren. In de derde plaats achtte men het noodzakelijk in een achtergebleven gebied, zoals Zuid-Itahë, het ontwikkelingsprobleem met alleen in economische termen te benaderen : vandaar de noodzaak zones af te bakenen, waarin
1

Tagliacame vervangt voor Italie het element bevolkingsgrootte door het gemiddelde van drie
indexcijfers, de bevolkingsgrootte, de gemiddelde omzetbelasting en het aantal kleinhandelaren
buiten de levensmiddelenbranche
' Carta Commerciale d'Italia con le sue 413 aree e subaree di attrazione del commercio al dettaglio
e le relative quote di mercato, ed Giuffré, i960
' Men vergelijke hieromtrent.
SVIMEZ· The problem areas in Italy, verslag uitgebracht aan de European Seminar. Research and
Community Development in European Problem Areas, Palermo, 1958
Novacco, Nino. 'Zone omogenee e sviluppo economico regionale', m 'Nord e Sud', armo VI, n. 5,
1958, pag 31-46-
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„verschillende, ook sociale, aspecten van de interventies beschouwd worden om
een maximale efficiëntie te verkrijgen". 1
Door vergelijking van de onderscheidene betrekkingen tussen bevolkingsdichtheid,
bronnen van bestaan, technische organisatie en sociale structuur, stelde sviMbz drie
gebicdstypen vasr
a. het eerste type kenmerkt zich door een gemiddelde bevolkingsdichtheid, die
voor uitbreiding vatbaar is, aangezien m deze gebieden, waar een geringe kapitaalaccumulatie in het verleden plaats vond, de bronnen van bestaan (op gebied
van bijv. de landbouw, 'witte steenkool' en mijnbouw) nog niet voldoende aangeboord zijn.
Deze streken werden aangeduid als 'gebieden met een integrale ontwikkeling'
(arce di sviluppo integrale A.s i.).
b. het tweede type wordt gekarakteriseerd door beperkte natuurlijke reserves, die
alsnog benut kunnen worden, door een opeenhoping van 'sociaal en technisch
kapitaal' (in de landbouw, de dienstensector, en vooral in de industrie), terwijl
de bevolkingsdichtheid zeer hoog is.
Deze zones worden 'gebieden met een hogere ontwikkelmg' genoemd (aree di
sviluppo ulteriore. A.s и ).
c. het derde type kenmerkt zich door een groot gebrek zowel aan natuurlijke
middelen van bestaan als aan technisch en sociaal kapitaal, door een op zich be
schouwd lage bevolkingsdichtheid, die echter te hoog is t.o.v. de bestaansmid
delen, die deze streken bieden
Deze territoria worden aangeduid als 'systcmatiseringsgcbicdcn' ('aree di siste
mazione', A s У.
Deze indeling houdt eigenlijk hoofdzakelijk rekening met de graad van opportuni
teit voor bepaalde publieke interventies in onderling variërende gebieden.
Het in concreto vaststellen van de drie typen geschiedde door de afbakening van
de gebieden met een integrale en die met een hogere ontwikkeling, waarna al de
overige zones van Zuid-Italic als systematisenngsgcbicden beschouwd werden.
De bepaling van de eerstgenoemde typen ondervond niet veel moeilijkheden, aangezien zij zich, vooral op economisch gebied, vnj scherp onderscheiden van de
rest van de 'Mezzogiorno'. In het geval van de gebieden met een hogere ontwikkeling, door een opmerkelijke uitbreiding van de secundaire en tertiaire activiteiten;
en in het geval van de gebieden met een integrale ontwikkeling door de aanwezigheid van natuurlijke bcstaansbronnen, die nog met benut zijn. Het verkregen totaalbeeld is echter weinig genuanceerd. Binnen de 'systematiscrmgszones' treft men
streken aan met zeer verschillende economische situaties, ergo met zeer uiteenlopende ontwikkelmgsmogchjklieden.
1

Novacco, Nino, op cit pag 33
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In dit verband kan bijv. gewezen worden op de Abruzzo, bijna in zijn geheel als
systeinatiscringszone opgevat, terwijl men daar binnen dit gebiedstype zowel zones
aantreft gekenmerkt door een crisis in de schapenteelt (Gran Sasso Meridionale) als
streken met redelijke agrarische ontwikkelingsmogelijkheden (Conca di Sulmona),
en zones gekarakteriseerd door de aanwezigheid van stedelijke centra met een zekere
groei van tertiaire activiteiten (Aquila), enz O m aan de genoemde bezwaren tegemoet te komen zou men bij de zonc-individuenng op de volgende wijze te werk
moeten gaan. de gemeenten hergroeperen op basis van de onderlinge betrekkingen
op economisch en sociaal gebied, vervolgens zone na zone de aard van het economische en sociale systeem bepalen, de bestaande ontwikkelingsmogelijkheden en
tenslotte de opportuniteit van bepaalde publieke interventies
Op deze wijze komt men, zoals de Abruzzo- en Campania-survey tonen, tot een
reëler beeld van de werkelijkheid en kan men een meer flexibele en aangepaste
intervcntiepohtick toepassen.
d de zonc-indchng van het 'Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno'
De problematiek, die ten grondslag lag aan de onderverdelingen van de SVIMEZ
werd onlangs in meer operationele termen uitgedrukt in de nieuwe richtlijnen van
het Interministeriële Comitcc voor het Zuiden (Comitato dei Ministri per il
Mezzogiorno).
In het in 1962 aan het Parlement voorgelegde rapport zegt Minister Pastore.
„Moge in de eerste fase van de interventie de noodzaak van een gelijkvormige en
diffuse intcrventicactic de bovenhand gevoerd hebben... heden wordt een snellere
en meer evenwichtige ontwikkeling vereist, waarvoor een concentratie en differentiatie van de interventies nodig zijn.
Dit is evenwel slechts realiseerbaar door de spoedige instelling van enige 'polen', die
de scharnieren van het nieuwe zuidelijke economische bestel vormen..
Een dergelijke politiek vraagt om een territoriale geleding van de interventies met als
extreme uitgangspunten de ontwikkclingspolen en de systcmatisenngsgcbieden. In
deze laatste gebieden moet ccn hervorming van de voortbrengingsorganisatie bevorderd worden, zodat deze meer beantwoordt aan de reële mogelijkheden, terwijl
m de eerstgenoemde d m.v een rationele interventie-concentratie de onontbeerlijke
condities voor ccn bespoediging van de industriële ontwikkeling geschapen moeten
worden". 1
In concreto gewaagt het rapport van dne onderscheiden agrarische situaties:
1. gebieden met een 'geconsolideerde landbouw'. Dit zijn van oudsher 'intensieve
of semi-intensieve' landbouwstrcken, waarin een juist evenwicht bereikt is
1
Relazione sull'attività di coordinamento, presentata dal Presidente del Comitato dei Ministri per
il Mezzogiorno, Roma, 1962, pag 18
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tussen de mogelijkheden, die de natuur bood, en de voortbrenging van de daarmee in overeenstemming zijnde Produkten.
2. gebieden 'met rijke mogelijkheden', gekenmerkt door gunstige natuurlijke condities, o.a door geschiktheid voor irrigatie en welke dientengevolge gevoegd
kunnen worden in een moderne markt-economie.
3. gebieden met een 'extensieve landbouw': in hoofdzaak het meer intern gelegen
heuvelland en de bergstreken.
De vaststelling van deze drie gegevenheden vormt het vertrekpunt voor de bepaling van de ontwikkelingspolcn; om tot een juiste afbakening te komen moet
men echter rekening houden met de zones waarin reeds een industriële concentratie
plaats vmdt 1 .
Op deze wijze bakende men vier polen af:
een 111 Campania (684.000 ha, 3.810.000 inwoners),
een in Puglia-Basilicata (ι.650.000 ha, 2.981.000 mwoners);
een in Sicilie" (947.300 ha, 1.701.616 inwoners) en een op Sardinië (1.148 000 ha,
847.485 inwoners).
Met de mdmduermg van deze ontwikkelingspolcn blijft het Zuiden in feite verdeeld in drie grote categorieën: de gebieden omvat door de polen, die de „kernpunten van een autonoom Zuidelijk ontwikkelingsproces vormen" 2 ; vervolgens de
extensieve landbouwzones, buiten de polen vallend (4 000.000 ha, 4.000.000 inwoners) en tenslotte tussen deze categorieën m de industnahsatie-kcrncn, buiten de
polen vallend en verspreid over de rest van het Zuiden.
Deze drievoudige indelingen bevordert ongetwijfeld een betere regeling van de
publieke interventies
Niettemin blijft het nog een tamelijk deficiënte territoriale geleding immers ook
hier doen zich zowel in de gebieden, door de polen omvat, als binnen de zones met
extensieve landbouw zeer gevarieerde situaties voor m.b.t. de ontwikkelingsperspectieven.
Deels wordt dit door het rapport zelf erkend n.a.v. de onderverdeling m drie gcbicdstypen·
„Aan elk type beantwoordt geen enkelvoudige, gelijkvormige zone, maar een aantal zones her en der verspreid en met problemen, die hoewel quahtaticf gelijk, in
vele gevallen qua omvang aanmerkelijke verschillen te zien geven. Vervolgens betreffen de gebieden met een intensieve landbouw of met veelbelovende ontw ikkeImgskanscn de kuststreken, terwijl die met een extensieve landbouw meer landinwaarts gelegen zijn, waar de situatie meer heterogeen is. Men vindt immers m deze
categorie zones met niet onbelangrijke mogelijkheden, maar eveneens bergstreken,
1
Vgl op cit , pag 20
* Op cit , pag 23
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die bepaalde speciale interventies voor grondverbetering, afwatenngssystematie,
landbouwhervorming, enz vereisen.' 1
Het probleem betreffende de mdividuenng van zones, die een hogere graad van
homogeniteit bezitten dan die van de boven aangeduide drievoudige territoriale
indeling, blijft ergo nog geheel open
B. De noodzaak van meer adequate administratieve indelingen
Genoemde problematiek wordt tenslotte van een geheel andere kant benaderd in
het kader van de in Italic" immer levendige debatten omtrent de te nemen initiatieven
voor de instelling van meer functionele, kleine administratieve gebiedsccnheden.
De noodzaak meerdere gemeenten samen te voegen om beter bepaalde doeleinden
te bereiken wordt sinds lang gevoeld In een rapport door Francesco Crispí aan de
Kamer van Afgevaardigden in 1887 aangeboden leest men:
„Vele gehuchten en dorpen dragen de naam van gemeente zonder de daartoe benodigde vitaliteit te bezitten. Onmachtig om in hun behoeften te voorzien en hun
belangen te behartigen, leiden zij een traag en kwijnend leven O m hen van deze
onmacht en uit hun isolement te bevrijden en om beter het locale met het algemene
belang te verbinden, verleent men aan hen de mogelijkheid zich m een consortium
te verenigen "
Een gemeentelijke en provinciale wet van 1889 ('legge Cnspi'), voorziet m art. 12:
„Meerdere gemeenten van eenzelfde circondario (onderdeel van een provincie)
kunnen zich bedienen van één secretaris, meerdere aangrenzende gemeenten
kunnen met toestemming van de prefect één archief instellen, alsmede gezamenlijk
voorzien in bepaalde diensten en zekere uitgaven onderling regelen...".
De gemeentelijke en provinciale wetten van 1908 en 1915 bevatten nog meer bepalingen voor een intergemeentelijke samenwerking, terwijl de wetten van 1923 en
1934 nogmaals de opportuniteit van de consortia erkent en de bepalingen van de
vorige wetten uitbreidt 2 .
De consortia worden beschouwd als rechtspersonen, onderscheiden van de Publieke
Lichamen waaruit zij gevormd zijn. In het kader van de wetgeving betreffende de
consortia is belangwekkend het debat, dat zich ontwikkelde op de Constituerende
Vergadering in 1945, omtrent het wederom instellen van het zg 'circondano'
(onderdeel van een provincie), opgeheven in 1927.
1
Op a t pag 19
* In 'titolo IV' van de wet van 1934 wordt in de volgende punten van samenwerking tussen meerdere
gemeenten voorzien
a een gemeenschappelijke secretaris en stadhuis
b bepaalde diensten van meer intergemeentelijk belang
с het gezamenlijk dragen van financiële lasten
d op hygicmsch-samtair gebied in de vorm van gezamenlijke medische, verloskundige en/of veeartscmjkundige assistentie
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Men ging uit van de constatering van het bestaan, naast de provincie en de regione,
„van locale gcbicdseenheden, die hoewel momenteel met m de territoriale juridische
ordening opgenomen, geenszins een bijkomstigheid vormen." Voorts stelde men
vast :
„In werkelijkheid, met uitzondering van enkele provincies in Noord-Itahë, waar
het wegennet en de verbindingen uitstekend zijn, vmdt men in bijna het gehele
nationale grondgebied kleinere centra, die van grotere afhangen en de functie van
marktplaats, knooppunt van verbindingen, van onderwij seen trum en van velerlei
andere diensten vervullen. Heel de structuur van deze plaatsen vooronderstelt,
dat kleinere woonkernen op hen betrokken zijn.
Het geheel van deze onderling verbonden en op elkander betrokken centra valt
ongeveer samen met de oude 'circondari'. Van een administratieve sector, die
minder groot is dan de provincie, bestaan heden nog enige voorbeelden: men
denke aan de benamingen van 'circondano', district, 'mandamento', 'circolo' e.a.,
die men geeft aan bepaalde specifieke administratieve gebiedsindelingen voor gerechtelijke en financiële bureaus, voor het kadaster, schoolwezen, enz.
Aangezien men de hierboven aangeduide territoriale eenheden, die de Staat met
behoeft in te stellen, maar slechts m feite te erkennen, niet kan negeren, moeten
de publieke diensten, of ze nu vanwege de staatsovcrheid ofwel regionaal, provinciaal, consortieel of gemeentelijk zijn, zodanig territoriaal verspreid zijn, dat ze de
burgers efficient en snel van dienst kunnen zijn. Voor hen maakt het weinig uit of
deze diensten door de Staat of door een ander lichaam verzorgd worden; of ze
door een prefect of door een president beheerd worden, of ze door de Staat, de
Regione, de provincie, de gemeente of een consortium gefinancierd worden." 1
Men vroeg zich voorts af, of aan een eventueel in te stellen circondano niet bepaalde
publieke diensten moesten worden toevertrouwd, die in het verleden door de centrale regering geadministreerd werden.
Bovendien zouden de circondari kunnen samenvallen met de kiesdistricten, zodat
zij bovendien politieke eenheden zouden worden.
Vanzelfsprekend ging het debat in de Constituerende Vergadering in de richting
van een administratieve concentratie of decentralisatie en van de daaruit voortvloeiende noodzaak (eenmaal gegeven, dat het merendeel van de Assemblee voor
de decentralisatie was) de kleinere administratieve districten af te bakenen.
In dit kader bracht men veel cntiek uit op de provinciale indelingen; men wilde
deze zelfs geheel afschaffen.
Er zijn meerdere motieven voor de opheffing van de provincies. Men is het er over
eens, dat de provincie geen natuurlijke territoriale eenheid vormt en in Italië geen
traditie heeft. Zij is naar het voorbeeld van het Franse departement ingesteld en
1

Ministero per la Costituentc-Comissione per gli studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato ;
Relazione all'Assemblea costituente, Autonomie locali, voi II, Roma, 1946, pag 633-634
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leidde nimmer een bloeiend bestaan, mede doordat zij weinig bevoegdheden
kreeg en voortdurend met financiële tekorten te kampen heeft.
Daar komt nog bij, dat al zijn in de provincie bepaalde (streek-)belangen gclocahseerd, deze overigens door elke kleinere territoriale eenheid, zoals een 'mandamento' of 'circondano', ofwel door een grotere eenheid (bijv. een Regione) behartigd zouden kunnen worden.
Vervolgens bestaat het probleem van de grote verscheidenheid in economische
structuur tussen de verschillende provincies, zodat sommige diensten daarom beter
door een regione verzorgd zouden kunnen worden.
Afgezien echter van het hierboven gezegde, moet opgemerkt worden, dat eenmaal
de regione ingesteld en de provincie afgeschaft, enige administratieve diensten noodzakelijkerwijs gedecentraliseerd moeten worden t.o.v. de regione. In dit kader rijst
het probleem, welke vorm een zodanige decentralisatie zou moeten aannemen.
Men sprak ook in dit verband met de heroprichting van de circondari, welke als
het daartoe meest geëigende orgaan werd gezien1.
Deze stcllmgnamc krijgt een groter relief indien men de volgende zinsnede in het
rapport beschouwt:
„Wat betreft het bepalen van dergelijke gebicdsecnhcdcn (c.q. circondari) bestond
er zeker wat het principe aangaat, immer een zekere overeenkomst van gezichtspunt. Deze moeten nl gevormd worden op grondslag van natuurlijke criteria,
namelijk geografische, demografische, historische, economische en culturele. Alleen
op deze wijze zullen deze administratieve districten aan hun doel kunnen beantwoorden. 2 "
De provincies bleven echter als organen van decentralisatie, al of met binnen het
kader van de regionen, gehandhaafd. Het probleem echter van een grotere congruentie van de administratieve gebiedsindelingen met de natuurlijke gegevenheden
alsmede het zoeken naar vaste vormen van samenwerking tussen de gemeenten om
een grotere vitaliteit aan deze kleinere gebicdsecnhcdcn te geven, bleef actueel.
Uitingen hiervan vindt men in het wetsvoorstel van 21 juli 1952 nr 191 en later
in het decreet van 10 juni 1955 nr 987, waarin men voor een aantal berggemcenten
in de mogelijkheid voorziet, zich in consortia te verenigen onder de naam 'Consiglio di Valle' (vallei-raad) of 'Comunità montana' (berggemeenschap)3.
Het ontwerp voor een nieuw gemeentelijke en provinciale wet, heden aan het
Parlement voorgelegd, doet het probleem nog duidelijker uitkomen.
In de bijgaande toelichting van het schema van het wetsvoorstel, gepresenteerd door
de Directeur-Generaal van de civiele administratie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, was een van de meest uitgebreid behandelde onderwerpen·
1

Op cit, pag 632
Op a t , pag 631
3
Decreto del Presidente della República io giugno 1955, nr 987 „Decentramento di servizi del
Ministero dell'Agricoltura с delle Foreste", art 13

2
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„ . . . de invoering van nieuwe vormen van associatie tussen de (oiTicicle) organen en
de coordinering van de verschillende sectoren van de overheidsadministratie...".
Dit aspect van het wetsvoorstel „ ..heeft de bedoeling d.m.v. de geëigende organisatorische maatregelen in de steeds meer gevoelde behoefte aan een integratie en
harmonisering van de onderscheidene centra van gezag en van publiek belang, die
m provinciaal verband werken, te voorzien.
Op deze wijze worden betere condities gecreëerd voor de invoeging van de provincie van vandaag in de regione van morgen, en wordt een meer directe samenwerking met de centrale Staatsorganen op het gebied van bepaalde interventies
verzekerd." 1
O m de bovenaangeduide doelstellingen te verwezenlijken voorziet het wetsvoorstel
in de instelling van consortia tussen de gemeenten, gelegen m een zone met gelijksoortige geografische en economische karakteristieken.
Deze consortia, die men meende te kunnen aanduiden als 'streckgemeenschap'
(Comunità di zona) zijn te beschouwen als een veralgemening van de Vallei-raden
of Berggcmcenschappcn, voorzien in het Decreet van 1955. Deze bleken m de
bergzones zeer bevredigend te functioneren als organen, die de mogelijkheden en
initiatieven van de daarvan deeluitmakcnde gemeenten integreren, alsmede de
onderlinge solidariteit tussen groepen van woonkernen bevorderen.
Het zal na het voorgaande nauwelijks betoog behoeven dat een herziening van de
administratieve territoriale indelingen en de juridische erkenning van mtergemmeentehjke samenwerkingsvormen, die in geheel Italië (en daarbuiten) urgent blijken, a fortiori noodzakelijk zijn in de Zuidelijke ontwikkelingsgebieden, waar
talrijke gemeenten, vooral de kleinere in vele opzichten een kwijnend bestaan
lelden.
Ook op het gebied van de wetgeving m.b.t. de urbanisatieproblcmatiek werden
enige initiatieven genomen voor de coordinering van gemeentelijke activiteiten.
Reeds de wet van 1942 voorzag in de mogelijkheid van 'gecoördineerde territoriale
planning', van 'intergemeentelijke saneringsplannen' en van conurbamsatie, evenwel nog niet in bepaalde geografische grenzen, waarbinnen deze typen van planning toepasbaar zouden zijn.
De tot op heden gedane pogingen namen als tern tonaal referentiepunt het grondgebied van een regione. De coordineringsplanncn waren echter met voorgeschreven
en omtrent hun inhoud werden geen richtlijnen gegeven.
Zodoende zijn slechts in enkele regionen voorbereidende studies gemaakt, welke
1
Direzione Generale dell' Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno Relazione illustrativa
dello schema di disegno di legge concernente la riforma della legge Comunale e Provinciale, met
uitgegeven, passim
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evenwel zeer verschillend van aard zijn1. In enkele trachtte men eenvoudig een
coordincring van de diverse organen, die bij de verwerkelijking van de programma's in de sector van de publieke werken betrokken zijn, te verzekeren, in andere
kregen de onderzoekingen een veel bredere opzet, zelfs in die mate, dat men de
problemen met alleen met betrekking tot stedebouwkundige planning, infrastructuren, etc. stelde, maar ook tot een integrale regionale economische planning.
In de wet van 1942 zag men vooral de noodzaak van een intergemeentelijke coördinatie, met het oog op het reguleren van de expansie van grote wooncentra,
die zodanige vormen aannam, dat zij niet meer binnen hun grenzen gehouden
kon worden en de randgemeenten aantaste.
De wetgever hield evenwel nog geen rekening met de gebieden, onmiddellijk
rondom stedelijke agglomeraties gelegen, met onderscheiden economische en socio-culturele karakteristieken, noch met de daaruit voortvloeiende eis met deze
karakteristieken overeenstemmende coördinatie-programma's op te stellen.
Het nieuwe voorstel van een Urbamsatiewet, die de wet van 1942 herziet, houdt
bovenal in, dat de strcck-planning in vier graden onderscheiden moet worden:
regionale plannen, zg. 'comprensonale' plannen, algemene gemeentelijke saneringsplannen en specifieke plannen. Vervolgens bepaalde men, dat de regionale en
'comprensonale' plannen voor het gehele nationale grondgebied verplicht zijn en
bovendien, dat er een hiërarchische betrekking tussen de plannen moet bestaan. de
kleinere moeten aan de grotere gesubordineerd zijn. Het regionale plan stelt de
grote lijnen van de ordening vast, alsmede een algemene classificatie van het grondgebied ; het 'comprensonale' plan houdt een zodanige specificatie van het regionale
in, dat de regionale richtlijnen aangepast kunnen worden aan de eisen van de afzonderlijke zones van een regione.
Dit 'comprensonale' plan omvat:
1. het geven van een bestemming aan de grondgebieden.
2. het localiscren van woonkernen en van toeristische, termale, sport- en badcentra.
3. aanwijzingen voor eventuele landbouwhcrvormings-, herverkavclings-, bosbouwplannen, enz.
4. het bepalen van de gebieden voor industriële ontwikkeling.
5. aanwijzingen voor de aanleg van wegen, spoorwegen, havens, kanalen, luchthavens en overige belangnjke publieke werken
6. de noodzakelijke interventies m. die gemeenten, die met in het algemene saneringsplan betrokken zijn.
Het schema van een 'comprcnsonaal' plan is dus veelomvattend. Het nieuwe wetsvoorstel tracht alle genoemde interventies te coördineren, en grijpt d m.v. zijn
1
Men vergelijke m dit verband de Piani Regolatori van de regionen Campania, Umbria, Abruzzo
cn Sardegna, die te beschouwen zijn als de meest uitgebreide pogingen op dit gebied
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aanwijzingen direct in op de economische structuur van de 'comprensori' Gevolgchjk is de indeling van een regione in 'comprensori' van cruciale betekenis, aangezien een dergelijk ruim en ingrijpend plan slechts effect kan sorteren indien de
consortia gevormd worden uit gemeenten, die met alleen betrekkelijk gelijke economische en sociale karakteristieken bezitten, maar vooral een gemeenschappelijk
belang stellen in de voorbereiding van een streek-ontwikkelmgsplan
De vaststelling van de 'comprensori' kan vanzelfsprekend niet alleen aan de betrokken gemeenten en/of provincies, die niet zelden al te locale of partiele belangen
laten gelden, worden overgelaten
Met het oog hierop zullen de te verwezenlijken gebicdsindelmgcn, in nauwe samenwerking met de locale instanties, uiteindelijk door een centrale instantie (regione
of een Rijksinstelling) bepaald moeten worden Deze instantie zal haar eindconclusies mede moeten vormen op grond van speciale economische en sociale onderzoeken, welke zullen moeten uitgaan van bruikbare uitgangshypothesen, steunen op
adequate methoden en voeren tot resultaten, waarmede het beleid rekening kan
houden. Met andere woorden de indeling in 'comprensori' van een regione vereist
een zodanige individucring van homogene zones, dat deze 'recle', d w z voor de
bcleidsproblcmatick zinvolle territoriale eenheden vormen, waarbinnen de daartoe
behorende gemeenten een 'comprensonaal' plan kunnen opstellen en uitvoeren
Men kan concluderend stellen, dat de territoriale wetgeving in Italic steeds duidelijker neigt naar een institutionele erkenning van recle territoriale eenheden en van
de groeiende wederzijdse afhankelijkheid tussen bepaalde (groepen) gemeenten 1 .
Deze tendenzen vragen om een klare bepaling van de criteria voor de mdividucrmg
van homogene zones, hetgeen tevens inhoudt een meer grondige kennis van de
economische en sociale structuur van dit land De af te bakenen homogene zones
brengen immers de verschillen van economische en sociale aard en de betrekkingen
van onderlinge afhankelijkheid tussen de verschillende groepen van gemeenten
tot uitdrukking

1

Interessant is niettemin de ontdekking dat het voorstel voor een nieuwe gemeentelijke en provinciale wet o a voorziet in de instelling van 'consortia' tussen bepaalde gemeenten, terwijl het voorstel
van een nieuwe Urbanisaticwct o a spreekt van de bovenaangcduidc veelomvattende 'comprensorialc' plannen Niettegenstaande het feit dat beide wetsvoorstellen over analoge territoriale eenheden
('consortium' en 'comprcnsoriuin') handelen, blijken zij elk gelieel op zichzelf te staan zonder ook
maar in een opzicht naar elkaar te verwijzen
De ongelofelijke onderlinge inconsistentie van deze wetsvoorstellen vloeit hoofdzakelijk hieruit
voort dat het eerstgenoemde afkomstig is van het Ministerie van Bmncnhndsc Zaken en het tweede
van het Ministerie van Publieke Werken Het is overbodig hieraan toe te voegen dat deze onsamenh-mgende gang van zakui de nodige juridische en organisatorische vcrwirrmg k m geven'
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С. De noodzaak van de ajbakenmg van homogene zones voor een adequaat
gedifferentieerde interventicpohtiek
Wanneer men de problemen betreffende de sociaal-economische Staatsinterventies
in Zuid-Itahë beschouwt, dan is het evident, dat de ontwikkeling van de 'achtergebleven' gebieden diepgaande wijzigingen in de diverse territoriaal verschillende
maar vooral ook in de sociaal-economische systemen met zich medebrengt. Het
gaat hier immers niet alleen om grondige veranderingen in de bestaande, veelal zeer
traditionele economische systemen, maar vooral ook om de doorbreking van de
mm of meer gesloten sociaal-culturele constellaties van deze territoria. Dit houdt in
een vervanging van de niet meer passende 'socio-cultural traits' - vooral van die,
welke een economisch stelsel meer direct determineren of conditioneren - door
meer adequate.
Het opstellen van interventieprogramma's louter op basis van bepaalde geografische
partiele of 'sectonale' indelingen, meestal van overwegend economische aard
(handelszones, agrarische gebieden, etc), kan daarom niet voldoende zijn. Wil men
aan de geplande en deels uitgevoerde initiatieven (zij het of ze uit de publieke of
uit een meer private sector komen) betekenisvolle resultaten geven, dan is het noodzakelijk vooral de interdependenties tussen economische en socio-culturcle systemen
te beschouwen. De mogelijkheden tot hervorming van een bepaalde zone beschouwend, moet er bijv. niet alleen rekening gehouden worden met de technische
en economische aspecten van het creëren of uitbreiden van nieuwe bestaansmiddelen, maar ook met de belangstelling en de capaciteiten van de betreffende inwoners,
vooral wat betreft hun deelneming aan locale ontwikkelingsprogramma's. De
indeling van de Mezzogiorno in dne grote gebicdstypen door de SVIMEZ, alsmede
de meer recente onderkenning van 'ontwikkehngspolen', consohdatiezones en
systematisenngsgebieden beantwoordt in zekere mate aan de noodzaak van een
meer universele 'lay-out' van de ontwikkelingsproblemen, al getuigt deze vooralsnog van een al te cconomistische instelling. Ook wat betreft de geografische uitgestrektheid van de zones waarvoor ontwikkelingsprogramma's opgesteld kunnen
worden, ontwaart men samenvallende tendenties.
Boven werd reeds aangeduid, hoe in het rapport, door de President van het 'Interministerieel Comité voor het Zuiden' aan het Parlement aangeboden, duidelijk de
noodzaak van een verdere en meer precieze differentiatie van de momenteel bestaande, globale gebiedsafbakening naar voren komt. Hetzelfde geldt voor de boven
omschreven debatten aangaande de administratieve decentralisatie. De nieuw m te
stellen 'comprensori' (legge Urbanistica) en 'comunità di zona' (legge Comunale
e Provinciale) moeten wat hun grootte betreft intermediaire realiteiten tussen de
gemeenten en de provincie vertegenwoordigen.
M.b.t. de provinciale grenzen wordt het zeer 'conventionele' karakter daarvan
onderstreept, terwijl men wat de gemeenten aangaat constateert, dat zich binnen
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hun grondgebied reeds lang niet meer de totaliteit van het 'associatieve leven' afspeelt. De meeste gemeenten vormen sinds geruime tijd niet meer een nagenoeg autonome subbistcntie-cconomische eenheid noch een zeker afgesloten socio-culturecl
geheel. Wat de beleidssfper betreft, heeft dit tot gevolg dat op gemeentelijk niveau
wellicht nog de gangbare, dagelijkse bestuursuitocfenmg mogelijk is, doch niet
meer een vorm van doelmatige programmering, aangezien nagenoeg elk probleem
een intergemeentelijke portee gekregen heeft.
Dit geldt zowel voor de sectoren van de industrie, handel, enz. als voor de dienstensector, met name voor bepaalde inrichtingen (scholen, ziekenhuizen, enz.). Bovendien gaat deze gedachtengang op zowel voor de grote steden (immer gemoeid met
de kleine randplaatscn) als voor de kleine gemeenten, niet meer in staat onafhankelijk bepaalde onmisbare diensten te doen fuctioneren.
Het probleem van de kleine gemeenten is in Midden- en Zuid-Itahc geaccentueerd
door de sterke exodus van de bevolking, hetgeen op velerlei gebied verstrekkende
gevolgen heeft. Wij wijzen er bijv. op, dat het nog slechts op intergemeentelijk
plan mogelijk is een zodanig minimum van een leidende klasse te garanderen dat
een strcck-ontwikkchngsprogramma gelanceerd en uitgevoerd kan worden.
Uit de tot dusverre in dit hoofdstuk ontwikkelde gedachtengangen kan men twee
grondconclusies trekken:
a. dat de zones, waarin men bepaalde ontwikkelingsprogramma's gaat uitvoeren,
een omvang moeten hebben, die globaal aangeduid kan worden als een 'quid
medium' tussen gemeente en provincie.
b. dat de individuenng van zones met aan de hand van verschillen in een bepaalde
sector of in een bepaald opzicht zou moeten geschieden, maar op basis van het
geheel van de onderscheiden en onderling afgewogen ontwikkelingsmogelijkheden d.w.z. van een algemene inventarisatie en evaluatie van de economische
en sociale systemen en van hun interdependenties.
Zoals hierboven gezien, heeft geen enkele poging tot zonc-individuatic in Italië
deze problematiek op een zodanige wijze gesteld; het probleem van de vorming
van een methodiek voor de individuenng en afbakening van homogene zones bleef
tot nog toe geheel onopgelost.
2. EEN VERGELIJKEND

OVERZICHT V A N DE P O G I N G E N TER

V A N ZONES IN ITALIË EN IN HET

AFBAKENING

BUITENLAND

In dit deel van ons betoog is het niet de bedoeling een uitputtend overzicht te geven
van de zowel in Italic als daarbuiten verrichte pogingen ter afbakening van zones;
dit zou ons te ver doen afwijken van de ontwikkelde gedachtengang. Het gaat er
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hier om ccn, zij het summier, totaalbeeld te schetsen van de bestaande litteratuur op
dit gebied, mede door het geven van bepaalde indelingscriteria. Op deze wijze
wordt het mogelijk tot enige conclusies te komen omtrent de plaats, die de in dit
werk aangegeven denkbeelden en onderzoekingsmethoden in het geheel van de
studies op het gebied van 'territoriale' theorieën en surveys innemen.
a. Italië
Zoals boven op meerdere plaatsen aangegeven, zijn er in Italië meerdere zonisatiestudies van verschillende aard voorhanden.
Er werden hoofdzakelijk twee essentiële individueringscriteria gebruikt: dat van
de relatieve gelijkheid (van bepaalde gegevenheden in een zone) en van de functionele
afltcmkelijkheid. (Dit geldt overigens grosso modo ook voor de buitenlandse afbakeningspogingen).
Volgens het eerste criterium worden de gemeenten gegroepeerd op grond van
bepaalde gelijke karakteristieken (geografische, economische, sociale of culturele) ;
het tweede verwijst meer naar de functionele betrekkingen (administratieve, commerciële, etc), die zich tussen grotere en kleinere centra gevormd hebben of vormen.
De gemeenten kunnen, behalve volgens de aard ook geclassificeerd worden naar
het aantal elementen van gelijkheid of naar het aantal betrekkingen die beschouwd
worden bij de afbakening van zones.
Aldus kan men spreken van enkelvoudige gelijkheid in het geval men gemeenten
groepeert volgens een of meerdere aspecten van dezelfde aard ; van complexe gelijkheid, indien meerdere aspecten van verschillende aard in aanmerking worden
genomen; van enkelvoudig functionele betrekkingen, wanneer een enkele verhouding
bezien wordt; van complexe functionele betrekkingen, indien meerdere relaties in
ogenschouw worden genomen. De pogingen ter afbakening van territoriale eenheden in Italië zijn bijna alle onder deze vier catcgoricn onder te brengen.
Voorbeelden van het eerste type (enkelvoudige gelijkheid) zijn de agrarische
zones, gevormd door groepen gemeenten met een gelijke agrarische structuur.
Reeds in het Agrarisch Kadaster van 1929 werd heel het nationale grondgebied
onderverdeeld in agrarische zones. Dientengevolge vertegenwoordigt de indeling
in agrarische zones sindsdien in Italië een constant verwijzingspunt zowel voor
economische studies als voor de vaststelling van competentiegebicden van de perifere organen van het Ministerie van Landbouw 1 .
Een ander voorbeeld van een zonc-individuatie op grond van het criterium van
enkelvoudige gelijkheid kan gezien worden in de afbakening van zones en kernen,
waarin zich een industriële ontwikkeling zal moeten concentreren, welke 'polarisering' sinds enige tijd in Zuid-Italië wordt toegepast. Als voorbeeld van het
1

Istat: Catasto agrario 1929. Istituto Poligrafico dello Stato, Rome, 1935. Zie ook hetgeen hieromtrent eerder in dit hoofdstuk gezegd is.
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tweede type van zonisatie (complexe gelijkheid) kunnen de pogingen van Giusti
rond 1940 gelden, alsmede die van de SVIMEZ (Bureau ter bevordering van de industrie in het Zuiden) in recentere jaren1.
Giusti trachtte Italie onder te verdelen m grote gelijkvormige zones door de beschouwing van meerdere criteria geografische, demografische, economische enz.
Aangezien zijn studies met de oorlogsperiode samenvielen en voorts Italië zich na
de oorlog grondig gewijzigd heeft, kreeg zijn werk betrekkelijk weinig aandacht.
Zoals boven uitvoeriger beschreven, poogde na de oorlog de SVIMI-Z de gebieden
van het Zuiden te rangschikken op basis van hun mogelijke ontwikkeling. Onderscheiden werden: systematiscringszones, zones met een hogere, meestal recentere,
ontwikkeling en zones met een integrale ontwikkeling, al naar gelang men te doen
had met gebieden zonder ontwikkelingsmogelijkheden (bergachtige zones), streken
die voor een grotere economische expansie ontvankelijk waren (industriezones
rondom de grote steden) ofwel met gebieden gekarakteriseerd door de aanwezigheid
van nog niet benutte bronnen, die echter in de toekomst gunstig ontwikkeld kunnen worden (bijv. landbouwhcrvormingszones) 2 .
De handelszones vormen voorbeelden van het derde type van zonisatie (enkelvoudige functionele betrekkingen). Zoals reeds m dit hoofdstuk omschreven, duidt een
handelsgcbied de invloedssfeer van een commercieel centrum aan een dergelijk
gebied kan berekend worden langs indirecte weg met behulp van de formule van
Reilly (die inhoudt, dat de aantrekkingskracht omgekeerd evenredig is met de
afstand en recht evenredig met het inwonertal), eventueel met de daarin door
Taghacarne aangebrachte wijzigingen3.
Als voorbeeld van het vierde type van zonisatie (complexe functionele betrekkingen)
kan de studie van Toschi voor de vaststelling van de invloedssfeer van Ivrea gelden4.
O m te verklaren waarom hij uitging van een stedelijk centrum, zegt hij : „Een
samenleving van een mensengrocp maakt het noodzakelijk, dat er een plaats bestaat
waarin zijn verbindingsorganen hun zetel hebben, waarin de uitdrukkingen van de
behoeften van groepen en enkeling samenvloeien om er hun ordening te vinden en
van waaruit de gcdragsdirectieven voor de enkelvoudige componenten uitstralen."
De invloedssfeer wordt vervolgens bepaald op basis van ccn onderzoek naar de
diverse betrekkingen tussen de stad en de haar omringende kleinere centra · pohtickadmimstratievc districten, die hun zetel hebben in Ivrea, migratie-bewegingen,
waar huwelijksbanden aangegaan worden, van waaruit de winkels van artikelen
voorzien worden, markten, amusementscentra, etc, etc.
1
2

3

Giusti, V Caratteristische ambientali italiane agrarie, sociali e demografische, ΙΝΓΑ, Roma, 1943
SVIMEZ
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cu

passim

Carta Commerciale d'Italia con le sue 414 aree e subaree di attrazione del commercio al dettaglio
e le relative quote di mercato, GiufFrc, i960
4
Toschi, U m b e r t o e Drambilla, Francesco, la determinazione dell'area di influenza di Ivrea, Ivrea,
1954
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Op deze plaats dient aangemerkt te worden, dat in Italië het probleem van de
homogene zones (of gebieden) duidelijk gesteld is door enige sociaal-gcografcn
zoals Toschi en Brambilla.
Toschi geeft in dit verband enige interessante aanwijzingen1. Volgens hem kan een
(homogene) 'regione' geindividuccrd worden door de volgende punten te beschouwen :
a. de typische strcckcigenhedcn binnen een regione.
b. de karakteristieken van de aangrenzende gebieden welke verschillen van die van
de regione in onderzoek.
с de gegevenheden die een regione van de haar omringende afgrenzen of scheiden.
Een vierde wijze om tot een individuatie te komen bestaat volgens Toschi in het
nagaan van de benamingen, die volgens de traditie aan bepaalde territoriale een
heden gegeven worden (en die een uiting van zone-identificatie kunnen zijn).
Uit de gegeven voorbeelden kan men opmaken, dat nagenoeg alle zomsatiepogmgen als basiselementen statistische gegevens namen: d.w.z. alle aspecten van het
economische en socio-culturcle leven, die op enigerlei wijze quantificeerbaar, 111
cijfers uitdrukbaar waren. Dit houdt m, dat al deze pogingen slechts enige van de
bestaande verschillen tussen de zones en wel m het bijzonder die meer eigen aan de
economische structuur, met name aan de structuur van diensten, beschouwden.
Wat de sociale aspecten betreft, beperkte men zich tot de demografische, terwijl
elke beschouwing van meer locale sociaal-culturele systemen of elementen afwezig
bleef. Dit doet duidelijk de plaats uitkomen, die ons onderzoek - waarvan, zoals
gezegd, het doel was socio-economisch en socio-cultureel homogene zones te
individueren - inneemt in het geheel van de gezichtspunten, die men zich tot nu
toe hieromtrent gevormd heeft.
In dit verband valt op te merken, dat het probleem van de onderlinge relaties tussen
de onderscheiden aspecten van een menselijke samenleving (tussen bijv. econo
mische, sociale en culturele gegevenheden) op zijn hoogst tot nog toe wel is gesteld,
111 theorie slechts ten dele verklaard is.
Uit de boven gegeven beschouwingen volgt, dat de term homogeniteit, die men
niet zelden bij een zone-afbakening gebruikt, in een tamelijk beperkte zin gebruikt
wordt: nl. voor de gelijkvormigheid van enige elementen of enige betrekkingen.
Als men echter aan deze term een wijdere betekenis wil geven, die vooral verwijst
naar het min of meer op gelijke wijze in bepaalde gebieden gegeven zijn van een
eigen configuratie van het economische en sociale systeem, dan kan het accent
slechts gelegd worden op de complexe onderlinge relaties tussen de onderscheiden
aspecten van het sociale leven. De tot nu toe gedane pogingen bieden interessante
aanduidmgen voor een overzicht van deze aspecten en voor de keuze van enige
1

Toschi, Umberto, Corso di geografia generale, ed Zanichelli, Bologna, 1946, pag 358 с ν
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significante gegevens. Hun betekenis voor het nagaan van de betrekkingen tussen
deze afzonderlijk bestudeerde verschijnselen is echter beperkt. Een poging in deze
richting vormt een rapport van enige deskundigen ter voorbereiding van het
'Piano di Rinascita della Sardegna'1.
Deze studie had, zoals de inleiding aangeeft, tot doel
sociaal-economisch homogene zones afte bakenen; d.w.z. zones samengesteld uit gemeenten met gemeenschappelijke problemen en belangen, die dus bij een programma van economische
ontwikkeling gelijkelijk beschouwd kunnen worden."
Het ging hier om een problematiek, zeer verwant aan die van dit onderzoek.
Het doel en de gevolgde methoden echter van de genoemde studie, hoofdzakelijk
gebaseerd op een indirect onderzoek en op korte controle-bezoeken aan het social
field, lieten slechts de bestudering van in hoofdzaak economische problemen toe.
De onderzoekers werden vaak op de verschillen in cultuur en mentaliteit attent gemaakt. Men maakte echter wat dit betreft slechts vluchtige aantekeningen; voorts
bleven de methodologische aanwijzingen vaag, weinig bepaald. Men wilde in
deze studie klaarblijkelijk eerder het probleem van de mdividuering van homogene zones in zijn juiste termen stellen dan tot definitieve uitspraken komen,
bijv. wat betreft een toepasbare methodiek.

b. Enige uidividuatiepogingen buiten Italie
Ook de ccologisch-sociologischc litteratuur, die in het buitenland over dit onderwerp geraadpleegd werd, bracht geen beslissende elementen voor een nadere oplossing van het probleem.
Men heeft dienaangaande vooral onderzocht de pogingen tot afbakening van
homogene zones in de Verenigde Staten, meestal verricht in het kader van de
agrarische sociologie. Van de Europese litteratuur buiten Italië bleek vooral de
Franse bepaalde belangwekkende elementen te bieden, ofschoon, over het geheel
genomen, met veel meer nieuwe gegevens aan die van Italië toegevoegd konden
worden.
In Frankrijk wijdde de groep van 'Economie et Humanisme' enige aandacht aan
het probleem van territoriale indelingen en homogene gebieden.
Th. Suavct schreef in 1948 in een van zijn artikelen:
„On doit découvrir les véritables unités de vie humaine, qui ne sont ni celles de la
géographie physique m celles de l'administration, mais celles formées par les
progrès de la technique industrielle et agricole et surtout des transports: unités
donc qui sont en constante évolution." 2
1

„Contributo all'individuazione di zone omogenee in Sardegna" Rapport van de studiecommissie
voor het „Piano di Rinascita economica della Sardegna" Roma, juni 1957 (niet uitgegeven)
a
Suavct, Th , C o m m e n t determiner les umtes territoriales' in 'Economic et Huniamsmc', marsavnl 1948
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Het accent wordt vooral gelegd op de complementariteit, die er tussen bepaalde
centra bestaat, of moet bestaan, meer m het bijzonder tussen de organisatie van de
dienstensector en de sociaal-economische structuur.
Het onderzoek naar de aard van homogene zones en van de elementen die hen
onderling doen verschillen werd later voortgezet. In 1957 stelde genoemde groep
het volgende:
„Il faut distinguer à l'échelon des petites unités territoriales les unités découvertes
par les modes d'implantations (zones homogènes d'activité) et les unités découvertes
par les modes de relations (zones d'attraction, zones humaines). De 'zones homogènes d'activité' werden gedefinieerd als gebieden waarvoor „les problèmes de mise
en valeur se présentent à peu près de la même manière: elles ont souvent la même
constitution des sols, le même climat, les mêmes produits dominants."
'Zone d'attraction' zag men als „une espace de complémentarité économique et
sociale, d'un ensemble polarisé par un bourg centre (p. ex.: canton) à l'intérieur
duquel s'établissent la majeure partie des échanges économiques, des rapports sociaux
et des relations ordinaires de l'existence"1. De problematiek werd vervolgens eveneens aangeduid in de 'Guide pratique de l'enquête social'2.
O m tot een omschrijving van een homogene zone te komen, gaat Lebrct uit van
de constatering, dat er in de werkelijkheid geen homogene zones bestaan met éénzelfde wijze van bodemgebruik, met éénzelfde type van agrarische onderneming,
met één 'egale' bevolkingsdichtheid, met éénzelfde type van 'habitat', met éénzelfde
sociale structuur. Een zone kan slechts min of meer homogeen zijn m.b.t. de zg.
'aménagement': „La zone homogene devient ainsi la zone pour laquelle les problèmes d'aménagement se posent à peu près de la même manière" 3 .
Zoals zal blijken in het volgende hoofdstuk nadert deze definitie de door ons voorgestelde.
Wat de aanpak van het probleem op meer praktisch niveau betreft, bestaan er
echter aanzienlijke verschillen. De studies van 'Economie et Humamsme' beschouwen vooral de verschillende sectoren van de economische structuur, daarbij zeer
frequent - en vaak uitsluitend - zich baserend op statistische gegevens of meer in
het algemeen op quantificeerbare elementen.

1

'Economie et Humamsme', nr 108, supplement 1957, pag 30 e ν
* Lebret, L J , L'enquête en vue de l'anicnagcment régionale, Pans, 1958, pag 13 e ν
3
Het begrip 'aménagement' is tamelijk complex men zou het kunnen omschrijven als „het treffen
van de nodige voorzieningen in het kader van een territoriale planning" R Caillot definieert het
concept in zijn artikel „Des régions de programme aux zones de dévelopement (m 'Econonue et
Humanisme' η I3J, ι gol) als „dévelopement harmomeusc, croissance organique et équilibrée d'un
espace considéré comme un tout aux parties solidaires"
In deze definitie echter geeft men teveel voorrang aan het wenselijke en wijst men onvoldoende op
het reeds bestaande, op de 'faits sociaux', met zelden weinig 'passend' voor een 'harmomsche' ontwikkeling , m a w de definitie lijkt ons weinig realistisch
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Gedurende de zone-afbakening in Abruzzo en Campania werd daarentegen gepoogd naast de economische karakteristieken ook sociale en culturele factoren,
vooral die, welke meer met de locale ontwikkelingsproblemen verbonden zijn,
m het onderzoek te betrekken. Het gebruik van statistische data werd in deze surveys immer als één van de hulpmiddelen gezien.
Ter verklaring van deze verschillen in probleemstelling kan men o.m naar voren
brengen, dat er in Frankrijk, een eenheidsstaat van veel oudere datum, waarschijnlijk
een minder grote culturele verscheidenheid bestaat dan in Italie ; voorts dat er op
economisch plan minder markante onderscheiden tussen de regionen bestaan. Dit
houdt o.m. in, dat er in Frankrijk minder cultureel bepaalde, remmende factoren
voor de verwezenlijking van ontwikkelingsprogramma's bestaan dan bijv. in ZuidItalië. Men denke in dit verband aan de acties die er in vele Italiaanse ontw ikkclingsgcbicdcn noodzakelijk zijn om zich van de medewerking van locale autoriteiten of
van de leidende kringen aan genoemde programma's te verzekeren.
In Nederland deed men in de periode tussen de beide wereldoorlogen verschillende
pogingen om tot een adequate, algemeen bruikbare zg cconormsch-geografischc
gebiedsindeling te komen, die vooral rekening hield met bepaalde territoriaal gedifferentieerde economische gegevenheden.
Een eerste poging, verricht n.a.v. de Volkstelling van 1930 resulteerde in een verdeling van het nationale territorium in 42, later in 52 en tenslotte in 78 gebieden,
welke gevormd werden door groepen van gemeenten met een relatief homogene
beroepsstructuur, ergo op grond van de aanwezige bcstaansbronnen1. Aan deze indeling kleefde echter het bezwaar dat zij te grof bleek, anders gezegd te uitgebreide,
te heterogene zones te zien gaf.
In 1938 nam de 'Studiecommissie voor marktanalyse en conjunctuur' van het
Nederlands Instituut voor Efficiency dan ook het initiatief m Nederland niet alleen
op grond van de bcstaansbronnen gebieden afte bakenen, maar ook door rekening
te houden met de economische interdependenties tussen de gemeenten. Dit laatste
werd in hoofdzaak gemeten naar de frequenties van de intcrlocale telefoongesprekken. Men ging hiertoe vooral over, indien bepaalde plaatsen wat betreft hun
bcstaansbronnen niet duidelijk bij een zeker gebied ingevoegd konden worden,
m.a.w. zg. overgangsgebieden vormden. In zulke gevallen gaf de 'telefonische gravitatie' de doorslag.
Deze methode bracht echter grote bezwaren met zich mede. In het Westen van
het land bijv., dat gekenmerkt wordt door een grote stedelijke concentratie en eer.
zeer typische economische structuur, is de aard van het telefoonverkeer geheel
anders dan bijv. in de provincie Groningen, dat een uitgebreid, meer op zich staand
verzorgingsgebied vormt.
" Vgl Ferra,H, De indeling van Nederland in econoimsch-geografischc gebieden, Leiden 1953.
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Het Centraal Bureau voor de Statistiek ging daarom in dit verband in 1941 over
tot een nieuwe gebiedsindeling, welke op de eerste plaats gebaseerd is op de volgende
entena in hoofdzaak industriële, in hoofdzaak agransche en gemengd industriële
en agrarische gebieden1 Vervolgens hanteerde men het criterium van de verspreiding van de detailhandel in Nederland, welke met alleen samenhangt met de behoeften van de bevolking, maar ook met de regionale structuur door de aanwezigheid van een aantal zg verzorgingscentra De territoria die van deze centra afhankelijk zijn, duidde men aan als verzorgingsgebieden, welke onderverdeeld konden
worden in hoofdverzorgingsgebieden en de aan deze gesubordineerde verzorgingsgebieden van de tweede en derde orde Men kwam tot de afbakening van 21 hoofdverzorgingsgebieden, ook wel aangeduid als natuurlijke rayons Met gebruikmaking van de bovcnaangeduide criteria werd Nederland onderverdeeld 111 186
econormsch-geografische gebieden Deze gebiedsindeling bleek niet alleen van nut
voor de verwerking van statistische gegevens, maar ook voor commerciële doeleinden, zoals rayonmdelmgen, marktonderzoek en dergelijke
Wat betreft de afbakening van de ontwikkelingsgebieden in Nederland ging men
nagenoeg uitsluitend uit van quantitaticve criteria nl de percentages, die de structurele werkloosheid in bepaalde streken aanduidden
Men kan uit bovenstaande concluderen, dat de pogingen om in Nederland bepaalde
recle gebiedseenhcden af te bakenen uitgmgen van enkele belangrijke, doch overwegend sociaal-economische gegevenheden
O m te komen tot een beter begrip van de problematiek, waarvoor de Amerikaanse
deskundigen zich geplaatst zagen, lijkt het opportuun te citeren wat Lively en
Gregory schreven over de individuermg van homogene gebieden „ . de Amerikaanse agrarische sociologen zien zich m hun land geplaatst voor socio-culturele
overgangen, die over het algemeen meer in quantitaticve dan in qualitaticvc zm
variëren"2
Aangezien de essentiële socio-culturele karakteristieken ongewijzigd bhjven, wordt
het probleem zones afte bakenen op basis van variaties van quantitaticve elementen
Het ligt in dit geval voor de hand, in cijfers uitdrukbare gegevens te kiezen, gezien
de eenmaal vooronderstelde socio-culturele homogeniteit Indien men er bovendien rekening mee houdt, dat de Amerikaanse sociologen de volgende hypothese
formuleren „de sociale en economische verschijnselen zijn, over het algemeen (in
de и S A ) sterk gecorreleerd", dan blijkt (voor hen) duidelijk de mogelijkheid het
aantal entena - en dus gegevens - voor de individuatie van homogene zones tot
een minimum te reduceren
1
Centraal Bureau voor de Statistiek, Beredeneerde indeling van Nederland in econonusch-geografische eenheden, Maart 1941
* Vergelijk Lively, CharlesG and Gregory, CecilL, The rural sociocultural areas as a field for
research, in 'Rural Sociology' Lexington, Kentucky 1954, vol 19, ρ 21-31
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Belangwekkend is de pogmg van Almak en Lively in Ohio 1 . Van de op countyniveau beschikbare sociaal-economische gegevens werden 83 variabelen ('primary
factors') afgeleid, die vervolgens m categorieën (bevolking, onderwijs, economie)
en subcategorieën werden geclassificeerd Door toepassing van de 'correlation
analysis' op de factoren van elke groep, ontstonden 32 'secundary factors'. Daarna
werd elke mogelijke correlatie tussen de secondaire factoren binnen de betreffende
categoriale groepen berekend. Successievelijk werden uit elke groep die factoren
getrokken die de hoogste correlatie met de meeste factoren binnen elke groep vertoonden aldus bleven er 16 'tertiaire factoren' over Op hun beurt werden al de
mogelijke interrelaties tussen deze 16 factoren berekend, 7odat men 3 quartaire
factoren verkreeg en wel.
A. bruto verkoopopbrengst van de produktcn per landbouwbedrijf
B. indexcijfer van het levensniveau.
C. indexcijfer van de bevolkingsrcproduktie.
Met een of meer van deze drie factoren bleek het merendeel van de 16 tertiaire
factoren gecorreleerd met een coëfficiënt hoger dan 0.60.
Aangezien deze dnc factoren onderling in geringe mate, maar elke van hen in
hoge graad met cen groot aantal andere factoren gecorreleerd bleken te zijn, concludeerde men, dat zij als bruikbare factoren voor de afbakening van sociaalrurale gebieden beschouwd konden worden.
Verdere onderzoeken, m de andere staten van Amerika uitgevoerd, verschillen
weinig zowel wat betreft de aanvangshypothesen als de gevolgde methode.
Van enig belang is de enquête van Selz E Mayo door de invoering van het clement
„consideratie van wat de inwoners zelf over hun zone denken" 2 .
De locale bevolkingsgroepen worden beschreven op basis van indexen met betrekking tot verkeer en verbindingen, tot de beschikbare diensten op het gebied van
het vrije beroep, tot de handelsmstelhngen, tot bepaalde instituties en tot de bewuste en erkende 'informele primaire relaties', d w z gebruiken van wederkerig
dienstbetoon (o a buurthulp)
Van betekenis is de keuze van deze laatste factor, die in tegenstelling tot de andere,
niet 111 cijfers uitdrukbaar bleek
Het bleek mogelijk het groepsbewustzijn en de grocps-idcntificatic van de inwoners vast te stellen door onderzoeken ter plaatse van twee of drie onderzoekers:
deze gaven een schatting in cijfers in overeenstemming met hun bevindingen.
Wij brachten de studie van Mayo naar voren, omdat het in de и s A uitzonderlijk
is, dat by de individuatie van homogene zones een in hoge mate quahtatief classihcatic-clcment ingevoerd wordt
1

Almak, R В and Lively С E , A method of determining rural social subarcas with application to
Ohio, Bulletin 106, 1938, State University, Columbus, Ohio
1
Mayo, E , Testing criteria of rural locality groups In *Rural Sociology', 1949, vol 14, ρ 317
en vgl
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Op te merken valt echter, dat het louter om de vaststelling van een houding ging :
een 'causale' verklaring, een motivering werd met gegeven1.
De Amerikaanse litteratuur over ons onderwerp geeft voor ons onderzoek eigenlijk
zeer weinig suggesties. Van een zekere betekenis zijn de gebruikte technieken voor
de verzameling en uitwerking van statistische gegevens.
De belangrijkste problemen, die uit het bovenstaande littcratuurondcrzoek naar
voren komen, zijn
a. de noodzaak van een nadere definiëring van de fundamentele begrippen ,van de
theoretische vooronderstellingen en van de uitgangshypothesen benodigd voor
een onderzoek ter individuenng van homogene zones (bijv de aard van de
terntomlc differentiatie, de natuur van (zonale) homogeniteit, enz)
b. de vorming van een methodiek, die zich met nagenoeg uitsluitend op de aanwending van statistische of in het algemeen quantificecrbare gegevens baseert,
maar die ook meer qualitaticve, sociologisch relevante methoden gebruikt,
(onderzoeken ter plaatse, observaties, interviews, etc).
Deze zonisatic-mcthodiek zal vanwege de uitgestrektheid van het te onderzoeken sociale veld rekening moeten houden met de meer direct waarneembare
of anderszins minder moeilijk verkrijgbare, meer algemene elementen en aspecten
van die economische en socio-culturelc gegevenheden, welke een zonale portee,
'impact' hebben. Die items en aspecten, welke meer eigen zijn aan kleinere
groepen of gemeenschappen en als zodanig minder relevant zijn voor de kennis
van territoriale eenheden en bovendien vaak minder direct waarneembaar,
zullen als regel buiten beschouwing gelaten moeten worden Dit heeft tot gevolg
dat de methoden en technieken, toepasbaar bij de bestudering van bepaalde
gemeenschappen, groepen, klassen of speciale aspecten van deze, slechts ten dele
bruikbaar zijn voor onderzoeken betreffende de afbakening van homogene
zones.
с de noodzaak de betrekkingen tussen de territoriale eenheden van gelijke of ver
schillende ordegrootte vast te stellen, en de kleinere eenheden volgens deze
relaties te groeperen in grotere territoriale gehelen.
d de vorming van een typologie, waarm de afgebakende zones geplaatst kunnen
worden en die gebaseerd is op de gevonden analogieën tussen de economische
en sociale systemen van de onderscheiden territoriale gehelen.
• Men vergelijke verder
Williams, Robin M Advanced techmques in the delineation of rural regions In 'Rural Sociology',
1949! vol 14, ρ 59 en vlg
Boskroff.A An ecological approach to rural society In'Rural Society', 1949, vol 14, ρ зоб
Hagood, M J , Damlovsky, N , and Beum, С О An examination of the use of factor analysis in
the problem of subregional delineation In· 'Rural Sociology', 1941, vol 6, ρ 2i6 en vlg
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e. de noodzaak, de methoden en de technieken ter verzameling en uitwerking van
de voor een zonisatie benodigde statistische gegevens alsmede de meer eigenlijk
sociologische opzet van het onderzoek aan de situatie van het territorium, waar
dit onderzoek plaats vindt (c.q. Zuid-Italië) aan te passen.

HOOFDSTUK

II

De theoretische vooronderstellingen van het onderzoek

I. NAAR EEN DEFINITIE
BEGRIPPEN

EN

VAN HOMOGENE

Z O N E : ENIGE

FUNDAMENTELE

UITGANGSPUNTEN

Wanneer men een bepaald uitgebreid grondgebied in ogenschouw neemt (bijv.
Zuid-Italic), dan blijkt dit doorgaans verdeeld in veelsoortige kleinere eenheden:
geografische (kustgebieden, valleien, hoogvlakten enz.) ; administratieve (gemeenten, 'circondari', provincies enz.); economische (bijv. handelszones, agrarische
zones, industriegebieden enz.) ; sociale (bijv. emigratiegebieden, immigratiegebieden enz.); culturele (bijv. dialectzones enz.).
Vervolgens ontmoet men het verschijnsel, dat de inwoners van een bepaalde streek
het 'gevoel' hebben niet alleen tot een bepaalde gemeente (dorp, stad) te behoren,
maar ook tot een zekere zone, streek ('zg. zone-identificatie'). Het voorkomen van
talrijke niet officiële streeknamen, in vele zones heden nog in gebruik, wijst erop,
dat in de loop der tijden groepen van wooncentra werden toegekend aan bepaalde
zones alsmede dat de inwoners zich er van bewust waren en zijn, deel uit te maken
van meer uitgebreide territoriale gehelen. Het probleem dat zich nu voordoet,
bestaat hierin te verklaren hoe een territoriale differentiatie, die haar vorm vindt
in vele onderscheiden zones, kan ontstaan.
Het merendeel van de antwoorden, die op deze vraag gegeven werden, wezen op
het bestaan van geografische verschillen binnen een zeker gebied, die op hun beurt
zekere verschillen van economische, sociale en culturele aard zouden determineren.
Soms wees men op de positie van een bepaalde streek (kustzone, landgebied enz.),
soms op de hoogte (vlakte, heuvelland, bergland) of op de orografie, het klimaat.
Verwijzend naar onderscheiden natuurlijke gesteldheden, zoals men placht te doen
in de physische geografie, kunnen terecht geografische zones afgebakend worden.
De geografie gaf en geeft echter een onvoldoende verklaring voor territoriale verschillen op andere niveaus; de natuurlijke gesteldheden determineren niet het economische of sociale systeem van een bepaalde zone. In werkelijkheid geven menselijke gemeenschappen, die in een gelijksoortige natuurlijke omgeving gevestigd
zijn, zeer uiteenlopende economische en sociale systemen te zien. De antropogeografen, vooral van de Franse school, definieerden, in oppositie tegen de deterministische stromingen, vanaf het begin van deze eeuw, de natuurlijke omgeving als
een conditionerende en niet als een determinerende factor.
De menselijke groeperingen benutten mede onder de invloed van andere factoren
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(economische, sociale, culturele) op onderscheidene wijze de mogelijkheden van
het structureren van h u n samenleving, die h u n d o o r h u n natuurlijk milieu geboden
worden.
In dit verband m o e t e n de natuurlijke o m g e v i n g e n als predisponerende condities
gezien w o r d e n , waarbinnen verschillende zonale gcstaltegevingcn mogelijk zijn.
In het kader van dit betoog w o r d t gesproken van zones m e t een relatief eigen
systeem van menselijke samenleving, van zones dus, waarin de mogelijkheden, die
d o o r de natuurlijke o m g e v i n g geboden w o r d e n , op een bepaalde wijze door de
inwoners b e n u t w o r d e n overeenkomstig h u n economisch en sociaal-cultureel systeem.
H e t lijkt ons nuttig o p deze plaats een k o r t e omschrijving van deze systemen te
geven.
O n d e r economisch systeem verstaan wij een c o m p l e x van onderling samenhangende
elementen en structuren (bijv. de verdeling van de economische activiteiten enz.),
dat een bepaalde samenleving bezit v o o r de v o o r t b r e n g i n g en de verdeling van
(economische) goederen ter bevrediging van zijn behoeften. D i t c o m p l e x is tegelijk
conditionerend v o o r en geconditioneerd d o o r het sociale systeem van deze samenleving. H e t sociale systeem vatten wij o p als een geheel van ' p a t r o o n m a t i g h c d e n ' in
de menselijke interactie van een samenleving of g r o e p , v o o r z o v e r deze bepaald
w o r d e n d o o r haar sociale en culturele structuur, d.w.z. d o o r het samenstel van haar
sociale betrekkingen en posities en d o o r het geheel van haar doeleinden, waarden,
n o r m e n en verwachtingen.
T e r u g k e r e n d e t o t de hierboven ontwikkelde gedachtengang, doet zich de vraag
v o o r , hoe na afwijzing van het geografische determinisme het ontstaan en het zich
wijzigen van de streckdifferentiatie, v o o r z o v e r mogelijk, te verklaren. M e n kan er
in dit verband niet aan o n t k o m e n , de aanwezigheid van 'individuerende factoren te
veronderstellen, die de zonale verscheidenheid bewerken.
O n d e r een territoriaal individuerende factor verstaan wij elk territoriaal bepaald fenomeen, elke economische, sociale en/of culturele gegevenheid, die er essentieel toe
bijdraagt aan een g r o e p kleinere territoriale eenheden (bijv. gemeenten) een eigen
configuratie te geven, zodanig dat zij tezamen een gcbicds-gchccl van een andere
o r d e - g r o o t t e (bijv. een zone) m e t een relatief eigen economische en sociale 'systeemmatigheid' v o r m e n .
M e n kan van een individuerende factor spreken, w a n n e e r belangrijke elementen
van de economische, sociale o f culturele systemen van een groep territoriale eenheden door deze factor ingrijpend beïnvloed w o r d e n ; o f met andere w o o r d e n ,
indien d o o r de aanwezigheid van dergelijke factoren de menselijke samenleving
van een zone haar levenssysteem op een bepaalde wijze geheel of gedeeltelijk heeft
m o e t e n of zal m o e t e n (her) structueren. M e n denke bijv. aan een industrialisatie-
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proces, dat grondige wijzigingen van de bestaande economische activiteiten met zich
medebrengt, waaruit weer een hervorming van de sociale stratificatie, een grotere
horizontale en verticale mobiliteit en tenslotte een verandenng in het bestaande
culturele bestel (standaarden, waarden, normen, verwachtingen) voortvloeien.
De eigenheid van een zone, dat wat een 'zone' tot zone maakt, hangt, zo nemen
wij aan, in werkelijkheid nimmer van één, maar van een aantal individucrcnde factoren af. Bovendien zijn deze factoren onderling gerelateerd, zodat men kan spreken
van een complex van individuerende factoren. In dit complex kan men dominante
factoren onderscheiden, die in hogere mate dan de overige een zekere stempel op
een streek drukken, medebepalend zijn voor een strcckeigenhcid. (bijv. een verstedelijkte zone, 'transito'-zone, toeristische zone, industriële zone enz.) Neemt
men ter illustratie enige van de in Abruzzo gcindividueerdc zones, dan zijn de
individucrcnde factoren zonder veel moeite aanwijsbaar:
- voor de zone Fucino :
de drooglegging van het meer;
de landbouwhervorming van staatswege;
het recente industnalisermgsproces.
- voor de zone Altipiani Maggiori.
in het verleden de bcrgschapcnteelt; heden het hooggebergtctoerismc.
- voor de zone Pescara:
o.a de aanwezigheid van een in de laatste decennia zich sterk uitbreidend stedelijk centrum met een regionale invloedssfeer.
- voor de zone Vasto ·
o.a. het vinden van een grote hoeveelheid aardgas en dus het plotseling
ontstaan van gunstige condities voor een industriële ontwikkeling.
Wanneer men de eigenschappen van individuerende factoren nadei onderzoekt,
kan men stellen:
a. dat zij doorgaans een belangrijke economische component bezitten
b. dat de individucrcnde factoren van een territoriale eenheid op elkander betrokken zijn, alsmede op de individuerende factoren van gelijke, grotere of kleinere
territoriale gehelen
с dat zij voor verandering vatbaar zijn, een zeker tijdelijk karakter bezitten.
Wat a betreft moet op deze plaats gezegd worden, dat de eerste noodzaak van een
menselijke groep bestaat in het overleven, in het zich handhaven, m het bevredigen
van de primaire behoeften, d.w ζ in het vinden van de meest geëigende wijzen,
- gegeven een bepaalde geografische omgeving, - om te kunnen voortbestaan, (a
fortiori geldt dit in minder ontwikkelde gebieden, zoals de Mezzogiorno).
Niettemin hangt, zoals bekend, de organisatie van het voortbrengen en uitwisselen
van goederen goeddeels samen met het vigerende sociale systeem.
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Wat b aangaat (de intergerelatcerdheid van de individuerende factoren), zij hier
vooropgesteld, dat het bestaan of ontstaan van individuerende factoren slechts
mogelijk is door de aanwezigheid van andere individuerende factoren, zowel binnen
als buiten de territoriale eenheid, waarin zij optreden. Bijv. de sterke industrialisering
van West-Europa of van Noord-Italië heeft tot gevolg, dat de 'exodus', zoals die
zich in bepaalde streken van de Mezzogiorno voordoet, een zonaal individuerende
factor wordt voor deze gebieden. Ofwel: het vinden van petroleum of aardgas kan
een individuerende factor worden voor een bepaalde zone door de aanwezigheid
in bijv. stedelijke centra van financieringsmaatschappijen, die de investcringskapitalen, benodigd voor de exploitatie van genoemde bodemprodukten, kunnen verstrekken. Indien men de functionele betrekkingen tussen de territoriale gehelen
van verschillende orde-grootte (zone, regione, natie etc.) beschouwt, dan kan men
vaststellen, dat de zonaal individuerende factoren in mindere of meerdere mate
geïntcrrclatecrd zijn met de individuerende factoren van grotere of kleinere gebicdscenhcdcn. Bijv. een individuerende, dominante factor van de regione Abruzzo
vormt het relatieve geografische isolement van dit gebied, deels te wijten aan natuurlijke oorzaken (een zeer bergachtige regione), deels aan historische gcbcurlijkheden (de regione, gelegen tussen centraal en Zuid-Italië, vormde immers de periferie
van twee onderscheiden economische en politieke gehelen) ; deze regionale factor
beïnvloedt in hoge mate de individuerende factoren van het merendeel van de
zones van Abruzzo.
Wat с betreft (het min of meer tijdelijke karakter van de individuerende factoren)
moet vooropgesteld, dat het economische en sociale systeem van een zone of delen
hiervan aan voortdurende veranderingen onderhevig zijn, zij het in diverse graden
en ritmen.
Zo is het mogelijk, dat een individuerende factor na verloop van tijd ophoudt te
bestaan: bijv. in een mijnstreek, waar de mijnen uitgeput raken; of een toeristische
streek niet meer in trek; in een bcrgzone waar een ware ontvolking plaats vindt
tengevolge van een ernstige crisis in de landbouw of in de schapenteclt, enz.
De variaties van de individuerende factoren kunnen een verandering in het type
zone en/of in haar dimensies bewerken. Hierover zal echter hieronder n.a.v. de
zonale verandering meer gezegd worden.
Wat de omschrijving van de individuerende factoren betreft zijn de volgende wijzen
mogelijk:
a. in meer algemene of in meer verbijzonderde, concrete termen (bijv. wat betreft
de zone Vasto: gunstige geografische positie, ofwel: gunstige geografische
positie gegeven haar ligging aan zee tussen het urbane Pescara en het tamelijk
welvarende Puglia).
b. in termen, die meer de nadruk leggen op de oorzaken ofwel meer op de gevolgen
van de werking van een individuerende factor (bijv.: voor de zone Valle del
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Sangro: geïsoleerde positie; onvruchtbare bodem en te heuvelachtig; ofwel:
sterke emigratie, landbouwcrisis),
с in termen, die het meer of minder opportuun zijn van bepaalde publieke cn/of
private interventies aangegeven, (bijv.: 'systematiseringszone', 'verbeterings
zone'.)
Wat de grootte van territoriale eenheden aangaat, valt fatiuit administratief oogpunt
de kleinste territoriale eenheid samen met de gemeente, vanuit algemeen ecologisch
standpunt echter vormt iedere woonkern of gehucht een territoriale eenheid.
Vooral door de technisch-economische evolutie van de laatste eeuwen werden de
betrekkingen tussen kleinere gebiedseenhcden gedurig nauwer en meer frequent.
Men denke aan de expansie van de markteconomie, aan de vele industrialiscringsprocessen, aan de verbeteringen in de verbindingen van velerlei aard enz. enz. Zo
doende viel het territoriale kader, waarbinnen het groepsleven zich afspeelde steeds
minder samen met een bepaald wooncentrum : men ging en gaat steeds meer binnen
een zone leven : op dit niveau voltrekt zich in steeds grotere mate het globale geheel
van de sociale betrekkingen.
Maar ook de bovenzonale gebiedsgehelen (provincie, gewest, natie, confederatie,
continent) krijgen immer meer interne consistentie en gaan voor de desbetreffende
inwoners meer 'betekenen'. Er vindt dus een steeds grotere integratie van kleinere
in grotere territoriale gehelen plaats.
Wat de uitgebreidheid van een zone betreft, kan men zeggen, dat deze in hoge mate
varieert. Het aantal aangrenzende gemeenten waartussen relatief nauwere betrek
kingen bestaan en die tezamen een zone vormen, kan evenwel niet zeer groot zijn.
De grootte van dit aantal hangt in sterke mate af van de zonale economische orga
nisatie en van een bepaalde socio-culturele constellatie, die in sommige gevallen
meer in andere minder uitgebreide relaties impliceren, bijv. in het geval van een
hooggeïndustrialiseerd gebied met een dicht communicatienet, ofwel van een zone
bestaande uit een aantal gemeenten met een nauwe historische betrokkenheid, ofwel
van sterke centralistische of decentralistische bestuursvormen enz1.
Na deze inleidende beschouwingen kunnen wij overgaan tot de definiëring van
een homogene zone:
Een homogene zone is een territoriaal geheel, weliswaar bestaande uit kleinere eenheden (bijv.: gemeenten) en geïntegreerd in grotere gehelen (bijv.: regionen),
maar met een relatieve eigenheid, bewerkt door een aantal individuerende factoren
(bijv. industrie, landbouwhervorming, verstedelijking, verkeer, exodus enz.), die
medebepalend zijn voor en/of bepaald worden door een zodanige gelijkheid van
1

Een aanwijzing vormen de homogene zones, die in de Abruzzo werden geïndividueerd, en die
minimaal 3 en maximaal 17 gemeenten omvatten.

·
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het economische en sociale systeem (of belangrijke delen hiervan) van genoemde
kleinere eenheden en een zodanige betrokkenheid tussen deze eenheden bewerken,
dat zij min of meer op umforme wijze voor veranderingen vatbaar zijn

•

Uit deze definitie valt vooreerst te concluderen, dat een homogene zone een relattej
eigen economisch en sociaal systeem bezit en dat dit systeem zich met m al haar
elementen onderscheidt van dat van de aangrenzende zones
Men kan echter stellen - en in werkelijkheid geschiedt dit met zelden - dat het anders
zijn van een of meerdere elementen in een zonaal economische en sociale systeem
een betrekkelijke andersheid van deze systemen in hun geheel en in hun onderlinge
samenhang tengevolge heeft om deze redenen is het mogelijk van een zonale
eigenheid te spreken
De definitie omschrijft vervolgens een zone niet als een autarkischc, geïsoleerde,
statische eenheid zij onderlijnt integendeel het gegeven, dat een zone uit kleinere
eenheden bestaat en tegelijk in grotere gehelen is ingeweven
De territoriale homogeniteit, waarvan de definitie spreekt, is een relatief begrip
men gaat uit van een complex van gemeenten, die rekt ie/gelijkvormige economische
en sociale systemen bezitten door te abstraheren van al de kleinere verschillen tussen
deze gemeenten
Men verkrijgt op deze wijze een zodanige graad van zonale homogeniteit, dat het
geheel van de karakteristieken van de gemeenten, die deel uitmaken van een zone,
duidelijk onderscheidbaar wordt van de gehelen van karakteristieken van de
groepen van gemeenten, welke de aangrenzende zones vormen
Homogenitict impliceert een tweevoudige relativiteit een interne m b t de gemeenten, die tezamen een zone vormen, en een externe m b t de omliggende zones
en m b t grotere territoriale gehelen Deze externe relativiteit volgt uit het feit,
dat de verschillende zones gelegen zijn m grotere gebicdsgchelen (een regione,
natie) met economische en sociale systemen (of delen Inervan), die a h w een ondergrond, onderlaag vormen waarin de diverse meer locale (zonale), economische en
sociale systemen (of delen hiervan) geworteld, geïntegreerd zijn op een wijze min
of meer eigen, typiscl·; voor elk van deze zones Men zou dit kunnen illustreren door
te wijzen op de regione Abruzzo waar de gemdividueerdc zones onderling 'verwant' bleken te zijn mede omdat zij gelijkvormige economische en sociaal-culturele 'achtergronden', 'onderlagen' bezitten Zij onderscheiden zich echter - vooral,
zoals gezien, onder de invloed van diverse individuerendc factoren - door een
relatief eigen (economisch en sociaal) systeem, dat zich op een haar eigen wijze met
deze (regionale, nationale) 'achtergronden' integreert, aldus aan elke zone een
typische 'individualiteit' gevend 1
ü c homogene zones maken, zoals boven aangeduid, deel uit van grotere territoriale
gehelen

Naar een definitie van h o m o g e n e z o n e

43

Direct in ordegrootte volgend op deze zones treft men een territoriaal geheel aan,
dat doorgaans gekenmerkt en beheerst wordt door een stedelijk centrum of door
een zone, die een stedelijke functie vervult.
Aangezien de zones, die dit geheel vormen, in dit urbaan centrum een wijze van
integratie vulden, zou men deze grotere eenheid als integratiegebied kunnen aanduiden.
Op het Italiaanse grondgebied vormt het stedelijk centrum van een 'area integrata'
in vele gevallen tevens een provinciehoofdplaats, maar noodzakelijk is dit met.
Hoewel een mtegratiegebied in de orden van territoriale gehelen vergelijkbaar is
met een provincie, vallen zijn grenzen zelden samen met de provinciale, aangezien
deze dikwijls kunstmatig zijn. De provincie is (vooral in Italie) immer beschouwd
als een orgaan van de centrale staatsadmimstratic en met als een gebiedsdeel, dat
beantwoordt aan een recle territoriale geleding. (Zie ook hoofdstuk I.)
De zonale territoriale eenheden, die gevormd worden door de relatieve integratie
van hun econonuschc en soaale systemen, kan men, behalve in termen van homogeniteit, ook beschouwen vanuit functioneel oogpunt. Uitgangspunt vormt hierbij
het gegeven, dat territoriale eenheden een aantal functies vervullen in het geheel
van grotere territoriale structuren
Een territoriale eenheid kan in dit verband opgevat worden als een configuratie van
functies, welke nauw samenhangt met haar streekeigen structuur, op een haar typische wij ze in mindere of meerdere mate in grotere territoriale kaders gcintergreerd is en aan deze eenheid bovendien een zekere homogeniteit geeft.
In deze configuratie kunnen interne en externe functies onderscheiden worden.
De interne functies zijn die, zoals boven aangeduid welke er toe bijdragen, dat een
1
Men vergelijke bovenstaande gedachtengang met wat Jules H Steward, op pag 115 in 'Area
Research', (New York, 1950) schrijft
„As societies become more complex, special social groups begin to cut across local societies, and
formal national institutions begin to appear The whole consists of three kinds of parts
1 the local units, such as communities, neighborhoods, households, and other special groups, which
may be called vertical divisions of the larger whole,
2 special occupational, class, caste, racial, ethnic, or other subsocieties which, like the local units,
may have a somewhat distinctive way of life, but which cut across localities and may be called
horizontal socio-cultural segments,
3 the formal institutions, such as money, banking, trade, legal systems, education, militarism,
organized churches, philosophical and political ideologies, and the like, which constitute the
bones, nerves, and sinews running throughout the total society, binding it together, and affecting
it at every point T h e vertical and horizontal sociocultural subgroups make up the total social
structure The institutions as such usually do not constitute sociocultural segments, although
they affect and are affected by all segments

As societies develop to higher levels of organization, the horizontal sociocultural segments and
and the formal institutions attain increasing importance "

44

De theoretische vooronderstellingen

groep van kleinere territoriale eenheden (bijv. een aantal gemeenten) in het kader
van een grotere eenheid (bijv. een homogene zone) een optimum van samenleven
kan bereiken, zodanig, dat de basisbehoeften van het merendeel van de inwoners
in grotere mate en op een meer aangepaste wijze bevredigd kunnen worden.
De externe functies zijn die, welke er toe bijdragen, dat een bepaalde territoriale
eenheid (bijv een homogene zone) zich op een haar specifieke wijze integreert in
grotere territoriale gehelen Deze eenheid (bijv. zone) vervult vaak binnen deze
gehelen speciale economische, sociale of culturele functies Deze kunnen de volgende vormen aannemen overheidsdiensten, (gespecialiseerde) industrieën, transitohandel, handel in bepaalde (grond) produkten, militaire installaties, recreatieoorden of gespecialiseerde vormen van toerisme, speciale diensten of agentschappen,
speciale inrichtingen voor onderwijs of opvoeding, bijzondere religieuze centra
(bedevaartsoord), speciale gezondheidscentra, ha vencentra, vissenjcentra enz
Vooral in de hoger ontwikkelde landen, waar weimg afgesloten zones met een
aanzienlijke mate van streckautarkie overgebleven zijn, treft men vele zones aan,
die speciale goederen en diensten (in zekere zin ook ideeèn, technieken etc.) van
allerlei aard importeren en exporteren.
Deze zones, in het bezit van speciale externe functies, trekken een buiten-zonale
'clientèle' aan - men denke aan universiteitssteden, aan gamizoenplaatsen, kloostersteden, bureaucratische centra, vakantie-oorden enz.
Men kan samenvattend stellen dat het concept homogeniteit meer verwijst naar
de relatieve gehjki>ormif¡heden van de economische en sociale systemen binnen een
gcbiedseenhcid, terwijl het begrip functie meer duidt op de algemene en specifieke
relatiegehelen, die er tussen de territoriale eenheden van verschillende orde binnen
en buiten deze eenheid bestaan.
Van belang voor de individuatie van homogene zones is de groepering van deze
veelsoortige, onderling in nauw verband staande betrekkingen, vooral van die
welke tussen een aantal gemeenten (of meer in het algemeen tussen wooncentra)
kunnen bestaan.
Een globale, in hoofdzaak morfologische groepering, welke tijdens de zonizatiesurveys tevens tot leidraad diende voor de samenstelling van een aantal kaarten,
kan de volgende zijn:
- betrekkingen als gevolg van positie en van de nabijheid van verbindingswegen.
- administratieve betrekkingen van allerlei aard.
- economische betrekkingen van allerlei aard
- betrekkingen van dienstverlening in brede zin.
- andere, meer sociaalculturcle betrekkingen.
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Al deze betrekkingen hebben vervolgens hun dynamiek in de tijd, zodat ook de
vroegere betrekkingen, waaruit de huidige mede ontstaan zijn en waarvan vaak
nog sporen in het heden aanwijsbaar zijn, m beschouwing genomen moeten worden,
alsmede de toekomstige, waar zij min of meer duidelijk voorzienbaar zijn. Dit
laatste bijv. in het geval van belangrijke, reeds geplande publieke interventies, in
afwachting waarvan bepaalde huidige betrekkingen zich zullen wijzigen.

2 . DE ZONALE V E R A N D E R I N G

Aan het einde van de definitie van homogene zone werd expliciet geformuleerd,
dat de kleinere tertitonalc eenheden binnen deze zones zodanige gehjke economische en sociale analogieën en interdependenties bezitten, dat zij min of meer op
gehjke wijze voor veranderingen vatbaar zijn. In het kort en meer concreet aangeduid: de zonale homogeniteit impliceert de veronderstelling, dat de gemeenten
binnen een zone veranderingen van gelijke type (zullen) ondergaan. Deze veronderstelling vormde een van de hoofdentena bij de afbakening en de classificatie van
homogene zones, waartoe men immers mede overging in verband met bepaalde
interventie-programma's, die immer een of andere gehele of partiële verandering
van een locale of zonale situatie beogen.
In dit hoofdstuk werd er reeds op gepreludeerd, dat zonale veranderingen afhangen
van het ontstaan van meuwe territoriaal individuercndc factoren ofwel van wijzigingen in het complex van de bestaande, in sommige gevallen teweeggebracht
door een bepaalde intcrventiepohtiek.
Deze processen kunnen op de volgende wijzen plaatsvinden.
a. een dominante factor kan in het geheel van de individuercndc factoren van een
gegeven gebied recessief worden en zich in veel mindere mate doen gelden. In de
zone Fucmo bijv. was het droogleggen van het meer en de daarop volgende
landontginmng voor lange tijd de dominante factor; heden echter wordt deze
factor steeds meer recessief, aangezien in deze streek de factor industrialisatie,
tot voor kort secundair, gedurig meer de overhand neemt en bovendien de
landbouw in het algemeen m crisis verkeert1.
b. een tweede mogelijkheid bestaat hierin, dat er m een bepaalde zone een geheel
meuwe individuercndc factor gaat optreden, die m hoge mate de reeds bestaande
beïnvloedt. In de zone Altipiani Maggiori di Abruzzo bijv. heeft de recente
snelle ontwikkeling van het toerisme het oude karakter van de streek, waar de
schapenteelt de hoofdbron van bestaan was, grondig gewijzigd2.
с de bestaande individuercndc factoren van een zone worden door andere ver
vangen of wijzigen zich als gevolg van wijzigingen in de individucrende fac1
Zie de zonale beschrijving op pag 146 e ν
* Zie de zonale beschrijving op pag 152 e ν
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toren van andere zones. De zone Media collina dl Ortona bijv. ondergaat verstrekkende wijzigingen in haar economisch-produktievc structuur als gevolg
van de recente verbreiding van de tafel-druif-kwekenjen in de aangrenzende
kustgebieden1,
d tenslotte kunnen de mdividucrcndc factoren van een homogene zone zich wijzigen ten gevolge van veranderingen in de individucrende factoren van grotere
of klewere territoriale gehelen, waarvan deze zone deel uitmaakt of waarmee zij
bepaalde betrekkingen heeft.
De homogene zones binnen het integraticgebied Chieti-Pescira in Abruzzo
bijv. ondergaan ingrijpende veranderingen als gevolg van de expansie van de
secundaire en tertiaire economische activiteiten van Pescara1; ofwel, de bergzoncs in de Abruzzo, die slechts schaarse middelen van bestaan bieden, ondervinden de sterke aantrekkingskracht van de hoger ontwikkelde, sterk geïndustrialiseerde zones van Noord-Italië en zelfs van met-Italiaanse Europese gebieden.
Deze uit zich o.a. hierin, dat bijna alle mannen tussen de 18-45 J a a r m deze
mdustnegebieden geregeld gaan werken.
De zonale verandering hangt dus af van wijzigingen in het complex van individuerende factoren, waardoor na verloop van tijd de structuur van een zone en met
zelden daardoor uiteindelijk ook haar type zich kan wijzigen, hetgeen in sommige
gevallen bovendien modificaties van haar omvang tot gevolg kan hebben. Een en
ander hangt vanzelfsprekend af van de karakteristieken van een zone en van de
richting, de intensiteit en het ritme, die bepaalde individuercnde factoren aan het
veranderingsproces geven.
Men zou hier als voorbeelden kunnen aanvoeren een zone met een ingrijpende
landbouwhervorming of met belangrijke imgatiewerken in uitvoering, een streek
die zich in een snclverlopend industnahsatie-proccs bevindt ofwel bepaalde expansieve 'metropolitan areas'.
In vele van deze gevallen zullen door het ontstaan of de verhoging van de aantrekkingskracht van een zone steeds meer en in grotere mate omliggende gebieden
betrokken raken bij het in deze zone optredende veranderingsproces
De zonale veranderingen doen zich continu en op complexe wijzen voor: in feite
gaat het aanvankelijk om wijzigingen in die delen van het zonale economische of
sociale systeem, die meer afhankelijk zijn van de veranderende individucrende factoren (zowel van de zone zelf of van een grotere of kleinere gcbiedscenheid, waarmee de zone in betrekking staat). Successievelijk kan een totale (zonale) structuur
zich gaan wijzigen
1

Zie de zonale beschrijving op pag 161 с ν
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In het kader van dit betoog kunnen we verder nog slechts enkele belangrijke,
meer algemene indicaties betreffende het zonale veranderingsproces geven.
Er werd hierboven reeds op gewezen, dat de economische aspecten van de individuerende factoren meer streckbepalend en duidelijker onderkenbaar zijn; vooral in
de ontwikkelingsgebieden (een term, die overigens in sterke mate naar een economische toestand verwijst) spelen zij een belangrijke, zo niet overheersende, rol in
veranderingsprocessen.
Het is echter eveneens onmiskenbaar, dat er - vooral in de minder ontwikkelde
zones - nauwe verbanden tussen de onderscheidene economische en sociale systemen of delen hiervan bestaan.
Dat een locaal of zonaal economisch systeem meer aan veranderingen onderhevig
is vindt zijn grond mede hierin, dat de middelen en de organisatie van de produktie
en van de uitwisseling van economische goederen een meer instrumentaal karakter
hebben voor een samenleving en vandaar meer flexibel, veranderbaar, verwisselbaar of aanpasbaar zijn. Aangezien bovendien elk economisch systeem gebaseerd
is op de bevrediging van primaire behoeften, is de tolerantiemarge die een vigerend
sociaal systeem voor veranderingen in de wijzen van produktie en van goederenverdeling bezit, tamelijk breed, waardoor deze veranderingen relatief gemakkelijker, sneller en met minder conflicten of wrijvingen kunnen plaatsvinden.
Een zich wijzigende locale economische structuur heeft, zoals gezien, een serie repercussies voor de bestaande sociale structuren, echter niet in gelijke mate voor alle
elementen of deelsystemen van deze. In het algemeen ondervinden die elementen
minder de invloed van economische veranderingen, die meer bepalend zijn voor
de gegeven systemen, dus in hogere mate gefixeerd zijn en van generatie tot generatie 'steevast' worden overgeleverd. Onder deze meer persistente elementen kan
men rekenen de fundamentele waarden ('value orientations') : bijv. klassensysteemopvattingen, 'familismo', enz. 1 De meer essentiële itemes van het sociale systeem
hebben bovendien doorgaans een spreidingsgebied met dimensies, die groter zijn
dan die van een zone.
Op zonaal (en zelfs op 'gemeentelijk') niveau kunnen deze elementen niettemin
speciale vormen vertonen in nauw verband met de locale economische constellatie.
Men denke bijv. aan de waarde 'familismo' (het in hoge mate prevaleren van de
belangen en behoeften van het nucleaire gezin) die in heel Zuid-Italië verbreid
is, doch streeksgewijze onderscheidene vormen en accenten aanneemt. Er kan
hier gewezen worden op de verschillen tussen overwegend agrarische gezinnen
en gezinnen waarvan een of meer leden, werkzaam in nict-agrarische activiteiten,
een vast salaris genieten en economisch minder aan het gezin gebonden zijn. Over
het algemeen is de waarde familismo grotelijks geconditioneerd door het type
van economische werkzaamheid, waaraan de leden van een familie zich wijden.
1

Vgl. pag. 49·
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Andere elementen van het socio-culturcle systeem zijn daarentegen meer direct in
economische veranderingen betrokken. Bijv.: de sociale stratificatie, de mate van
verscheidenheid en van geslotenheid van de strata, de horizontale en verticale
mobiliteit; de machtsstructuren (oligarchische, democratische vormen enz.), de
vormen van zich collectief uiten, van zich organiseren, (wat dit laatste betreft
denke men bijv. aan bepaalde syndicahseringsprocessen in zones, waar een sterke
industrialisatie plaats vindt), enz.
Bij het zonale veranderingsproces speelt de intensiteit van de individucrcnde factoren een grote rol · sommige factoren bezitten slechts een louter zonaal wcrkingsveld, anderen daarentegen, aanvankelijk van zonale importantie, krijgen allengs
een bredere invloedssfeer.
Doet dit laatste zich voor, dan krijgen de mdividuercnde factoren een nivellerende
invloed op de omliggende zones in deze zin, dat een of meerdere elementen van de
economische en/of sociale systemen van deze zones zekere overeenkomsten gaan
vertonen 1 .
Een voorbeeld in dit verband vormt de snelle verbreiding van nieuwe agrarische
gewassen of nieuwe landbouwmethoden; ofwel de vestiging van belangrijke industrieën, die ver in hun omgeving hun invloed doen gelden.
In hetzelfde kader, maar op een ander niveau kan men eveneens sommige urbanisatieprocessen beschouwen, die, zoals bijv. in de Mezzogiorno, locale, rurale sociaalculturele systemen vervangen of 'verdringen'.
Deze processen, uitgaande van sterk verstedelijkte centra worden met zelden medebepalend voor wijzigingen in de mdividuercnde factoren van rurale gebieden. In
vele gevallen konden we vaststellen, dat het urbanisatie-proces, zoals het zich in
vele zones in Zuid-Itahë voordoet, het gewicht van de meer locale traditionele
waarden, aspiraties, verwachtingen en normen sterk vermindert. Het komt ook
met zelden voor, dat de verstedelijking zodanige veranderingen m een economisch
en/of sociaal-cultureel systeem bewerkt, dat ten gevolge hiervan nieuwe individuerende factoren ontstaan (men denke bijv. aan de uittocht naar de stad of naar meer
begunstigde landbouwzoncs, die men m vele bergzoncs aantreft en die met alleen
door factoren als bijv. een algemeen heersende economische 'depressie' bepaald
worden).
De in dit verband summier aangeduide verschijnselen moeten eveneens gezien
worden in het perspectief van voortdurende groeiende interzonale betrekkingen
en een daarmede gepaard gaande zone-integratie en zone-'mvellering'. Dit alles als
gevolg van meer gemakkelijke, betere verbindingen van velerlei aard, van de verbreiding van de mass-media, van de vele ingnjpcnde volksverschuivmgen (de
massale uittocht van het 'platteland' naar stedelijke centra) en zoals reeds gezegd
van de expansie van de stedelijke samenlevingspatronen. Tijdens deze processen
* Vgl de voetnoot op pag 43
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van verstedelijking geschiedt de overgang van rurale naar urbane waarden met verschillende tijdsduur en ritme, afhankelijk o.a. van de karakteristieken van een zone.
De meer extreme vormen van deze waarden kunnen gezien worden als referentiepunten, ter bepaling van de fase waarin een proces zich bevindt.
Ofschoon, overeenkomstig met hetgeen boven reeds aangeduid werd, gedurende
de onderzoeken grotere aandacht besteed moest worden aan de socio-culturelc items,
welke meer direct met de diverse zonale economische systemen verband houden,
geven wij hieronder een overzicht van die waarden, welke men zich kan denken
als bevindend op de uitersten van een t.a.v. een bepaald economisch of sociaal-cultureel gegeven of aspect aangenomen 'ruraal-urbaan continuum' 1 .
Deze uitersten zijn vanzelfsprekend theoretische abstracties, aangezien men in de
werkelijkheid immer 'gemengde' situaties aantreft, waarin bepaalde waarden
slechts prevaleren. Bij het bovenstaande dient echter opgemerkt dat de tegenstelling ruraal-urbaan in Zuid-Italic' evenwel (nog) m hogere mate aanwezig is dan
bijv. in Nederland of België.
De belangrijkste mm of meer tegenovergestelde rurale en urbane waarden bleken
de volgende:
- tndwuiualtsine (prevalentie van persoonlijke belangen, persoonlijk prestige, enz.)
tegenover 'familismo (prevalentie van de belangen, het prestige van het gezin
of de familie: m.a.w. individualisme uitgebreid tot de familie, het gezin)2.
- bewuste godsdicnttzin, secularisme, rationalisme, laicisme etc. tegenover traditionele,
conformistische godsdicnstzm.
- universalisme (het volgen van algemene, min of meer geintcrnalisccrdc normen)
tegenover particolansme (normen meer gebaseerd op de belangen, de eer, de
waardigheid van de familie of een groep).
- 'democrattsme' (ook in de zin van vrijheid van de interpersoonlijke betrekkingen,
vrije keuze van de huwelijkspartner, gelijkheid van man en vrouw) tegenover
'autoritarisme' (in de vorm van 'werkelijk' of crypto-patnarchalisme, van feodalisme, van olichargic in zijn verschillende uitingen, van bclangcnvricndschappcn,
enz.).
- ondernemingsgeest (het nemen van initiatieven, risico's, de tendentie de natuur te
bedwingen, enz ) tegenover 'inertie' (fatalisme, berusting in het lot, zich passief
schikken m zijn situatie, onderwerping aan de natuur; overheersen van de hang
naar zekerheid bijv. m het zich vastklampen aan tradities).
- vernieuwingsdrang tegenover conserfattsme ;
1

Wij zyn er ons van bewust, dat het concept 'ruraal-urbaan continuum*, in zoverre dit op een globaal economisch of sociaal systeem betrekking heeft, zeer aanvechtbaar is Wordt het concept echter
op de bovenbedoelde wijze gebruikt, dan lijkt het ons aanvaardbaar
Men vgl Gibbs, J Ρ , Urban Research Methods, New York, 1961, passim.
* Zie in dit verband het begrip 'amoral fainilism' in Banficld.E, The moral basis of a backward
society, Glencoc, Illinois, 1958, passim.
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- tendens tot efficient arbeiden, tot pragmatisme, utilitarisme tegenover ineffictente
werhdrang (gepaard met een gehecht zijn aan de 'oude' methoden en gebruiken) ;
- tendens tot samenwerken tegenover economisch individualisme (ieder voor zich, voor
zijn gezm)
Zoals ook gedurende de onderzoeken in Zuid-Italié bleek, hebben de zonale veranderingsprocessen zelden een evenwichtig verloop, hetgeen een aantal gevolgen
met zich medebrengt, die geheel often dele in het verschijnsel anomie een verklaringsgrond kunnen vinden.
Na vergelijking van wat E. Durkheim, R. К. Merton en Talcott Parsons over dit
concept naar voren brachten zou men anomie in het algemeen kunnen omschrijven
als een situatie waarin belangrijke delen van een cultureel 'systeem' met beantwoor
den aan, niet (of niet voldoende) geintegreerd zijn met een of meer essentiële delen
van een bepaald sociaal systeem; ofwel belangrijke delen van het sociale systeem
corresponderen niet meer aan bepaalde culturele gegevenheden.
Dit begrip biedt een algemeen kader om vele sociale spanmngs- en cnsisvcrschijnsclcn te plaatsen en deze een verklaring te geven. Zoals bekend werden de oorzaken
van bepaalde toestanden van onrust, van passiviteit, van sociaal ressentiment en van
allerlei afwijkende gedragingen meer gezocht ui de houdingen van de afzonderlijke
leden, die met persoonlijk bepaalde aanpassmgsmocihjklicdcn kampen, dan in de
samcnlcvingsstructuur zelf. Men beschouwde deze gedragingen als 'pathologisch',
'abnormaal', van de vooronderstelling uitgaande, dat een economisch en sociaal
systeem aan de leden van een 'maatschappij' in voldoende mate gereguleerde en
gcstructiiiirdc oplossingen geeft voor de bevrediging van hun veelsoortige 'behoeften' en voor het zich in allerlei situaties aangepast gedragen.
Na deze summiere omschrijving van het begrip anomie is het duidelijk, dat meer
abrupte en snelle veranderingsprocessen, weliswaar op verschillende wijzen en in
diverse mate, maar onvermijdelijk tot de boven aangeduide verschijnselen voeren.
Tijdens de onderzoeken concludeerde men een vaak fatale dissociatie tussen enerzijds waarden, doeleinden, normen en/of verwachtingen, door een min of meer
'accuut' urbanisatieproccs, geheel of gedeeltelijk 'op drift geraakt' en anderzijds de
mogelijkheden, die het vaak nog traditionele, locale sociale en economische systeem
aan de inwoners van een bepaald gebied boden om de nieuwe doeleinden te bereiken of overeenkomstig nieuwe waarden en normen te handelen. Ofwel men
stelde met zelden het omgekeerde vast: dat nieuwe elementen in het economische
en/of sociale systeem van een zone geen of een zeer onvoldoende aansluiting vonden
met bepaalde traditionele culturele elementen.
Tenslotte wijzen we er op, dat men tijdens het onderzoek vanzelfsprekend slechts
de symptomen, de meer uiterlijke manifestaties van de min of meer zonaal bepaalde
fasen van het urbanisatie-proces 'zag'. Hoe al deze meer 'zichtbare' factischc data
m het kader van het boven omschreven te 'duiden', blijft een der moeilijkste fasen
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van het zoniseren. Als algemeen mtcrpretcringskadcr kan men echter globaal stellen,
dat in territoria als bijv. Zuid-Itahë het beeld van de gesloten, geheel op zichzelf
staande, 'versteende' zone (hieronder aangeduid als emigratiezone), door allerlei
factoren (o.a. schoolplicht, de verbreiding van de mass-mcdia, de militaire dienst,
de emigratie, enz.) steeds meer aan het verdwijnen is. Dit brengt met zich mede
waardcpatroonverschuivmgen (meestal, zoals hierboven gezegd, van ruraal naar
urbaan), en daarmede gepaard gaande de verbreiding van stedelijke referentiekaders, hetgeen weer wijzigingen van bepaalde (traditionele) keuzepatronen teweeg
brengt, (bijv. betreffende het kiezen van een nieuwe woonplaats, van een (ander)
beroep voor zichzelf en/of voor zijn kinderen, van bepaalde vormen van organiseren, van besteden, investeren, etc). In verband met dit alles ontstaan er in versneld ritme ook in de meest afgelegen gebieden bepaalde urbane houdingen, verwachtingen en gedragspatronen, vooral onder de jongere bevolkingslagen en onder
de leidende groepen. Deze categorieën vertonen bijv. over het algemeen geen enkele
belangstelling voor ontwikkelingsprogramma's in zones, die daarvoor, objectief
gezien, geen grote realisermgsniogehjkhcden bieden ofwel die geen verband houden met de secundaire of tertiaire activiteiten: de landbouw is m deze streken
immers onmiskenbaar m discredici geraakt
3 . DE

UITGANGSHYPOTHESEN

Na de hierboven gegeven omschrijving van enige fundamentele begrippen zijn
enkele tussenpassen noodzakelijk om te komen tot de bespreking van de methoden
en technieken, geschikt voor de individuatie van homogene zones in een bepaald
gebied (c.q. Zuid-Itahë).
In dit verband moeten de meer theoretische begrippen in operationele termen
'vertaald' worden, alsmede is het noodzakelijk werkhypothesen te formuleren.
Na de uiteenzettingen van de vorige paragraaf is het allereerst van belang na te
gaan, hoc men een homogene zone operationeel kan opvatten.
Onder een homogene zone wordt m dit verband een gebied verstaan, dat een beperkt aantal gemeenten omvat, die zodanige mdividucrendc factoren bezitten, dat
hun economische gegevenheden en hun sociale systemen een relatieve gelijkheid
vertonen (zodat zij vatbaar zijn voor gelijksoortige verandenngen), welke m bepaalde opzichten in voldoende mate onderscheidbaar is van die van de aangrenzende groepen van gemeenten. Gegeven deze premisse is het mogehjk enkele
meer algemene werkhypothesen samen te stellen:
Eerste hypothese :
In een gegeven bewoond gebied zijn de economische en sociale systemen (of delen
hiervan) in bepaalde opzichten zodanig verschillend, dat men dit gebied in zones
kan verdelen.
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Tweede hypothese ·
De zones in een bepaald territorium kan men homogeen noemen, indien men van
de relatief geringe verschillen tussen de economische en sociale systemen van de
gemeenten (of andere territoriale eenheden) waaruit deze zone is samengesteld,
afziet.

Derde hypothese :
Eenmaal afgezien van locale verschillen op economisch en sociaal gebied komt men
tot een graad van (zonale) homogemteit, die in voldoende mate onderscheidbaar is
van die van de aangrenzende zones. Elke zone vormt dus een zekere economische
en sociaal-culturele eenheid t.o v. de overige territoriale eenheden van een hogere,
gelijke of lagere grootte.
De verschillen tussen de zones zijn echter pas reëel voor een onderzoek, wanneer zij
in voldoende mate onderscheidbaar zijn d.m.v. de methoden en technieken van een
onderzoek.

Vandaar de vierde hypothese:
De zones, die men homogeen vooronderstelt moeten d.m.v. bepaalde methoden en
technieken van de sociale research als zodanig onderscheidbaar en verifieerbaar zijn.
Men vooronderstelt dus de empirische aantoonbaarhcid van het bestaan van homogene zones in de (territoriale) realiteit.

Vtjfde hypothese :
Voor de individuatie van homogene zones is de determinering van de individuerendc factoren, die bepalend zijn voor de zonale verschillen van de economische
en sociale systemen of delen hiervan in het territorium waarvan deze zones deel
uitmaken of anders gezegd die een bepaald gebied een eigen karakter geven, onmisbaar.
Van groot belang, maar met onmisbaar, is tijdens het onderzoek het vaststellen van
de erkenning van de te individueren zone als zodanig door zijn inwoners, niet zelden
tot uiting komend in een met-officiële streeknaam (zg zone-identificatie).
De definitie van een homogene zone wees op het relatieve karakter van de homogeniteit d.w z. op het op verschillende wijzen en in diverse graden gemtcrrelatecrd zijn
van de economische en sociale systemen van kleinere en grotere territoriale gehelen, hetgeen aanleiding geeft tot de volgende vooronderstelling·
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Zesde hypothese
De homogene zones zijn onderling op zodanige wijze geinterrelateerd, dat zij gegroepeerd kunnen worden tot grotere gebiedseenhedcn (bijv. intcgratiegebieden),
die op hun beurt geïntegreerd zijn 111 nog grotere territoriale gehelen (bijv regione,
gewest, natie, enz ).

Eenmaal aangenomen het bestaan en de mogelijkheid van een empirische onderkenning van homogene zones rijzen de problemen, die verband houden met de
indwiduenng, afbakening en beschrijving van deze zones.
Onder indwiduenng van homogene zones verstaan wij het bepalen van de individuerende factoren, die de territoriale differentiatie van een bepaald gebied, voorzover
deze in een veelheid van zones tot uitdrukking komt, bewerken
Deze bepaling geschiedt vooral door de analyse en vergelijking van die economische en sociale gegevenheden in een bepaald gebied, die streeksgewijs verschillen.
Hetzelfde kan op analoge wijze gezegd worden m b.t. de individuering van nietzonalc territoriale gehelen (bijv. een intcgraticgcbicd).
Oc aßakemng van homogene zones bestaat m het bepalen van de grenzen tussen deze
door na te gaan welke groepen kleinere gebiedseenhedcn (bijv. gemeenten) de geindividuccrde complexen van streekeigen gegevenheden bezitten, anders gezegd'
over welke kleinere eenheden (bijv. gemeenten) de invloed van zonale individuerende factoren zich uitstrekt
Ook hier kan hetzelfde op analoge wijze gezegd worden m.b.t. de afbakening van
met zonale, grotere territoriale gehelen.
Het behoeft nauwelijks betoog, dat de grenzen tussen homogene zones vloeiend
verlopen, mede als gevolg van het relatieve karakter van de homogeniteit In
werkelijkheid duiden zij territoriale overgangsstroken aan waarin de karakteristieken van beide aangrenzende zones mm of meer gemengd aangetroffen worden.
Zoals boven uiteengezet is het om praktische redenen noodzakelijk, als mimmumccnhcid voor de zonale afbakening de gemeente te kiezen Van de dubieuze gemeenten m de overgangsstroken moeten zoveel mogelijk de meer prevalente karakteristieken nagegaan worden waarna zij dienovereenkomstig aan de meer verwante zone worden toegevoegd.
De beschriivmg bestaat in het geven van die economische en sociaal-culturele aspecten, die relevant zijn voor de uiteenzetting van de onderkende zonale eigenheden,
anders gezegd: van die karakteristieken, die voortvloeien uit de aanwezigheid van
onderscheidene territoriaal indivi duerende factoren.
Zij omvat bovendien het tonen van de vele analogieën en vergelijkingspunten tussen
de karakteristieken van de geindividueerde zones, die de basis vormen voor de
vorming van een zone-typologie, waarover in het derde hoofdstuk.

HOOFDSTUK III

De in Zuid-Italië toegepaste methoden voor
de individuering, afbakening en
classificatie van intermediaire territoriale eenheden

Na de uiteenzetting van de theoretische premissen en de aanduiding van de uitgangshypothesen voor de individuatie van territoriale eenheden m hoofdstuk II,
kunnen wij ons vervolgens op een meer concreet plan begeven, door na te gaan hoc
in ccn bepaald territorium van Zuid-Italie ni. in de Regione Abruzzo (en later in de
Regione Campania) homogene zones afgebakend, beschreven en in een typologie
ondergebracht werden en tot welke resultaten men gekomen is De beschrijving
van het verloop en de resultaten van deze survey kunnen slechts gedeeltelijk dienen
als een praktische toepassing en illustrering van de theoretische richtlijnen en elementen, gegeven in het vorige hoofdstuk; deze immers zijn voor een deel ook het
resultaat van de individuering van homogene zones in Abruzzo (en m de Regione
Campania). Voorts moeten wij opmerken, dat de methoden en technieken tijdens
de Abruzzo-survey ontwikkeld en toegepast, m vele punten met de theoretisch
meest wenselijke of zelfs vereiste waren.
Zij zijn ontstaan en ontwikkeld door enerzijds rekening te houden met de eisen
van de theorie, (die, zoals gezegd, echter zelf pas tijdens het onderzoek tot een
zekere klaarheid en afronding kwam) en anderzijds met de beperkte mogelijkheden,
die de werkelijkheid m het algemeen, maar bijzonder m de ZmditaUaame situatie, voor
de 'praktijk' van de survey bood
Hoewel hieronder m dit hoofdstuk, waar nodig, dieper op het ccn en ander ingegaan zal worden zouden de algemene moeilijkheden, die de Zuiditahaansc realiteit
bood (en die voor de meeste Latijnse landen gelden) summier als volgt aangeduid
kunnen worden
i. Het met of zeer moeilijk verkrijgbaar ofwel afwezig ofwel onbetrouwbaar
zijn van de benodigde statistische gegevens.
2. Het moeilijk toepasbaar zijn van die sociologische methoden en technieken van
onderzoek, die in meer geürbaniseerde en geïndustrialiseerde gebieden ontstaan
zijn en aldaar met meer bevredigende resultaten toegepast worden
Behalve met deze meer algemene problemen moest men bij de opzet van het onderzoek bovendien, zoals 111 de inleiding reeds uiteengezet, rekening houden met de
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betrekkelijk schaarse financiële middelen, met een beperkte equipe van (verantwoordelijke) medewerkers; en voorts met de relatief korte termijn waarop men
de eindresultaten verlangde. Bovendien vroegen de opdrachtgevers weliswaar om
een 111 Zuid-Itahë bruikbare zonisatiemethodiek te ontwikkelen, doch verder verlangde men zoveel mogelijk praktische resultaten, zodat er weinig gelegenheid
overbleef tot de uitwerking van een meer algemene theoretische achtergrond tijdens
het onderzoek.

I. HET KIEZEN V A N DE TE VERZAMELEN

GEGEVENS

Wanneer men de doeleinden van het onderzoek en de hierboven geformuleerde
definities en uitgangshypothesen voor ogen houdt, kan in het algemeen gezegd
worden, dat al die gegevens van nut zijn en dus verzameld zouden moeten worden
voor een zomsatie-survcy, die op de een of andere manier de variaties in de economische en sociale systemen, ofwel de typische zonale eigenheden van groepen
van gemeenten tot uitdrukking brengen.
Het spreekt echter vanzelf, dat met alle in het algemeen 'nuttige', op de een of andere
wijze bruikbare gegevens verzameld zijn. Vanaf het begin heeft men een keuze
moeten maken, enerzijds rekening houdend met de 'graad van representativiteit'
en van 'verkrijgbaarheid' van deze data en anderzijds met bepaalde bovcnaangeduide grenzen waarbinnen de enquête gehouden moest worden (een beperkte
équipe van medewerkers, een korte onderzoekstermijn, beperkte middelen).
De keuze van de op te sporen data geschiedde op grond van vier fundamentele
criteria:
1. de gegevens moesten significant zijn voor het individuercn van homogene
zones d.w.z. m het kader van het onderzoek passen en bijdragen tot het aantonen
van de geldigheid van de uitgangshypothesen.
2. de gegevens moesten opspoorbaar zijn, d w z. het moest mogelijk zijn ze te verknjgcn d.m.v. de raadpleging van geschreven bronnen, door het houden van
interviews, enz. binnen de limieten van de beschikbare tijd en middelen (het
was bijv. onuitvoerbaar van elke gemeente of zone van de Abruzzo een lecftijdspiramidc op te stellen, hoc wenselijk dit ook zou zijn).
3. de data moesten betrouwbaar zijn: zij moesten de objectieve situatie zo zuiver
mogelijk weergeven.
4. zij moesten - althans in hoofdzaak - betrekking hebben op gemeentelijke gegevenheden: de gemeente vormt immers noodzakelijkerwijs de meest elementaire
eenheid van onderzoek (zie hoofdstuk II, pag. 41).
Over het algemeen bestonden er verschillen tussen de aantallen en de soorten gegevens, die vanuit theoretisch standpunt noodzakelijk geacht werden voor de
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individucrmg van homogene zones en de gegevens, die gedurende het verloop van
het onderzoek, 'm de praktijk', verkrijgbaar waren.
O m beter de problemen, die met het verkrijgen van de benodigde data verband
hielden te doen uitkomen zouden wij op het volgende willen wijzen.
Men moest er tijdens het onderzoek voortdurend op bedacht zijn een juist even
wicht te handhaven tussen meer algemene en meer verbijzonderde criteria bij het
opsporen van de nodige gegevens
Het was uitgesloten, dat men zich op het niveau van een locale monografie zou
gaan bewegen wat hoeveelheid en gedetailleerdheid van het te verzamelen feiten
materiaal betreft: het ging vooral om die gegevens, die een zonale dimensie be
zaten. Het theoretisch bcgnppen-kader en de uitgangshypothesen voor ogen
houdend, moesten de op te sporen data van dien aard zijn, dat zij voldoende ele
menten verschaften voor de bcpahng van de zonaal-mdividucrcnde factoren en
voor de vaststelling van de economische en sociaal-culturele verschillen tussen de
diverse zones.
Zoals boven reeds gezegd, moest het onderzoek met beperkte middelen m tamelijk
korte tijd gereed komen, zodat bijv. meer diepgaande (controle) onderzoeken met
toepassing van een systematische sampling met uitvoerbaar waren Eveneens werd
bijv. de studie van de verschijnselen van meer sociaal-culturele aard noodzakelijker
wijs beperkt tot die thema's, die meer direct verband hielden met de problemen
van een sociaal-economische ontwikkeling.
O m deze redenen moest de beschouwing van bepaalde gegevenheden of van as
pecten hiervan (bijv. locale of zonale verschillen in godsdienstpraktijk, m eventueel
nog overgebleven folkloristische uitingen, in vrijetijdsbesteding en dergelijke) nage
noeg achterwege gelaten worden.
Welke gegevens men in concrete koos voor de zonc-mdividucrmg en welke prak
tische moeilijkheden van invloed waren bij het maken van deze keuzen moge
blijken uit de hierna volgende beschrijving van de fasen van het verzamelen van
diverse data tijdens het onderzoek in de Regione Abruzzo. 1
2. HET V O O R O N D E R Z O E K

In deze eerste fase van de survey, voorafgaande aan die van het veldonderzoek,
werden allereerst de theoretische uitgangspunten en bepaalde werkhypothesen,
zoals omschreven in hoofdstuk II, zo duidelijk mogelijk geformuleerd.
Vervolgens werd overgegaan tot een systematische studie van alle litteratuur, die
kon bijdragen tot een eerste ideevorming van de economische, sociale en culturele
structuur van de Regione Abruzzo. Over het geheel genomen bleek er weinig
sociografische, of daarmede verwante pubhkaties betreffende de Abruzzo te bestaan.
1

Wij hielden bij deze beschrijving vooral de Abruzzo-survev voor ogen het onderzoek m de Re
gione Campania werd nagenoeg op analoge wijze uitgevoerd
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Men trof in hoofdzaak historische, folkloristische of strikt economische litteratuur
aan, die doorgaans een bijzonder, meestal op zich genomen aspect tot onderwerp
hadden, terwijl het de onderzoekers veeleer om het verband tussen een aantal
fenomenen ging.
Bijzondere aandacht besteedde men uiteraard aan de studie van de opzet, het verloop en de eventuele resultaten van bepaalde strcckontwikkelingsprojccten, industrialisatiepogingen en dergelijke.
In het vooronderzoek werden eveneens bepaalde voor een zonisatie betekenisvolle
geografische gegevenheden op kaarten afgebeeld1.
Men ging daarbij uit van de groepering van de veelsoortige betrekkingen die tussen
gemeenten kunnen bestaan, zoals deze in het vorige hoofdstuk werden aangeduid.
Van deze betrekkingen zijn de administratieve - tussen gemeenten, welke deel
uitmaken van bijv. eenzelfde juridische of onderwijssector - meer direct bepaalbaar :
zij konden reeds vóór het onderzoek in het gebied zelf op geografische kaarten
afgebakend worden.
Vervolgens werden geografische, historische en socio-cconomische gegevens, voorzover beschikbaar, op kaarten afgebeeld. Deze kaarten (alle in dezelfde schaal)
werden op verschillende wijzen vergeleken, echter vooral door ze, eventueel op
transparant papier overgebracht, op elkaar te leggen. Indien daarbij bleek, dat bepaalde territoriale grenzen - in het bijzonder de administratieve - samenvielen, dan
werd aangenomen, dat dit niet toevallig was, maar het gevolg van bepaalde geografische, economische of socio-culturele factoren. Dit gaf vervolgens aanleiding
tot de vooronderstelling, dat in de territoria, door deze samenvallende grenzen
omgeven, een zekere homogeniteit aanwezig zou kunnen zijn.
Waar de grenzen van de diverse competcntiegcbicden of van overige territoriale
indelingen niet of weinig samenvielen, nam men aan, dat men met overgangsgebieden te maken had.
Voorts werd verondersteld dat:
a. groepen van gemeenten een gravitaticcentrum bezitten, dat haar stempel drukt
op een streek. Dit centrum vormt doorgaans de zetel voor de diensten en instanties, die meerdere homogene zones (tezamen een zg. 'intcgratiegebied'
vormend) bestrijken;
b. dat de specifiek administratieve competentiegebicden om praktische redenen,
vaak meerdere, relatief kleine, homogene zones omvatten, ofwel een gedeelte van een uitgestrekte homogene zone.
Men betrok bij deze voorstudies ook de gegevens verkregen door het vergelijken
van de antwoorden op de vragen van de aan alle gemeenten van de Abruzzo toegestuurde questionnaires (waarover hieronder), vooral van die welke meer direct van
1

Zie aanhangsel 4: de kaarten 1 t/m 19.
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belang waren voor het schetsen van een mogelijke zone-configuratie m de Abruzzo
Het eindresultaat van dit vooronderzoek was een kaart met een aantal voorlopige
referentiepunten en refcrentielijnen (grenzen), waarmede bij de afbakening van
homogene zones tijdens en na het veldonderzoek rekening gehouden werd. Deze
kaart vormde tevens een van de hoofdelementen bij de zg. voorlopige zonisatic1.
Het verificrmgsproces in het social field zelf zal hierna moeten inhouden:
- het nader vaststellen van de verbindingen tussen de gemeenten, gezien hun ligging en van de aard van deze verbindingen;
- het nader vaststellen van de economische betrekkingen, vooral van die, verband
houdend met de arbeid, de handel, de diverse markten, enz. ;
- het nader vaststellen van de betrekkingen van dienstverlening in zeer ruime zin:
bijv. specialistische medische hulp, reparaticcentra voor landbouwmachines,
grossiersccntra, danszalen, 'notaris-centra', enz.;
- het nader bepalen van enige zg. specifiek sociale betrekkingen, bijv. van het al of
met onderling akkoord gaan van de diverse gemeenten, van hun onderlinge
'collectieve sympathie' of 'antipathie', etc., alsmede van de zg. subjectieve
zonisatic, d w.z. van de mate waarin de inwoners zich er van bewust zijn tot
een bepaalde zone te behoren (zone-identificatie). Dit bewustzijn komt vaak
tot uitdrukking m een met-officiële, traditionele volksnaam voor een streek.
In de eerste onderzoeksfase werd eveneens naar elke gemeente van de te onderzoeken
Regione een questionnaire verstuurd, welke op de eerste plaats diende voor de
verzameling van die statistische data, die niet centraal of op nationaal niveau verkregen konden worden. Op het een en ander zal hieronder bij de beschrijving van
het statistische onderzoek nader ingegaan worden.
Ten tweede was genoemde questionnaire van nut voor het inwinnen van bepaalde
lokale en zonale informaties bij de gemeentebesturen.
Deze betreffen o.a. het bestaan en de aard van economische, administratieve, en/of
historisch-traditioncle relaties tussen aangrenzende gemeenten; het ter plaatse
bestaande, mm of meer algemene bewustzijn tot een bepaalde zone te behoren; de
lokale economische, sociale en politieke situatie; de op gemeentelijk niveau genomen initiatieven voor de verbetering van de landbouw, de bevordering van de
industrie en/of van het toerisme; de aard en het aantal van meer private (recente)
ondernemingen; de eventuele vormen van verenigingsleven en hun invloed op
het plaatselijke leven, enz.
1

Vgl ook paragraaf 4 van dit hoofdstuk en het afbakeningsschema op pag 67
W a t het terugzenden van deze questionnaires betreft, zij hier vermeld, dat slechts 6 0 % van de te
onderzoeken gemeenten hieraan voldeed, de overige 4 0 % van de vragenlijsten moesten door de
leden van de equipe ter pbatse ingevuld worden
De motieven waarom vele gemeenten niet geantwoord hebben zijn de volgende
a incfficiLiitic van vele gemeentelijke adnumstraties, waardoor de vragenlijst of zoekraakte of ver1
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Vooral echter was belangrijk het feit, dat iedere gemeente de zone aangaf waartoe
zij meende te behoren 2 .
Tijdens de Campania-survey werd de in de Abruzzo gebruikte questionnaire op
vele punten gewijzigd3. Behalve de noodzakelijk gebleken verbeteringen in de
formulering van bepaalde vragen, achtte men de vragen van statistische aard inopportuun vanwege de in Abruzzo gebleken algemeen voorkomende terughoudendheid van de locale instanties bij het beantwoorden van deze. Daarentegen werden een aantal vragen ingelast welke ofwel bij een zonisatic-survcy in het algemeen
ofwel gezien de typisch regionale economische en sociale gegevenheden in de
Campania van belang bleken ofwel ter controle van reeds verzamelde gegevens
dienden, o.a.:
- de door een gemeente genomen initiatieven om de vestiging van industrieën te
bevorderen.
- de door een gemeente gerealiseerde of geplande publieke werken.
- de verbeteringen in de landbouw.
- de in een gemeente aanwezige coöperaties, verenigingen, kringen, enz. ; hoe ze
ontstaan zijn en welke werkelijk actief zijn.
- welke politieke partijen en syndicaten een zekere rol binnen een gemeente spelen.
- eventuele aanzienlijke wijzigingen in het inwonertal door emigratie of immigratie enz.
- in welke economische sectoren men eventueel een zekere ontwikkeling voorziet
en waarom.
Mede aan de hand van de d.m.v. de teruggezonden questionnaires verkregen data
werd een kaart met vooronderstelde homogene zones samengesteld.
Tenslotte ging men tijdens het vooronderzoek over tot het zoveel mogelijk verzamelen en deels uitwerken van de benodigde statistische gegevens. Een en ander
zal hieronder in paragraaf 5 uiteengezet worden.

3. HET ONDERZOEK IN HET SOCIALE VELU

Dit onderzoek bestond vooral uit het observeren van de te bestuderen realiteit en
het houden van een aantal interviews.
Het globale beeld van de nader te onderzoeken realiteit, dat tijdens het vooronderzoek gevormd werd, kreeg in deze fasen vooral meer relief door een voortdurende,
getcn werd te midden van de algemene wanorde in de gemeentehuizen,
b. wantrouwen of terughoudendheid wat betreft het verstrekken van de gegegevens.
Vele vragenlijsten werden bovendien incompleet verstuurd, andere daarentegen gaven uitvoerige
situatiebeschrijvingen, niet zelden met smeekbeden om bepaalde subsidies.
3
Zie pag. 185, aanhangsel I.
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mm of meer 'klinische' observatie, die voor de zomsatic-survey een belangrijk,
beter gezegd een onmisbaar hulpmiddel bleek.
Dit observeren was aanvankelijk van algemene aard en had meer betrekking op het
landschap, de locale posities van de diverse woonkernen, de huizenbouw, de vegetatie, de aard en de quantiteitcn van de verbouwde produktcn, de hoedanigheid van
de verbindingswegen, enz.
In een volgend stadium observeerde men meer 'gericht' de uiterlijke aspecten van
de reeds onderkende typisch plaatselijke gegevenheden (bijv. bepaalde bouwstijlen,
de kleding van de inwoners, hun wijzen van openbaar leven, de contractcringsmethoden op de markten, de buurtsamenkomstcn, de aanwezigheid van vreemden,
enz )
Wat het houden van de interviews aangaat, prefereerde men (na de ervaringen op
Sardinië) een algemene leidraad voor de te houden interviews boven een eigenlijke
questionnaire met een aantal vaste vragen, welke ons inziens meer geschikt is voor
minder uitgebreide enqustes (met b.v. een gestratificcerdc sampling).
In dit verband moet vooropgesteld worden, dat het houden van interviews in vele
streken van Zuid-Itahë met geringe moeilijkheden geeft.
Zoals terloops reeds aangeduid, zijn de inwoners van vele rurale, minder ontwikkelde zones zich immers veelal weinig bewust van hun situatie en bovendien met
zelden behept met eeuwenlang gevoede 'idées fixes' en sociale vooroordelen, terwijl zij vaak zeer partijdig door bepaalde groepen beïnvloed worden.
Vervolgens zijn ze in vele gevallen niet in staat zich voldoende duidelijk uit te
drukken, gezien hun geringe ontwikkeling en zeer beperkte woordenschat.
Een ander obstakel ligt m het feit, dat er vooral m de zuidelijke agrarische gebieden
over het algemeen m alle lagen van de bevolking zoveel wantrouwen en achterdocht heerst, dat een dergelijke maatschappij zeer moeilijk met dezelfde sociologische technieken benaderd kan worden als die, welke toepasbaar zijn m meer geürbaniseerde en geïndustrialiseerde streken, waar een grotere doorstroming van
ideeën plaats vindt en meer mogelijkheid bestaat zich zonder persoonlijk nadeel
vrij uit te spreken.
Men trachtte deze moeilijkheden, tegelijk met die betreffende het 'conflict' tussen
'extensieve' en 'intensieve' ondcrzockingscritcna op te lossen door het toepassen
van de methode van het zg. geleide interview, waarin een aantal 'evocatieve' vragen
gesteld werden.
Op deze wijze bleek het mogelijk d.m.v. een beperkt aantal 'gesprekken' een voldoende betrouwbaar beeld van de in een zone aanwezige problemen te verkrijgen.
Deze geleide interviews hadden tot leidraad een van te voren nauwkeurig uitgewogen en beproefd schema, bestaande uit 32 vragen1.
Alvorens de onderzoekers tot het houden van interviews in een bepaalde gemeente
1

Zie aanhangsel nr 2, pag 190
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overgingen hadden zij zich al een globaal beeld van de algemene plaatselijke situatie
gevormd. Dit geschiedde d.m.v. de gegevens, die reeds tijdens het vooronderzoek
verzameld en geschematiseerd waren.
Сел оопіцк begon het gesprek met enige algemene inleidende vragen, die betrek
king hadden op de situatie en op de vermoedelijke interessen van de geïnterviewde.
De hierop volgende vragen beoogden niet alleen het verkrijgen van meer objectieve, algemene gegevens (bijv. omtrent het aantal bebouwde ha, de typen en
aantallen locale industrieën, enz.), welke de onderzoekers doorgaans reeds deels ter
beschikking stonden, maar bewogen zich ook op het gebied van meningen,
houdingen, verwachtingen en waardeoordelen.
De voornaamste ter sprake gebrachte thema's waren ·
i. de mate van bewustheid tot een bepaalde groep van gemeenten, m.a w. tot een
bepaalde zone te behoren;
2. de economische toestand ter plaatse, de bestaande diensten, kantoren, economische activiteiten, etc. ;
3. de plaatselijke initiatieven ter verbetering van de locale economische (bijv.
agrarische en/of industriële) situatie;
4. wat men dacht van de economische perspectieven van de zone, ook m b.t. die
van de aangrenzende streken;
5. de locale politieke situatie (o a. (in)formele machtsgrocperingen en/of pressiegroepen) ;
6. de bestaande sociale stratificatie, klasscvcrschuivingcn, het ontstaan van nieuwe
klassen, etc ;
7. de locale uitingen van groepsvorming; verenigingen, etc. en hun invloed op
het plaatselijke leven.
Men trachtte waar mogelijk, de dieperliggende waarden, de Value-onentations',
die een bepaalde sociale constellatie mcdcbepalen, vast te stellen, alsook de
remmende factoren voor een zekere ontwikkeling (bijv. 'standsegoismc', gczinsparticolansme, vriendjespolitiek, chqucvorming, enz ), ofwel de versnellende
factoren (bijv. vormen van coöperatie, sindicaten, meer 'moderne' uitingen van
groepsvorming, enz ),
8. de betrekkingen tussen stad en platteland de invloed van urbane ideeën, levensvormen en gedragspatronen op tot voor kort geïsoleerde agrarische gebieden;
de persistentie van de traditionele (veelal rurale) levenswijzen, gebruiken, gewoonten; de relaties tussen de jongere en oudere generaties en hun invloed op
het locale leven, de houdingen van de onderscheidene groeperingen, standen en
klassen t.a v. de problemen, die verband houden met eventuele recente (versnelde) economische en sociale, locale veranderingen.
In de leidraad hadden vele vragen m.b.t. bijv. vrijetijdsbesteding, bestaande generatieconflicten, de locale school- cn/of beroepskeuzepatronen, etc, tevens de wijdere
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strekking de onderzoekers op de hoogte te stellen van plaatselijke uitingen van
'mobiliteit', van doorstroming van nieuwe ideeën, van doorbreking van traditionele schema's, van verbreding of vernieuwing van (oude) referentiekaders, enz.
Belangrijk bleken immer de na dit op zich reeds zeer flexibele vragenschema de
problemen, die spontaan, vnjchjk rezen en die veelal van meer typisch plaatselijke
betekenis waren. De onderzoekers heten in deze eindfase van het onderhoud de
vrij с loop aan de meningsuitingen van de geïnterviewden, verheten bewust hun
kader van vooropgezette schema's, begrippen en hypothesen, heten m.a w. de
sociale realiteit a h w. vrij op zich afkomen.
De in de regione Campania gebruikte leidraad voor de interviews verschilt op vele
punten van de voor de Abruzzo samengestelde1.
Op de eerste plaats werden vele vragen duidelijker en meer overeenkomstig de
mentaliteit van de te interviewen personen geformuleerd.
Vervolgens hadden de in Campania gestelde vragen nog minder dan in de Abruzzo
betrekking op wat men langs andere wegen (bijv. onderzoek van de litteratuur,
rapporten, enz.) ook te weten kon komen, ergo vooral op bepaalde meer objectieve
gegevenheden (welke men op zijn hoogst bevestigd trachtte te krijgen), maar meer
op de meningen en houdingen van de inwoners t a v bepaalde problemen.
O m deze redenen werden sommige vragen van de Abruzzo ofwel anders gesteld,
ofwel achterwege gelaten (de vragen 15, 27, 28, 29, 31). Dit laatste was ook het
geval waar bepaalde vragen in de Abruzzo doorgaans of te vaag of te stereotiep
beantwoord werden (bijv. de vragen 3, 9, 11, 17, 21, 32).
Daarentegen werden in de Campania-survey een aantal vragen ingelast betreffende
enkele thema's, die m de Abruzzo van belang gebleken waren, о a
- het vergelijken van zones, wat hun 'rijker of armer zijn' betreft (vraag 4)
- de veranderingen in de wijzen van gelduitgeven (vraag 10)
- het zich al of met betrokken voelen bij het algemene ontwikkelingsproces, dat
zich in Zuid-Itahe voordoet (vraag 18)
- het onderhouden van geregelde betrekkingen met bepaalde stedelijke centra
(vraag 26)
- eventuele zonale veranderingen (vraag 31)
Tijdens het onderzoek in het sociale veld zelf werden de door de inwoners gegeven
antwoorden en de daarmede samenhangende problemen geïnterpreteerd, getoetst
en/of gecorrigeerd volgens de reeds aanwezige 'noties', die men van een zone had
en vervolgens gemtegreerd in het totaalbeeld van een streek.
Dit totaalbeeld, dat dus alle door observatie of door interviews verkregen gegevens
bevatte, werd later meer definitief uitgewerkt en geformuleerd in een voorlopige zonale beschrijving, waann evenwel nog wemig rekening werd gehouden
met interzonale gegevens en vergelijkingen.
1

Zie aanhangsel nr 3, pag 193
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Na het bovenomschrevene rijst de vraag, welke richtlijnen men verkoos m.b.t. de
keuze van de plaatsen waar en de personen waarmede een gesprek gevoerd
moest worden.
De plaatsen, die voor het houden van interviews in aanmerking kwamen, waren
ten eerste alle vooronderstelde zone-hoofdplaatsen en vervolgens die gemeenten,
die na observatie ter plaatse en na de in genoemde hoofdplaatsen ingewonnen informaties karakteristiek voor de zone in onderzoek bleken ofwel bij de zone-afbakening een twijfelachtige positie innamen. Deze laatste bevonden zich bijna immer
m de periferie van een zone ofwel in het overgangsgebied tussen twee zones. Het
aantal plaatsen per zone waar men meer uitgebreide contacten met de inwoners
opnam, varieerde naargelang de ingewikkeldheid van de plaatselijke problematiek,
waarvan men kennis had genomen.
Wat de keuze van de te interviewen personen betreft, kwamen op de eerste plaats
in aanmerking de locale leiders en m het algemeen diegenen, die om hun kennis
en ervaring meer dan de overige inwoners in staat waren allerlei onmisbare informaties te verstrekken.
Men trachtte deze personen zo te kiezen, dat men een zekere controle op de betrouwbaarheid van de antwoorden kon uitoefenen : dezelfde vragen, gesteld aan de
leiders van de verschillende plaatselijke groeperingen en aan de exponenten van de
onderscheidene klassen, sociale categorieën en politieke organisaties gaven tenslotte
een in voldoende mate betrouwbaar en 'geneutraliseerd' beeld van de situatie.
Van grote waarde bleken ook de interviews met de zgn. zonale of regionale leiders
(veelal provinciale functionarissen, voorzitters van de Kamers van Koophandel,
sindícale, religieuze, 'recreatieve' leiders, enz.), die meestal een bredere, meer integrale en minder eng-plaatsehjke kijk op bepaalde streekproblemen toonden.
De aard van de survey leende zich overigens met tot het opstellen van strakke
schema's wat betreft de keuze van de te interviewen inwoners. Men trof immers
aanzienlijke plaatselijke verschillen aan wat de beschikbaarheid, de bereidheid en
de toegankelijkheid van de voor een interview in aanmerking komende personen.
Bovendien werd zoals gezegd, de survey verricht door een beperkte equipe van
onderzoekers.
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D.m.v. het onderzoek van de litteratuur en van het cartografischc materiaal, het
bijeenbrengen van velerlei statistische gegevens, de observaties ter plaatse en de
gehouden interviews werden een aantal gegevens verzameld, die op de eerste
plaats benut werden voor de individuering en afbakening van homogene zones en
intcgratiegebieden.
Zoals hierboven betoogd, was bij het begrip zonale homogeniteit vooral bepalend
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het aanwezig zijn van gelijksoortige ontwikkelingskansen van groepen van gemeenten.
O m dus tot een zone-individucnng en tot een zoncafbakenmg te komen was het
noodzakelijk al die elementen te verzamelen, die tot de opbouw van een gedifferentieerd beeld van de territoriaal onderscheiden ontwikkelingsmogelijkheden konden cn in zekere zm moesten dienen.
Genoemde elementen, 'items' hadden zowel betrekkmg op de socio-cconomischc
als op de socio-culturcle configuraties van de te individucren groepen gemeenten.
Het proces van de individuering en de afbakening van homogene zones cn van de
zg. intcgraticgcbicdcn ojdens het onderzoek geeft drie fasen te zien.
De eerste fase betreft het verzamelen cn benutten van allerlei data, die voor een
eerste orienteting nog vóór het zich begeven m het sociale veld verkrijgbaar waren
en leidden tot een voorlopige zomsatte.
Men verzamelde en onderzocht vooral de volgende gegevens :
a. de bestaande litteratuur over de Abruzzo, vooral die, welke een meer territoriaal
gedifferentieerd beeld van de economische, sociale cn culturele situatie m deze
Regione geven.
b. de rclaticcomplcxen zowel in het verleden als m het lieden gevormd tussen de
gemeenten (administratieve gebieden van velerlei aard, commerciële betrekkingen, marktzoncs, standplaatsen van belangrijke diensten, enz ).
Op het een cn ander werd nader ingegaan bij de beschnjvmg van het cartografische vooronderzoek.
Het behoeft geen betoog, dat de mm of meer dichte netwerken van relaties, die
zich in de loop der tijden tussen bepaalde gemeenten hebben gevormd, een belangrijk gegeven vormen zowel bij het onderzoek naar eventuele zonale
ontwikkelingstcndenzcn als bij het opstellen van bepaalde streekprogramma's.
с de quantitaticvc cn quahtatievc gegevens, die enerzijds betrekkmg hebben op
de aard en de dynamiek van de bestaande economische activiteiten m de ver
schillende gemeenten en anderzijds op hun sociale structuur, vooral m b.t. die
sociale aspecten, welke meer gerelateerd zijn tot de bestaande plaatselijke eco
nomische structuur Het is overbodig er hier op te wijzen, dat speciale aandacht
aan de 'dynamiek' m het verleden en heden van genoemde gegevenheden werd
besteed, aangezien het vooral ging om ontwikkelmgstendcnzcn.
Genoemde dynamiek trachtte men eveneens tot uitdrukking te brengen m de
statistische fase van het onderzoek, door, waar mogelijk, bepaalde quantitaticvc
data te vergelijken met de overeenkomstige van een bepaald aantal jaren ge
leden.
d. de bestaande ontwikkelingsprogramma's in de diverse sectoren, zowel van pu
blieke als van 'private' aard - landbouwhervormmgsplannen, mdustnalisatiepolen, community-development projecten, adult-cducation programma's, enz.
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Door vergelijking en integratie van al de hier genoemde data kon men tot een
hypothetische zonisatic komen, d.w.z. men groepeerde voorlopig die gemeenten
tot zones, die relatief meer onderling door allerlei banden op elkaar betrokken
bleken en wier economische en sociale karakteristieken een meer gelijke aard en
gelijksoortige ontwikkelmgs-tendcnzen toonden. Anders gezegd : men inventari
seerde een aantal vooronderstelde zonaal individuerende factoren en bracht,
voorzover mogelijk, het invlocdsgebicd van ieder van deze factoren op kaart. O m
echter tot een definitieve zone-afbakening te geraken was het onmisbaar in een
tweede fase in de volgende punten tot klaarheid te komen:
a. de verificatie ter plaatse van de geldigheid van de hypothetische zonisatie, hetgeen
vooral een meer concreet bepalen van de vooronderstelde zonale individuerende
factoren inhoudt, d.m.v. het verzamelen van een groter aantal en meer concrete
quantitatieve en qualitatieve data in het sociale veld zelf en de controle van de
reeds te Rome gevonden gegevens.
b. de peding van de 'graad' van bekendheid met en gemteresseerdheid in de plaatse
lijke problemen van de mwoners van de diverse zones, van hun capaciteit aan
eventuele ontwikkelingsprogramma's actief mede te werken, de vaststelling van
bepaalde traditionele waarden, normen, enz., die de uitvoering van bepaalde
plannen ter oplossing van locale problemen zouden kunnen remmen en blok
keren.
c. een meer diepgaand onderzoek van de situatie van de zg. overgangsgemeenten,
d.w.z. die plaatsen, die in het beeld, dat de voorlopige zomsatie gaf, dubieus
bleken, die nog niet in een bepaalde zone konden worden ondergebracht; m.a.w.
een nadere bepaling van het invlocdsgebicd van de onderscheidene zonaal indi
viduerende factoren, welke gebieden met zelden elkaar gedeeltelijk overlappen.
D.m.v. een 'klinische' observatie, het verzamelen van statistische data bij allerlei
plaatselijke mstantics, de hierboven aangegeven en omschreven interviews met
local leaders en andere representatieve personen werden in deze tweede fase al die
elementen verzameld, die benodigd waren om tot een definitieve zone-afbakening
te komen.
Bijzondere aandacht werd in deze fase besteed aan de in с bedoelde maguíale overgangsgemeenten. Men moest de meer prevalente karakteristieken opsporen van
deze oorden en deze met die van de aangrenzende zones vergelijken, waarna deze
plaatsen aan deze of gene zone werden toegevoegd. Uiteraard blijven deze interzonale grensstreken ambivalent van karakter.
Met dit laatste proces was men al gedeeltelijk in de derde fase van de individuatie en
delimitatie van zones, waarin deze nl. een definitief beslag kreeg.
Hiertoe was noodzakelijk een grondige vergelijking van al de voorhanden zijnde
gegevens per gemeente, die resulteerde in een juiste bepaling en onderlinge vergelijking van de diverse territoriaal individuerende factoren en hun invlocdsgc-
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bieden. Uitgaande van de hypothetische zonisatie, die reeds een regionaal beeld
gaf van de mogelijke zonale individucrende factoren en hun invlocdsgcbieden,
begon men in dit beslissende deel van de afbakemngsprocedure met de definitieve
bepaling van de aard en het invloedsgebied van dte dominante mdividuercnde factoren, die wcimg moeilijkheden gaven.
Over het algemeen waren dit de socio-economische, en daarvan vooral de nictagransche factoren, zoals de diverse vormen van industriële ontwikkeling, van
toerisme en van expansie van de dienstensector. Ook de onderscheidene typen
veeteelt bieden bij het onderzoek naar streekbepalende factoren geringe moeilijkheden. Gecompliceerder bleek de studie van de zone tot zone verschillende karakteristieken van de landbouw, vooral in de overwegend agrarische zones. Dit vereiste een onderzoek zowel van de landbouwstructuur zelf (landbouwprodukten,
methoden, typen van bedrijfsorganisatie en bedrijfsvoering, enz.) als van haar
interrelaties met enerzijds bepaalde geografische gegevenheden en anderzijds met
de overige economische sectoren.
Men kwam tenslotte tot de vaststelling van een aantal landbouwtypen (zie paragraaf 7 111 dit hoofdstuk), welke met alleen van groot nut bleken bij de bepaling
van de agrarische mdividuercnde factoren, maar tevens belangrijke componenten
bleken bij de constructie van een zonctypologie. Uiteindelijk kon een definitief
regionaal overzicht van diè dominante mdividuercnde factoren samengesteld worden, die de differentiatie m zones van de Abruzzo hoofdzakelijk bepaalden. Met
dit overzicht konden weliswaar de diverse zones gcindividuecrd, maar nog niet
afgebakend worden. hiertoe moesten de mvloedsgebicdcn van de zonaal individuerende factoren afgepaald worden. Dit hield in het groeperen van de gemeenten
met een gelijksoortige economische en socio-culturelc structuur, ergo met mm of
meer analoge ontwikkclingstcndcnzen en - hetgeen hiermede nauw samenhangt met een relatief grote onderlinge betrokkenheid, tot homogene zones.
Het was in dit verband noodzakelijk voor elke gemeente een aantal indicatieve data
bijeen te nemen, o m. : bepaalde 'morfologische' gegevenheden, zoals de geografische omgeving, de ecologische structuur van de gemeenten, de netwerken van de
relaties van velerlei aard tussen de gemeenten en van de knooppunten van deze
netwerken (de gravitatiecentra), de zg. subjectieve zonisatie en bepaalde plaatselijke,
al of met quantificeerbare, econonusche en (deels hierboven onder b aangeduide)
socio-culturclc gegevenheden.
Het van een gemeente verzamelde gegevencomplex werd vervolgens met alleen
vergeleken met dat van de omliggende gemeenten, maar ook m betrekking gebracht tot, getoetst aan de dominante mdividuercnde factoren van de zone, waartoe
een gemeente verondersteld werd te behoren. D.m.v. deze toetsing konden de
mvloedsgebicdcn van de zonale mdividuercnde factoren definitief bepaald worden
en gcvolgclijk ook de dimensies van de onderscheidene homogene zones
Bij het voorgaande kan opgemerkt worden, dat de fase van de afbakening mm of

Het aanwenden van de gegevens voor de individuering en afbakening

67

meer tussen die van de individucrmg en van de beschrijving van de homogene
zones mligt, mzoverre men bij de afbakening van een aantal gegevens van beide
fasen gebruik maakt
Tenslotte zij hier nog vermeld, dat bij bovenstaande uiteenzetting van de afbakeningsprocedure slechts de algemeen gevolgde richtlijnen aangeduid konden worden
Aangezien nl het complex van mdividuercnde factoren voor iedere zone verschillend is, verloopt ook het dehmitaticproces voor iedere zone op een enigszins
andere wijze. In de in het tweede deel van dit werk gegeven beschrijvingen van de
integraticgcbicden en van de homogene zones, wordt, waar nodig, meer in het
bijzonder nagegaan, hoe de verschillende territoriale eenheden in concreto werden
afgebakend.
In een volgend stadium worden op analoge wijze de zones, die onderling meer op
elkaar betrokken bleken en een gemeenschappelijk stedelijk gravitaticccntrum
bezaten, die dus onder het mvloedsgebied van een of meer gemeenschappelijke
territoriaal integrerende factoren van cen hogere orde bleken te vallen, samengevoegd tot grotere territoriale gehelen, de zg mtcgratiegebieden
Het totale dehmitaticproces zou men in het volgende schema kunnen samenvatten
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5. DE O P S P O R I N G EN DE U I T W E R K I N G VAN

DE S T A T I S T I S C H E

DATA

Wij duiden hiernavolgend de problemen aan, die verband houden met de ver
zameling en uitwerking van de statistische data
Na de vaststelling van de noodzakelijkheid van het voorhanden hebben van be
paalde quantitatieve data, moest men hun betrouwbaarheid en hun waarde voor
een rcelc weergave van de te onderzoeken realiteit bepalen
Als met of zeer weinig bruikbaar, waardevol voor het onderzoek werden beschouwd
a. alle met zeer recente gegevens, mzoverre men kon aannemen, dat de door hen
aangegeven verschijnselen reeds in aanzienlijke mate veranderd waren.
Helaas viel het onderzoek in een tijdvak vlak vóór de volkstelling en het 'agrarische en industriële statistische onderzoek' van 1961, terwijl de gegevens van
de volkstellingen van 1951 vanwege de grote veranderingen, die zich nadien in
Zuid-Italie voorgedaan hebben, slechts een relatieve vergelijkende waarde
bleken te bezitten
b de gegevens, die weliswaar een officiële, maar geen reële situatie weergaven
bijv de data betreffende de emigratie en de immigratie, gegeven door de Istat
(het 'Italiaanse с в s '), die naar de officieel geregistreerde veranderingen van
residentie verwijzen
Deze cijfers drukken in Italie slechts een klem gedeelte van de werkelijke woon
plaats-wijzigingen uit, wijl het merendeel van degenen, die verhuizen zich in de
plaats van herkomst ingeschreven laat staan.
с de data, die minder duidelijk omschreven gegevenheden uitdrukken bijv die
betreffende het analfabetisme (wie is analfabeet'' luj die met lezen kan of hij die
een onvoldoende aantal jaren op school doorbracht')
Men heeft, kortweg gezegd, een uitgebreid kritisch onderzoek naar de waarde van
de statistische bronnen moeten instellen.
Men kon hiertoe overgaan omdat de statistische bureaus (bijv Istat, Inea) hun
methoden voor de verzameling van gegevens publiceren
Vervolgens kon men in vele gevallen de geldigheid van de centraal verkregen data
ter plaatse nagaan

De opsporing en uitwerking van de statistische data

69

Tenslotte verkeerde men in de omstandigheid, dat de volkstelling samenviel met
de survey, zodat de moeilijkheden, die de genoemde bureaus ondervonden bij de
opsporing van de gegevens van nabij beschouwd konden worden en men zich een
juist waardeoordeel over de officieel beschikbaar gestelde data kon vormen.
Het spreekt vanzelf, dat men uiteindelijk voor een deel toch genoegen moest nemen
met een aantal minder betrouwbare gegevens.
In de voorbereidingsfase van het onderzoek werd getracht zoveel mogelijk signi
ficante gegevens uit de 'centrale' bronnen te verkrijgen.
Deze min of meer betrouwbare data waren :
A. geografische gegevens per gemeente :
- oppervlakte, minimum en maximum hoogte van het gemeentegebied en hoogte
ligging van de woonkern.
B. demografische gegevens per gemeente :
- de residerende bevolking in 1861, 1951, 1957 en i960.
- het gemiddelde geboortecijfer per jaar over de jaren 1958-1960. (de cijfers voor
andere jaren waren niet verkrijgbaar).
- de variatie in de grootte van de residerende bevolking 1958-1960, 1951-1960 en
1861-1960.
De geldigheid van deze gevens is beperkt, aangezien zoals boven reeds aangeduid,
velen naar andere gemeenten verhuizen zonder dit te laten registreren. Dit geldt
vooral voor de vele immigranten, die na enige jaren in hun gemeente van herkomst
hopen terug te keren.
С data varia, zoals:
- het tabaksverbruik (ter bepaling van het indexcijfer van het bcstaansnivcau).
- de afstand tussen een gemeente en het stedelijke centrum waarop zij meer direct
betrokken is.
- de ''verkeersdichtheid' per gemeente, geschat d.m.v. een puntentelling op basis van
het type en aantal verkeerswegen, de eventuele aanwezigheid van spoorwegen,
havens en vliegvelden, enz.
Zoals het schema op pag. 67 toont, vormde de verzameling van de centraal be
schikbare statistische gegevens, welke tijdens het vooronderzoek plaats vond een
van de wegen, waarlangs men tot de voorlopige bepaling van de zonaal individuerende factoren en vervolgens tot een hypothetische zoneafbakening kwam.
Ter verkrijging van de slechts op gemeentelijk niveau beschikbare data, werd,
zoals gezien, aan alle gemeenten een questionnaire verstuurd, waarin o.a. om die
quantitatieve data verzocht werd, die niet of slechts ten dele centraal verkrijgbaar
waren.
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De gevraagde data waren:
Α. demografische gegevens, die ten dele de centraal verzamelde data corrigeerden of
aanvulden :
- het aantal tijdelijk afwezige kiezers, dat een zeker idee geeft van het verschil tussen
de officieel geregistreerde en de werkelijke emigratie. Dit aantal heeft uiteraard
slechts een indicatieve waarde.
- het aantal ingeschreven gezinnen.
- het aantal gezinshoofden niet in de landbouw werkzaam.
Ook deze cijfers bezitten slechts een betrekkelijke betrouwbaarheid, aangezien in
vele agrarische gebieden in Zuid-Italië, de gezinshoofden zich aan meerdere economische activiteiten wijden ofwel op het punt staan van arbeid te veranderen of
reeds veranderd zijn, zonder dit aan de gemeente mede te delen.
Vanwege de belangrijkheid van dit gegeven echter heeft men de waarden van deze
aantallen geschat op basis van de questionnaires, van de bevindingen van het veldonderzoek en van de volkstelling van 1951.
B. economische data
- het aantal personenauto's, vrachtauto's en tractoren.
- de grootte van de veestapel (runderen, schapen, varkens, paarden en geiten) in i960.
- de grootte van de omzetbelasting in ідбо.
- de hoeveelheid geslacht vee in tgóo.
Slechts de twee laatste data konden vergeleken worden met die van 1955.
C. gegevens betreffende de dienstensector.
De questionnaire bevatten een lijst van 58 diensten (zie aanhangsel nr. 1). Voor elk
van deze moest aangegeven worden :
a. het al of niet aanwezig zijn ter plaatse;
b. bij ontkenning hiervan, de dichtsbijzijnde plaats waar deze zich wel bevond;
с de afstand tussen deze plaats en de gemeente.
Tijdens de fase van de uitwerking van de quantitatieve gegevens hield men vooral
de aard en het gewicht van de individuerende factoren voor ogen, die ten grondslag
lagen aan de reeds voorhanden zijnde voorlopige territoriale differentiatie (hypo
thetische zonc-afbakening). De in dit verband significante gegevens werden onder
ling in verband gebracht, zodat men bepaalde aanwijzingen verkreeg omtrent het
verloop van de meer belangrijke economische en sociale verschijnselen (bijv. rich
ting en dichtheid van migratiebewegingen, de aanwezigheid van secundaire en
tertiaire economische activiteiten, en2.).
Men kwam op deze wijze tot een significant beeld van de gevarieerdheid op velerlei
gebied tussen groepen van gemeenten, althans wat hun quantificccrbarc gegeven
heden betreft. Dit beeld kon echter niet tot de definitieve zone-afbakening voeren.
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aangezien men dit resultaat slechts kon bereiken door de uitwerking, selectie, integratie en vergelijking van al de beschikbare gegevens van het vooronderzoek en
het veldonderzoek.
Het is evident dat men pas na het afbakenen van de zones van gemeentelijke naar
zonale gegevens kon overgaan.
Dit geschiedde op de volgende wijze:
1. Enige gemeentelijke data werden eenvoudig opgeteld: oppervlakte; bevolkingsgrootte; aantal geborenen in de laatste drie jaren; het aantal afwezige kiezers;
het aantal residerende gezinnen; het aantal met-agrarische gezinnen; het aantal
personenwagens; de omzetbelasting, het vleesverbruik; het tabaksverbruik, enz.
2. Met de aldus verkregen zonale gegevens werden een aantal index cijfers (bijv.
het aantal kg geconsumeerd vlees per jaar en per zone-inwoner) en percentages
berekend (bijv.: de variaties in de bevolkingsgrootte).
3. Voor enige gegevens (bijv. afstand van de gemeenten in een zone tot de hoofdplaats van een integratiegebicd, de verkeersdichtheid, de beschikbare diensten)
werd voor elke zone een gemeentelijk gemiddelde berekend, dat gewogen werd
in evenredigheid met de bevolkingsgrootte van de afzonderlijke gemeenten.
De zonale data, die zowel voor de beschrijving als de classificatie van de homogene
zones belangrijke elementen vormden, werden voor iedere homogene zone op een
schema samengebracht, dat er als volgt uitzag.
Schema van zonale quantitatieve data
Geografische gegevens
- minimale en maximale hoogte van een zone
- de oppervlakte van een zone
Demografische gegevens
-

de residerende bevolking in i960, 1958, 1951, 1861.
het aantal residerende gezinnen in i960 en de gemiddelde gezinsgrootte.
de bevolkingsdichtheid in i960.
de bevolkingsgrootte van de grotere en de kleinere centra, alsmede van de verspreid wonende bevolking, tevens in % van de totale bevolking uitgedrukt.
- de bevolkingsvariaties over de perioden 1958-1960, 1951-1960, 1851-1961, tevens
in % van de bevolkingsgrootte resp. in 1958, 1951 en 1851 uitgedrukt.
- het gemiddelde jaarlijkse geboortecijfer over de periode 1958-1960 per 1000
inwoners.
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Economische gegevens
a. agrarische data.
- de produktievc oppervlakte, ook in % van de totale oppervlakte uitgedrukt.
- het aantal ha grond in eigendom zijnde.
- het totale aantal ha grond in eigendom zijnde van publieke lichamen, ook in %
van de totale in eigendom zijnde grond uitgedrukt.
- het totale aantal ha grond in privc-eigendom, ook in % van de totale in eigendom
zijnde grond uitgedrukt.
- het aantal ha grond minder dan 2 ha, van ζ tot 5 ha, van 5 tot 25 ha en boven
de 25 ha in privé-cigendom, ook in % van de totale in eigendom zijnde grond
uitgedrukt.
- het aantal ha in handen van de (kleine) zelfstandige boeren, ook in % van de
totale produktievc oppervlakte.
- het aantal ha van bedrijven met vast betaalde landarbeiders, tevens in % van de
totale produktievc oppervlakte.
- het aantal ha van pachtbedrijven, tevens in % van de totale produktievc oppervlakte.
- het aantal ha van eventuele overige vormen van boerenbedrijven, tevens in %
van de totale produktievc oppervlakte.
- de veestapel (de aantallen runderen, schapen, varkens, paarden en geiten), ook
per 100 ha.
b. data m.b.t. de industrie.
- het aantal in met-agrarische sectoren werkenden (volgens de volkstelling van
1961), tevens in % van de totale residerende bevolking uitgedrukt.
- het aantal in de industrie werkenden in 1951 (A), tevens in % van de totale residerende bevolking uitgedrukt.
- idem in 1961 (B).
- de variatie van A en В over de periode 1951-1961, tevens in % van A uitgedrukt.
- het aantal industrieën in 1951 en het gemiddelde aantal werkenden in deze per
industriële eenheid.
- idem in 1961.
Politieke gegevens :
- het aantal tijdens de kamerverkiezingen van 1958 op de Democrazia Cristiana
uitgebrachte geldige stemmen, tevens in percenten van het totaal aantal geldige
stemmen uitgedrukt.
- idem voor de linkse partijen (socialisten en communisten).
- idem voor de uiterst rechtse partijen (missini, monarchisten, enz.).
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Tenslotte werden op dit schema de zonale enkelvoudige en samengestelde indexcijfers (van levenspeil en urbanisatie) en het algemene samengestelde indexcijfer,
waarover hieronder, weergegeven.
De indexcijfers
Van de meer indicatieve data werden de volgende 11 zonale indexcijfers samengesteld.
1. Indexcijfer van omzetbelasting
Men ging uit van de in elke gemeente van een bepaalde zone in i960 betaalde omzetbelasting, welk gegeven d.m.v. de aan de gemeenten verzonden questionnaires
verkregen werden. De in een zone in i960 gemiddeld betaalde omzetbelasting per
inwoner werd berekend door het totaal van de in de gemeenten van een zone betaalde bedragen te delen door het aantal inwoners van de zone.
De gemiddelde in i960 per inwoner in de regione Abruzzo betaalde omzetbelasting
verkreeg men door het totaal van de in de 44 homogene zones betaalde omzetbelasting te delen door het totaal aantal inwoners van al de zones van de regione.
Dit getal op 100 stellende, kon voor iedere zone het indexcijfer van omzetbelasting
worden berekend.
2. Indexcijfer van vleesverbruik
Men ging uit van het aantal kg vlees in i960 in de diverse gemeenten van een zone
geconsumeerd, welk gegeven d.m.v. het aan deze gemeenten verzonden questionnaire verkregen werd.
Op analoge wijze als onder 1 beschreven, kon het indexcijfer van vleesverbruik
berekend worden.
3. Indexcijfer van tabaksverbruik
Uitgaande van het bedrag, dat in i960 in de verschillende gemeenten van een zone
aan tabaksinkopen besteed werd (welk gegeven door het 'Staatsmonopolie van
Tabak' te Rome verstrekt werd), kwam men op analoge wijze als onder 1 beschreven tot een indexcijfer van tabaksverbruik.
4. Indexcijfer van de verbreiding van televisietoestellen
Men ging uit van het aantal televisie-abonnementen in elke gemeente van een zone
in i960, welk gegeven door de RAI (Radiotelevisione Italiana) gepubliceerd wordt
en berekende vervolgens voor elke zone het aantal televisiekijkers per 100 gezinnen.
Op analoge wijze te werk gaande als onder 1 aangegeven, kon hierna het indexcijfer samengesteld worden.
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5. Indexcijfer van de verbreiding van personenauto's
Uitgaande van het aantal personenauto's in privé bezit in elke gemeente van een
zone (welk gegeven d.m.v. de questionnaire verkregen werd), was men in staat
het aantal personenauto's per 1000 inwoners van een zone te berekenen. Vervolgens
ook hier zoals onder 1 aangeduid te werk gaande, kwam men tot een indexcijfer
van de verbreiding van personenauto's.
6. Indexcijfer van het aantal inwoners van de zone-hoofdplaats
Uitgaande van het gemiddelde aantal inwoners van de 44 zonchoofdplaatsen in de
regione Abruzzo en vervolgens dit gemiddelde op 100 stellende, kon voor iedere
zone het bovenomschrevene indexcijfer berekend worden.
7. Indexcijfer van de nabijheid van een zone tot het stedelijke centrum van haar integratiegebied
Men berekende voor elke gemeente van een zone de afstand in km tot de hoofdplaats van het integratiegebied waartoe de zone behoorde. Aangezien geen enkele
gemeente in Abruzzo meer dan 100 km van deze hoofdplaats verwijderd ligt en
het indexcijfer de nabijheid van een zone tot deze hoofdplaats aangeeft, berekende
men vervolgens de verschillen tussen de waarden van deze afstanden en het getal
100 (aan te duiden als V^, V 2 enz.). Hierna kwam men tot het gewogen gemiddelde
van de afstanden van de gemeenten van een zone tot de hoofdplaats van haar intcgratiegebied met behulp van de volgende formule:
V 1 χ Ρχ + ν , Χ P a +
Р І + РЗ

(Pj, P 2 enz. duiden de bevolkingsgrootten van de respectievelijke gemeenten aan).
Tenslotte werd het gemiddelde van de aldus voor de 44 zones verkregen waarden
berekend en op 100 gesteld, waarna men tot de vaststelling van het indexcijfer kon
overgaan.
8. Indexcijfer van verkeersdichtheid
Voor elke gemeente van een zone werd een 'verkeerscoëfficiënt' samengesteld,
waarvan de waarde op basis van het volgende puntenschema geschat werd:
-

gemeente, gelegen op het einde van een weg, langer dan 10 km
idem, doch de weg is korter dan 10 km
gemeente aan een doodlopende weg, langer dan 1 o km, gelegen
idem, doch de weg is korter dan 10 km
gemeente, aan een provinciale weg gelegen
idem, doch de provinciale weg is niet geasfalteerd

5 punten
10
10
15
20
10
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- gemeente, aan een rijksweg gelegen (naargelang de belangrijkheid van deze weg)
- voor elke provinciale weg, waaraan een gemeente tevens gelegen is
- voor elke rijksweg, waaraan een gemeente tevens gelegen is
- voor een spoorwegstation (naargelang de belangrijkheid van de
spoorlijn)
- voor een 'autostrada', waaraan een gemeente gelegen is,
doch waarmede zij geen directe verbinding heeft
- indien deze directe verbinding wel aanwezig is
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30-40 punten
+
+

10
20

-

+ 10-20
+
+

10
20

-

Met behulp van de onder 7 gegeven formule berekende men het gewogen gemiddelde van de 'verkeerscocfFicicnten' van de gemeenten van een zone en kwam
men tot een zonale 'verkeerscoëfficiënt'. Vervolgens berekende men het gemiddelde
van de 44 zonale 'verkecrscoëfficicntcn' en stelde de waarde hiervan op 100, waama
men voor iedere zone het indexcijfer van verkeersdichtheid kon samenstellen.
p. Het indexcijfer van de in met-agrarische beroepen werkzame bevolking
Het nationale industriële en commerciële statistische onderzoek van 1961 gaf voor
iedere gemeente het aantal in niet-agrarische beroepen werkzame personen aan,
zodat men het totale aantal van deze categorie personen per zone kon berekenen en
vervolgens het percentage dat dit aantal vormde van de totale residerende bevolking
in een zone alsmede het gemiddelde percentage van alle 44 homogene zones. Nadat
dit laatste op 100 gesteld werd, kon voor elke zone het indexcijfer vastgesteld
worden.
10. Indexcijfer van het aantal diensten
Voor elke gemeente van een zone werd het aantal niet onmisbare (en bijgevolg niet
in elke plaats aanwezige) diensten vastgesteld, welk aantal maximaal 28 kon bedragen 1 .
Vervolgens werd voor elke zone een gewogen gemiddelde van de bestaande diensten berekend volgens een formule analoog aan de onder 7 aangeduide : men hield
dus rekening met de bevolkingsgrootten van de verschillende gemeenten. Uit deze
gemiddelden werd het gemiddelde van de 44 zones afgeleid en op 100 gesteld,
waama men kon overgaan tot de vaststelling van het indexcijfer.
и . Indexcijfer van de bevolkingsvariatie

icst-igóo

Nadat men vastgesteld had, dat de bevolkingsgrootte in het tijdvak 1951-1960 in de
regione Abruzzo nagenoeg onveranderd gebleven was alsmede dat in de onderZie aanhangsel I, einde vraag 20.
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scheidenc zones de percentages van de bevolkingsvanatic in geen enkel geval onder
de —20% of boven de + 2 0 % uitkwamen, kon het bovenaangeduidc indexcijfer
op de volgende wijze gevormd worden.
Men stelde de gemiddelde variatie in de 44 zones op 100 en voegde het percentage
van de bevolkingsvanatic, met vijf vermenigvuldigd, aan de waarde 100 toe, indien
dit in een zone positief was; daarentegen trok men het percentage, met vijf vermenigvuldigd van de waarde 100 af, indien dit in een zone negatief bleek.
Zodoende verkreeg men een aantal indexcijfers met een waardengamma van o tot
100 voor de zones met een bevolkingsafname en van 100 tot 200 voor de zones
met een bevolkingsgroei.
Tenslotte stelde men voor elke homogene zone drie samengestelde indexcijfers
vast:
a een indexcijfer, verkregen door de berekening van het gemiddelde van de eerste
vijf hierboven aangegeven enkelvoudige indexcijfers, dat het zonale bestaansntveau aangeeft;
b. een indexcijfer, afgeleid uit het gemiddelde van de overige enkelvoudige indexcijfers, dat de 'zonale urbamsatiegraad' toont;
с een algemeen samengesteld indexcijfer, dat de graad van (niwdcr) ontwikkeldheid
weergeeft
Het eerstgenoemde samengestelde indexcijfer zal nauwelijks betoog behoeven.
Het is ons bekend, dat dit indexcijfer in hoger ontwikkelde (Westerse) landen ge
construeerd wordt met een groter aantal en/of meer indicatieve statistische data.
In ons geval echter bleek de boven aangegeven wijze eigenlijk de enig mogelijke,
gezien de schaarsheid en/of geringe betrouwbaarheid van het voor Zuid-Italië
beschikbare statistische materiaal.
Hetzelfde geldt voor het tweede samengestelde indexcijfer, dat op quantitatieve
wijze enige karakteristieken aangeeft, mede op grond waarvan men een zone kan
plaatsen in een bepaalde fase van een algemeen verstcdchjkingsproccs.
Deze index bevat de synthese van de overige zes variabelen
- de grootte qua inwonertal van de zone-hoofdplaats, welke grootte - zoals de
onderzoekers konden vaststellen - in hoge mate van invloed is op de verstedelijking van de omliggende streken.
- de afstand van een homogene zone tot het stedelijke centrum van een mtegratiegcbied, nagenoeg in alle gevallen een tamelijk grote stad; naarmate genoemde
afstand groter is kan dit centrum minder haar urbaniserende invloed uitoefenen.
- de intensiteit van het (transito-)verkeer (verkeersdichtheid), dat mede de urbamsermg van een zone beïnvloedt.
- het percentage met-agrarische gezinnen, dat een duidelijke indicatie vormt van
een zekere verstedelijking.

D e opsporing en uitwerking van de statistische data

77

- het aantal ter beschikking staande diensten; evenwel niet die, welke men nagenoeg
overal aantreft (bijv. de medicus, de postdienst), maar die welke men slechts in
de grotere plaatsen vindt.
- de bevolkingsvanatie m het laatste decennium, die (hetgeen vooral geldt in de
Mezzogiorno) niet zozeer van de natalitcit-mortaliteit afhankelijk is, doch
meer van de migratiebewegingen, de exodus in de zeer achtergebleven zones en
de immigratie in de zones met een zekere (stedelijke) ontwikkeling.
Het algemene samengestelde indexcijfer is tenslotte berekend met de volgende
formule
iT +21U
3
Hierin stelt iT het levenspeil-indexcijfer voor en iU het urbanisatie-indexcijfer. Van
dit laatste werd de dubbele waarde genomen om het algemene indexcijfer, dat de
(zonale) ontwikkelingsmogelijkheden aanduidt, meer indicatief te maken.
De indexcijfers, vooral de samengestelde, die in zekere zin een synthese van het
gehele statistische deel van het onderzoek vormen, gaven de mogelijkheid de
homogene zones op basis van deze ranglijsten te plaatsen1 Deze gaven significante
overeenkomsten te zien met de plaats, die de afgebakende homogene zones innamen in een algemene typologie, die na het veldonderzoek samengesteld werd en
door de bovengenoemde classificatie quantitatief 'geïllustreerd' kon worden.

6. HET

GEBRUIK

GE1NDIVIDUEERDE

VAN

DE

GEGEVENS

VOOR

DE

BESCHRIJVING

VAN

DE

GEBIEDSGEHELEN

De vele gegevens, die gedurende het onderzoek langs de hierboven aangeduide
kanalen (bibliografisch, statistisch, cartografisch, meer eigenlijk sociologisch onderzoek ter plaatse) ter beschikking kwamen, dienden met alleen voor de individuenng
en de afbakening van bepaalde homogene zones en integraticgebicden, maar ook
ter beschrijving van deze gcbiedsecnheden en voor de uiteenzetting van de gemeenschappelijke karakteristieken en eventuele analogieën van bepaalde typen van zones
in het kader van een typologische descriptie.
Men kon m dit verband de voorhanden zijnde gegevens op vele wijzen 'verwerken'
en integreren:
Bijv. de quantitatieve en qualitatievc data konden dienen ofwel om de meer zonaal
eigen problemen aan te duiden, ofwel die van een integratiegebied ofwel die van
een bepaald type van zone.
Men heeft in het Abruzzo-rapport de voorkeur gegeven aan de volgende wijze van
feiten-weergave :
1

Vgl pag 99 e v.
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a. m de typologische beschrijvingen gaf men het karakteristieke van het economische
en sociaal-culturele systeem alsmede de ontwikkclmgstendcnzen van de diverse
typen van zones weer.
b. in de daarop volgende monografische beschrijvingen van de integrattegebteden
werden die data uiteengezet, die de gemeenschappelijke trekken vormden van al
de homogene zones, die een bepaald integratiegebicd omvatte (Onder een mtegratiegcbied werd - zoals uiteengezet - een territoriaal geheel verstaan, waarvan
de zones die daarvan deel uitmaken, in een urbaan centrum of in een zone met
een stedelijk karakter een wijze van integratie vinden )
Men prefereerde in deze descripties zoveel mogelijk geografische, historische, demografische, economische e.a. gegevens van een integratiegebicd te geven. Men hield
daarbij vooral rekening met de interne samenhang van vele problemen binnen dit
grotere territoriale geheel vele gegevenheden, die aanvankelijk slechts karakteristiek
voor een bepaalde zone schenen (bijv. de aanwezigheid van industrie) bleken in
werkelijkheid aanzienlijke repercussies voor andere (meestal aangrenzende) zones
te hebben De problemen, die meerdere zones gemeen hebben konden ergo beter
in het kader van een integratiegebied benaderd en op hun waarde geschat worden.
Aan het bovenstaande kan nog toegevoegd worden, dat er een tendens naar een
steeds grotere onderlinge integratie van bepaalde groepen van homogene zones
te constateren valt. De homogene zones immers zijn geen op zich staande territoriale eenheden, vooral met wanneer men het in het laatste decennium op gang zijnde
proces van urbanisatie, van economische en culturele horizonsvcrbreding beschouwt,
alle verschijnselen, die een zekere zonehvellatie, een doorbreking van de in het
verleden betrekkelijk grote zonale autarkie veroorzaken
с tenslotte werden in de monografische beschrijvingen van de homogene zones,
die problemen geschetst, die meer streekeigen, typisch waren voor de afzonderlijke
zones · de zonale 'eigenaardigheden'.
De beschrijving van een integratiegebied geschiedde mm of meer aan de hand van
het volgende schema.
ι. Verantwoording, 'rechtvaardiging' van de afbakening van het integratiegebicd,
vooral door vergelijking met gebiedsindelingen, die gebaseerd zijn op specifieke
relaties handelsgebieden, administratieve gebieden, gravitaticgebicden van ur
bane centra en van bepaalde specifieke diensten, enz.
2 Diverse geografische aspecten· hydrografische, ecologische, morfologische, enz.
3. De opsomming van de homogene zones in het integratiegebicd en de ver
duidelijking van het waarom van hun toebehoren tot de 'area integrata'.
4 Die historische gegevens, die tot een beter begrip van de huidige situatie kunnen
voeren.
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5. De positie van het intcgratiegebied binnen de Regione, de natie. Haar externe
relaties, haar verbindingswegen enz.
6. Een statistisch overzicht van het intergratiegebied en haar homogene zones
(de totale, de produktieve en de bebouwbare oppervlakte, demografische
gegevens, beroepsbevolkingssamenstellmg; de indexcijfers, enz., enz.).
7. De typologische ordenmg van de homogene zones binnen een integratiegebied.
8. Een beschnjvmg van de belangrijkste economische problemen.
9. Eventuele intervcntieplanncn. hun realiseringsvatbaarheid en/of de fasen van
hun verwerkelijking.
10. Onderzoek van de interzonale betrekkingen, vooral tussen de centrale zone
(waarin zich het stedehjke centrum van een integratiegebied bevindt) en de
meer perifere streken. De dynamiek van deze relaties en mogelijke ontwikkelingen.
Meer moeilijkheden gaf uiteraard het samenstellen van een schema voor de zonale
monografieën, aangezien het juist om de meer streekeigen problematiek ging: de
meer algemene problemen kwamen immers reeds m de typologische beschrijvingen
en in die van de mtcgratiegcbieden aan bod Hoewel een eigenlijke beschrijvingsschema met werd samengesteld, zorgde men niettemin bij de weergave van de
zonale eigenheden zoveel mogelijk voor een analoge opbouw en wijze van oriëntering.
Volledigheidshalve vermelden wij tenslotte, dat men het totale beeld van een bepaalde zone vindt door de raadplegmg van :
a.
b.
с
d.
e.

de typologische beschrijving van de zone.
de beschrijving van het integratiegebied, waartoe de zone behoort,
de zonale monografie.
de statistische tabellen per homogene zone.
de cartografische weergave van diverse geografische, historische, demografische
economische en sociale gegevenheden.

7. DE V O R M I N G VAN

EEN TYPOLOGIE VAN

DE H O M O G E N E

ZONES

De samenstelling van een zone-typologie, die indicatief is voor het karakter en de
'ontwikkchngsvatbaarheid' van de onderscheiden gcbiedseenhedcn, is op de eerste
plaats van belang op praktisch mveau. Zij maakt het nl. mogelijk een aan de werkehjkheid passende differentiatie van de publieke interventies met het oog op de
ontwikkeling van de probleem-gebieden te verwezenlijken. Ook op theoretisch
vlak echter is een typologie van betekems, inzoverre zij de vele diverse analogieën
tussen de homogene zones beter doet uitkomen door deze in bepaalde typen onder
te brengen.
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Reeds bij de uitwerking van de statistische gegevens en bij de samcnstcllmg van de
zonale indexcijfers werd het duidelijk, dat het mogelijk moest zijn de eenmaal
afgebakende zones te classificeren op basis van het analoge verloop van velerlei
demografische, economische en socio-culturele variabelen per zone. Deze analogieën waren onder meer afhankelijk van de geografische positie (berg-, heuvel-,
laaglandzoncs) en het type van de overheersende economische activiteiten (bijv.
prevalentie van de primaire, secundaire of tertiaire economische sectoren), enz.
De emigratie bijv. neemt geleidelijk af naarmate men van de zones met zeer geringe bestaansmiddelen overgaat naar streken met een aanmerkelijke groei van
industriële en/of tertiaire activiteiten.
Evenzo wat andere gegevenheden aangaat : de bevolkingsdichtheid, het percentage
van verspreidwonenden, het percentage bebouwbare oppervlakte nemen toe,
naarmate men berg, heuvel- of laaglandzones in beschouwing neemt 1 .
Vooral wanneer men de indexcijfers (speciaal het samengestelde 'indexcijfer van
ontwikkeling') beziet, komt men tot de conclusie, dat de onderscheiden homogene
zones in een rangorde geplaatst kunnen worden, die in hoge mate afhangt van de
bestaansmiddelen en van de zg. valonsatieperspecticvcn van deze zones.
Vervolgens verdient het vermelding, dat de in Abruzzo onderscheiden zones, wat
de waarden van de ontwikkchngsindex betreft, opmerkelijk variëren, nl. bij een
regionaal gemiddelde 100, van 36 voor de zeer geïsoleerde, achtergebleven zone
Forca di Penne tot 241 voor de geürbaniseerde en geïndustrialiseerde zone ChietiPescara2.
Opgemerkt zij, dat de afstand tussen de indexwaarden van de meer en minder ontwikkelde zones de tendens vertoont nog groter te worden in de toekomst, (overigens
een verschijnsel, dat zich ook op mondiale schaal voordoet).
De aanwijzingen van statistische aard, die duiden op een classificeerbaarheid van de
homogene zones, werden echter zeer versterkt door de bevindingen van het meer
quahtatieve onderzoek in het 'sociale veld' zelf.
Ook hier moest men concluderen, dat velerlei 'faits sociaux' zoals bijv. de interesse
voor en de deelname aan locale ontwikkelingsprogramma's, bepaalde anomicverschijnsclcn en dergelijke, verschillende vormen aannamen voor bepaalde groepen van
zones, die soorttypische overeenkomsten vertoonden. Een attente vergelijking
tussen de zonegroepermg op basis van de statistische uitwerkingen en die d.m.v. de
resultaten van het sociale onderzoek ter plaatse zelf gaf treffende overeenkomsten
te zien: bijv. de ongeïnteresseerdheid van de inwoners voor locale problemen is
groter en bepaalde uitingen van anomie komen meer frequent voor in die streken,
waar een economische crisis sterker is (bijv. in bepaalde geïsoleerde bergzones), enz.
Omgekeerd bleken de inzet en de deelname van de inwoners intenser, waar het
zonale economische systeem meer mogelijkheden tot ontplooiing van individuele
1
3

Zie de tabellen 4 t/in 8, op pag 99 e ν , vooral tabel nr 8 is indicatief
Vgl tabel nr 6 op pag 101
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capaciteiten bood, waar de door de streek geboden kansen meer overeenkwamen
met de nagenoeg algemeen aanvaarde vcrwachtingsmodcllen van urbane aard.
Op grondslag van de vaststelling van deze interrelaties van sociaal-economische en
sociaal-culturele aspecten, achtte men het mogelijk een zone-typologie samen te
stellen, die in zekere mate met beide soorten aspecten rekening hield. Bij de bepaling van de onderscheiden typen zones beschouwde men echter op de eerste
plaats de bestaande economische gegevenheden.
Men ging uit van de hoeveelheid en de soort van de beschikbare bronnen van bestaan en van de wijzen en de mate van benutting van alle of sommige van deze.
Vervolgens onderzocht men de mogelijkheden van een eventuele meer efficiënte
gebruikmaking van de aanwezige bestaansbronnen en van het aanboren van
nieuwe. Daarbij nam men o.m. de lokale demografische gegevenheden, de beroepsstructuur en de sociale stratificatie in beschouwing, in het bijzonder het al
of niet voldoende aanwezig zijn van capabele zonale of locale leiders.
Men had immers - zoals de benaming van de zonetypen reeds min of meer aangeeft - bij het bepalen van de zonetypen vooral de veranderbaarheid van hun
economische situatie op het oog, zodat eveneens rekening werd gehouden met de
aard en de grootte van de mogelijke interventies in de diverse zonetypen alsmede
met de vraag van wie deze zouden moeten uitgaan.
Samenvattend kan men zeggen, dat in de socio-economische zone-typen vooral de
ontwikkelingsperspectieven van de zones tot uitdrukking komen, daarbij uitgaande
van de actuele zonale situaties, zoals deze vanuit het verleden ontstaan zijn.
Het is van belang bij het voorgaande aan te tekenen, dat aan ruimere economische
mogelijkheden in een zone gewoonlijk een grotere interesse van de bevolking voor
de eigen problemen beantwoordde. Bijv. zones, die slechts bescheiden agrarische
ontwikkelingsmogelijkheden bezitten, vertonen over het algemeen een weinig
actieve, meestal berustende, traditionele bevolkingsgroep.
Wat de in concreto onderscheiden typen betreft, bleek het noodzakelijk, alle zones
vanuit agrarisch oogpunt in vier opeenvolgende typen te onderscheiden. Het eerste
type (de emigratiezones) duidt op een situatie waarin het werkelijk inopportuun
geacht moet worden nog land te bebouwen, waarin mede tengevolge daarvan een
ware exodus van de jongere werkkrachten plaatsvindt en waarin bij de inwoners
een geest van 'defaitisme', 'zich nergens meer voor inzetten' overheerst.
Het tweede zonctype (de systematiseringszones) kenmerkt zich eveneens door een
relatieve schaarsheid van bestaansmiddelen en een algemene ongeïnteresseerdheid
van de inwoners voor de problemen van hun streek. Zij worden echter aangeduid
als systcmatiseringszoncs, wijl de beoefening van de landbouw, zij het op beperkte
schaal, niet alleen mogelijk doch ook vooralsnog noodzakehjk is, gezien de relatief
grote bevolkingsdichtheid in deze gebieden.
Het dei de zonetype (de verbeteringszones) omvat over het algemeen die heuvel-
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gebieden, die voor een zekere ontwikkeling van de landbouw geschikt zijn. Men
treft er veelal wijngaarden, olijfbomen en dergelijke aan. In deze streken zijn - zoals
de benaming reeds aangeeft - bovenal een serie maatregelen voor een rationeler
benutten van de bcstaansbronnen noodzakelijk (herziening van de 'cultuurstelsels',
wijzigingen in de landvcrdeling, oprichting van coöperaties, etc).
Het vierde type (de ontwikkclingszones) vertoont daarentegen een landbouwstructuur, die, betrokken op de grote markten, veelal zeer rendabel en expansief is
en waar men een meer actieve bevolkingsgroep aantreft, bereid aan bepaalde ontwikkelingsprogramma's mede te werken 1 .
Deze viervoudige indeling vormde de algemene achtergrond en de basistypologic,
die, aangezien Zuid-Italië immer nog een overwegend agrarische structuur bezit,
alle onderscheiden zones omvatte. Men typeerde bepaalde zones vervolgens nader
op grond van een zekere 'opvallende' ontwikkeling van secundaire en/of tertiaire
activiteiten, welke althans in de Abruzzo zoals het zich aan de onderzoekers voordeed, in zekere zin nog als 'a-typisch'beschouwd kunnen worden.
Men zou in het algemeen voor zones, waar zich in hoge mate niet-agrarische
activiteiten ontwikkelen, verdere zinvolle onderscheiden kunnen maken. Het is
bijv. mogelijk te verwijzen naar de dimensies van de overheersende fenomenen
en zodoende binnen de zg. a-typische zones de gebieden met een sterk overheersend
industrieel karakter te onderscheiden van die waar de belangrijkheid van bepaalde
niet-agrarische activiteiten minder groot is. Verder kan men verschil maken tussen
zones met een meer traditionele en die met een meer recente industrialisatie; evenzo
tussen streken met een meer gevestigd en die met een meer beginnend, potentieel
toerisme.
Het geringe aantal van de zg. a-typische zones en vooral de recente oorsprong en
het nog betrekkelijk kleine gewicht van hun initiatieven in de secondaire en tertiaire sector in aanmerking nemende, prefereerde men in de Abruzzo de bovenbedoelde verdere onderscheiden niet te hanteren.
Het zij hier opgemerkt dat in de zones met een aanzienlijke groei van de secundaire
en/of tertiaire sector, vanuit deze sectoren niet zelden een moderniserende invloed
uitgaat op de bestaande landbouwstructuur. Dit blijkt hieruit, dat waar genoemde
activiteiten zich gunstig ontwikkelen, ook de landbouw zich reeds in een meer gevorderd stadium bevindt. Een uitzondering moet men maken voor bepaalde bergzoncs, waar het toerisme zich sterk ontwikkelt, terwijl de landbouw gestagneerd
blijft in een primitieve fase: er ontbreken voor haar in deze zones de onontbeerlijke
objectieve ontwikkelingscondities.
De benaming van de zonetypen moest, voorzover mogelijk, zowel bepaalde prevalente economische als zekere sociaal-culturele aspecten van de onderscheiden
zones aanduiden.
1

Zie ook de meer uitgebreide omschrijving van elk zonetype in hoofdstuk V.
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Men kwam tenslotte tot de volgende benamingen.
1.
2.
3.
4.

cmigratiezones (zone di abbandono) ;
systcmatiscringszones (zone di sistemazione) ;
verbctcringszones (zone di miglioramento) ;
ontwikkelingszoncs (zone di sviluppo).

Wanneer men met met-overwegend agrarische zones te maken had, werd hun
zonetype op de volgende wijzen nader aangeduid. Een zone met industrie: industriële ontwikkelingszone; een streek met meer dan normale tertiaire activiteiten
(bijv. toerisme, dienstensector): tertiaire ontwikkelingszone, enz.
Wat de constructie van een zone-typologie betreft, moet (nogmaals) vooropgesteld,
dat de economische factoren van de diverse zones meer aandacht kregen dan de
socio-culturele, aangezien de territoriale verscheidenheid van sociaal-economische
gegevenheden in zekere zm groter bleek dan die van de sociaal-culturele.
Het valt met te ontkennen, dat bepaalde op zich beschouwde, afzonderlijke socioculturcle gegevenheden een zeer gedifferentieerde territoriale spreiding kunnen tonen. Bij een zone-typenng gaat het echter meer om globale, complete gegevenheden
en tendenties, vooral om die welke een typisch zonale gestalte aannemen. Bij de
socio-culturclc zomsatie beschouwde men bovendien vooral die socio-culturele
aspecten, die meer direct bij een zeker temtonaal bepaald socio-econormsch systeem
betrokken zijn.
Het bovenstaande in aanmerking nemende beperkte men zich bij de meer sociaalculturele zonetypering tot een tweevoudig onderscheid of wellicht beter gezegd
tot de aanduiding van twee tegenovergestelde typen, w larbij zoveel mogelijk met
de bovengegeven sociaal-economische typologie rekening werd gehouden. Er
werd nl. getracht een zeker parallélisme tussen de sociaal-economische en de
sociaal-culturele aspecten - ook in de benaming - tot uitdrukking te brengen 1 . Teneinde de socio-culturele typologie meer overeenkomstig de werkelijkheid te maken,
bracht men bovendien de zones, die een aantal kenmerken van de beide tegenovergestelde typen vertoonden, dus in hoge mate overgangskaraktenstiekcn bleken te
bezitten, in een intermediair zonetype onder.
Tot een meer uitgebreide sociaal-culturele typologie is men met gekomen en kon
men in het kader van de hier aangeduide zomsatie-survcy ook met komen.
1

Overigens bleken hier meer dan ooit de grote lacunes, die er in de algemene sociologische theorievorming bestaat wat betreft de interrelaties tussen sociale en economische systemen Vragen als
„welke sociaal-culturele aspecten zijn meer direct betrokken bij een versnelde econonusche ontwikkeling" of „welke en in hoeverre zijn bepaalde sociale en/of culturele gegevenheden determinerend of conditionerend bij veranderingen in een economisch systeem" deden zich voortdurend
voor
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De sociaal-culturele twec-indcling zag er als volgt uit:
a. de zg ontwikkelingszones ('zone di sviluppo'), d.w.z. zones 'met toekomst', die
niet geringe, recle, meest secundaire en tertiaire ontwikkelingskansen bezitten,
die nagenoeg algemeen door de inwoners onderkend worden en doorgaans
deels reedi gerealiseerd zijn.
b. de zg. abbandonozones ('zone di abbandono'), die of tot een zeer langzame voor
uitgang, of tot stagnatie of tot verval, leeglopen gedoemd zijn1.
Opgemerkt zij, hierbij dat de Italiaanse term 'zone di abbandono' veel meer
inhoudt dan 'cmigraticzoncs'. Deze laatste benaming wijst uitsluitend op een
daadwerkelijk vertrekken van vele inwoners, terwijl de eerste tevens een alge
mene houding weergeeft, die zich ook bij de meeste nog achtergebleven inwoners
voordoet, welke kortweg omschreven kan worden als de zone verlaten in de
zin van zich in generlei opzicht meer voor de zone inzetten, geen 'heil' meer in
de streek zien.
In de eerstgenoemde gebieden (die vooral de ontwikkelingszones en sommige verbctenngszones omvatten) ziet men bepaalde 'collectieve' aanpassingsmoeihjkhedcn,
een versnelde, vaak onevenwichtige verstedelijking, veelal echter gepaard gaande
met een veelzijdige ondernemingslust, een grote interesse in locale problemen en
dergelijke.
Anderzijds zijn in de laatstaangeduide streken (waartoe men de emigratie-, de
systematiserings- en bepaalde verbetcringszoncs moet rekenen) de symptomen aan
wezig van een overheersen van de traditie, van oude klasse- en standsopvattmgen,
van bepaalde vormen van anomie, defaitisme en dergelijke.
Hoewel men in de realiteit meestal met overgangssituaties te maken had, kwam
men tot de conclusie dat bepaalde zones (vooral de verbetermgszoncs) zich bij
uitstek m een tussenstadium bevinden. Deze werden dan ook, zoals gezien, als
tntermedmre zones getypeerd.
Hierboven (pag. 49) gaven wij een overzicht van bepaalde continua van 'waarden',
die enerzijds verwezen naar een urbaan en anderzijds naar een ruraal waardensysteem
en die mede kunnen dienen ter nadere omschrijving van de bovenomschreven
zonetypen.
Hoewel het proces van verstedelijking van bepaalde zones verre van evenwichtig
verloopt, zijn de belangrijkste tendenzen m.b.t. de waardenvervangmg in dit
proces - van traditionalisme naar 'modemiseringsdrang',
- van 'neo-feodaal' autoritarisme naar een zekere democratisering.
1

Vgl

de socio-culcurcle typologische beschrijving m hoofdstuk V
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- v a n (familie-) particularisme tot universalisme (ook in de economische sector:
bijv. tendens tot samenwerking, de vorming van coöperaties),
- van exclusivistisch 'familismo' tot een meer 'modern individualisme',
- van gehechtheid aan de 'grond van de vaderen' en aan de traditionele arbeid tot
de bereidheid tot horizontale en verticale mobiliteit.
Wellicht ten overvloede wijzen wij op de grote geinterrelateerdheid van deze
(basis) waarden.
De gedurig afnemende territoriale differentiatie van bepaalde sociaal-culturele
gegevenheden leidde dus in hoofdzaak tot de reeds aangeduide globale tweevoudige
zone-typering. Hierin vormt het belangrijkste diíFerentiatie-elemcnt voor resp. de
'ontwikkelmgszones' en de 'abbandono-zones' de overheersende houding van de
inwoners t.a.v. het probleem: nog blijven wonen en werken in hun zone ofwel
emigreren. In breder verband gezien zou men kunnen zeggen: de overheersende
tendentie van de inwoners t.a.v. het dilemma: zich nog inzetten voor de ontwikkeling van hun zone, ofwel in feite en/of mentaal 'de zone verlaten'.
Deze tendenties hangen vanzelfsprekend nauw samen met de overheersende waarden (waarvan de voornaamste hierboven werden aangeduid) en verwachtingen van
de inwoners van een zone, alsmede met de objectieve ontwikkelingskansen van
een streek. Over het een en ander weidden wij echter reeds eerder uit.
De procedure, waardoor een zone onder een bepaald type werd ondergebracht,
is vrij gecompliceerd.
De groepen 'items', die m beschouwing genomen moesten worden, zijn, globaal
aangeduid:
a. de geografische positie van een zone en vooral de mate van haar marginaal zijn
t.o.v. meer ontwikkelde zones, verkeersaders, enz.
b. de aard, het niveau, de dynamiek van de economische activiteiten en hun onderlinge relaties (crises, stagnaties, expansievormen, enz.).
e. andere, meer sociaal-culturele factoren- type en mate van verstedelijking van
een zone, de overheersende waarden van rurale of urbane aard - symptomen van
locale ondernemingslust, eventuele vormen van anomie, de 'verwachtingen',
normen van de leidende plaatselijke groepen en van de diverse sociale strata,
enz.
Vele van deze items, tijdens het vooronderzoek en het veldonderzoek onderkend,
werden - zoals eerder uiteengezet - zo systematisch mogelijk weergegeven in voorlopige zonale beschrijvingen, m statistische overzichten en op een aantal kaarten.
In de eindfase van de survey was men in staat voor ieder zonetype een overzicht
samen te stellen van de economische en sociaal-culturele kenmerken, waaraan een
zone in meerdere of mindere mate moest voldoen om onder dit type ondergebracht
te kunnen worden (men vergelijke de typologische beschrijvingen in hoofdstuk V
die mede uit deze overzichten werden afgeleid).
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De voorlopige zonale beschrijvingen bevatten anderzijds een voldoende aantal
elementen om een zone te kunnen typeren. Hiertoe was het noodzakelijk de zonetype-kenmerken in deze beschrijvingen aan te duiden en samen te vatten, daarbij
tevens steunend op het voorhanden zijnde kaartmateriaal. Van groot belang bij de
typermgsprocedure waren tevens de meer significante quantitatievc date, vooral die
waarvan een zonale ranghjst gemaakt kon worden. In het bijzonder waren de
ranglijsten van de indexcijfers van betckems, aangezien deze de quantificeerbare gegevenheden van de zones op een gecomprimeerde wijze uitdrukken en tevens in
onderling verband brengen.
De classificatie van de homogene zones op basis van bepaalde meer indicatieve
quantitatievc data geschiedde onafhankelijk van de qualitatieve zone-typering. Pas
in de eindfase van de procedure gmg men tot een vergelijking van de resultaten
van de qualitatieve zonetypering en de diverse quantitatievc zone-classificaties over.
Men vervaardigde zodoende o.a. tabel 7 (pag. 102) die de ranglijst van de homogene
zones op basis het algemeen samengestelde indexcijfer (van ontwikkeling) vergelijkt
met de resultaten van de quantitatievc zone-typermg. Zoals o.m. uit deze confrontatie blijkt, zijn de slotuitkomstcn van het statistische gedeelte van de survey en de
resultaten van het meer directe veldonderzoek in hoge mate in overeenstemming.
Na de classificatie en de typering van de afgebakende zones stelde men een overzicht samen van de belangrijkste statistische data per zone-type (vgl. pag. 104),
Uit dit overzicht kan men opmaken, dat de numerieke waarden van een aantal
economische en sociale data geleidelijk toenemen of afnemen naarmate men van
de emigratiezones overgaat naar de systematisermgs-, vcrbeterings- en de diverse
categorieën ontwikkelingszones. Ook hier blijkt dus de concordantie van de
qualitatieve zone-typermg met de diverse uitkomsten van het quantitatievc onderzoek.

DEEL II

De integratiegebieden en de homogene zones
in de regione Abruzzo

In dit tweede deel worden die resultaten van de in Abruzzo gehouden survey
weergegeven, die een zeker beeld geven van de hoofdproblemen van Zuid-Italië
en van de ingrijpende veranderingen die aldaar plaatsvinden. Tevens geven ze een
indruk van het totaal van de bevindingen tijdens de onderzoeken m Zuid-Italië
opgedaan. Wij hebben ons daarbij tot de survey in de Abruzzo beperkt, aangezien
deze Regione ons in voldoende mate representatief voor geheel Zuid-Italic toescheen.

HOOFDSTUK IV

Overzicht van de in Abruzzo geïndividueerde
en geclassificeerde homogene zones en
intergratiegehieden

A. DE R E S U L T A T E N I N H E T

ALGEMEEN

I. Inleiding: de regione Abruzzo
De Abruzzo is vanuit geografisch oogpunt een regione behorend tot centraal Italic:
historisch behoort het echter sinds de periode van de Noormannen tot de zg Mezzogiorno (letterlijk 'Zuiden'). „Vanuit economisch en humaan standpunt - zo
lezen wij bij Ferdinando Milone - is de Abruzzo een zuidelijke regione." 2
Aardrijkskundig gezien omvat de Abruzzo de gebieden liggend tussen de rivieren
il Tronto, il Velino, il Salto, l'alto Lm, l'alto Sangro, d Tngno en de Adnatische zee.
De staatkundige regione is echter minder uitgebreid: de valleien van Accumoh, van
Amatnce en van Antrodoco behoren bijv. tot de regione Lazio, ofschoon ze vele
karaktertrekken van de Abruzzo vertonen.
Tijdens de survey werden de staatkundige grenzen van de Abruzzo in eerste instantie als irrelevant beschouwd : er werd niet alleen rekening gehouden met de geografische, maar vooral met de economisch en sociale 'grenzen'. Niettemin kwam
men uiteindelijk tot een grensafbakemng, die meer recht deed aan de administratieve dan aan de zuiver geografische. De administratieve is echter wijder dan de
tijdens het onderzoek vastgestelde, aangezien de meer ontwikkelde, aangrenzende
regionen (Marche, Lazio, etc.) een sterke aantrekkingskracht uitoefenen op enige
marginale zones van de Abruzzo (bijv. de Valle del Tronto, de Valle del Lin, de
zone van Carsoli, enz.).
De regione Abruzzo strekt zich uit over een oppervlakte van 10.219 km 2 en had in
1961 een residerende bevolking van 1.238.904 inwoners. Zij is verdeeld in 4 provincies, in totaal 288 gemeenten omvattend, en heeft een gemiddelde bevolkingsdichtheid van 121,2 inwoners per km 2 .
De Abruzzo is een overwegend bergachtige regione: slechts 25% van haar oppervlakte wordt door heuvelland en klcme laagvlakten ingenomen, hoofdzakelijk gelegen tussen de Adnatische zee en de Apemjnnen. Van de dnc hoofd-bergketens is
de Gran Sasso d'Italia (met de Como Grande 2.914 m) de hoogste, ook van het
gehele Apenmjnse schiereiland.
1

Milone, Ferdinando, L'Italia nell'economia delle suc regioni, Einaudi, 1955, pag 646
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De landbouw vormt in de Abruzzo de hoofdbron van bestaan. In 1956 wijdde 59%
van de werkende bevolking zich aan de landbouw en de sporadisch aanwezige
jacht en visserij, terwijl 25% in de industrie en transportsector en 16% in de
handel, het bank- en verzekeringswezen en dergelijke werkzaam was. De landbouw
is nog grotendeels gebaseerd op de graanbouw, die echter over het algemeen bescheiden opbrengsten geeft door ongunstige climatologische factoren, onvruchtbare grond, de versnippering van het land in privc-eigendom, enz. ; hetzelfde kan
gezegd worden van de weinig florissante wijn- en olijfoliebouw. Slechts in het
gebied van het drooggcmalen Fucinomeer en langs de kust, waar de bodem vruchtbaarder en het klimaat gunstiger is, vindt men gespecialiseerde culturen (aardappelen, suikerbieten, fruitteelt, enz.).
Het in cultuur gebrachte gebied beslaat iets meer dan de helft van de produktieve
oppervlakte: het overige produktieve land bestaat o.m. uit bosgebied, dat meer
brandhout en houtskool voortbrengt dan 'constructiehout', en uit weidegebied
dat voornamelijk gelegen op de hogere gronden, slechts in de zomer bruikbaar is.
De schapcnteelt neemt op deze grond ieder jaar af, terwijl daarentegen de runderteelt in het heuvelland zich uitbreidt. Het spreekt vanzelf, dat binnen de onderscheiden zones de quantiteiten in cultuur gebracht gebied en de cultuurtypcn
aanzienlijk verschillen.
Over het algemeen echter zijn de houtgewassen schaars en overweegt de graanbouw; naarmate men echter de kuststreken nadert, waar - zoals gezien - het
klimaat aanzienlijk milder is, nemen de wijngaarden en de olijf- en vruchtbomen
toe en ontwikkelt zich meer en meer de tuinbouw.
Wat de industrialisering van de Abruzzo betreft, vallen eveneens de grote verschillen tussen de diverse zones op. Over het geheel genomen is de industriële
sector in geringe mate ontwikkeld: in 1951 werkten 57.000 personen in genoemde
sector, in 1961 65.323, een toename van 14,6%. De industrieën zijn voornamelijk
gelegen in het dal van de Pescara, langs de noordelijke kust en in bescheiden mate
in het binnenland met name in de Conca del Fucino (Avezzano). Dit laatste gebied
is door het 'Comitcc van de Ministers voor het Zuiden' als industriële ontwikkclingspool, terwijl de Pescara-vallei als industrieel ontwikkelingsgebied erkend is.
Het zijn dan ook slechts deze territoria, die gunstige industriële ontwikkelingsperspectieven vertonen.
De economische ontwikkeling van de regione in onderzoek kan synthetisch uitgedrukt worden in het gemiddelde netto inkomen per jaar per inwoner 1 . Dit bedraagt voor de regione 216.422 lire: in de provincie Teramo 146.741 lire, in de
provincie Chieti 198.701 lire, in de provincie l'Aquila 220.733 li r c c n · η de provincie
Pescara 249.514 lire.
1

Tagliacarne, Guglielmo, Calcolo del reddito prodotto del settore privato e della pubblica ammini
strazione nelle province e regioni d'Italia nel 1961 с confronto con gli anni i960 с 1951. Indici di
alcuni consumi e del risparmio bancario, in: 'Moneta e Credito', 1962, nr. 9, pag. 371 cn 378.
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Wanneer men het nationaal gemiddelde op 100 stelt, verkrijgt men voor Teramo
een indexcijfer van 61.6, voor Chieti 62,2, voor L'Aquila 69,2 en voor Pescara 78,2.
Aanzienlijke verschillen bestaan er tussen de vier provincies wat betreft de factoren,
die het inkomen vormen - in de provincie Chieti draagt de landbouw voor 39,6%
bij, in Teramo voor 37,1%, in L'Aquila voor 35,7% en in Pescara voor 23,7%. In
de laatstgenoemde provincie dragen de mdustne- en handelssector voor 54,1% bij,
in Tcrano voor 41,3% m Chieti voor 39,8% en in L'Aquila voor 39,5%.
De residerende bevolking (volgens de volkstelling van 15 oktober 1961) bedroeg
in 1961 in de Abruzzo 1.213 002 inwoners, tegen 1.277.207 in 1951, dit betekent in
tien jaar een vermindering van 64.205 inwoners. Slechts in de meer welvarende
provincie Pescara nam de bevolking met 4.73 3 personen toe Stelt men de toestand
van 1951 op 100, dan verkrijgt men de volgende indexcijfers· L'Aquila 90,6; Chieti
94,8; Teramo 95,0; Pescara 102.0. De hoofdoorzaak van de bevolkingsvermindering moet gezocht worden in de, vooral sinds 1958, massale emigratie. Het verschil
tussen de aantallen emigranten en immigranten is, met uitzondering van de provincie Pescara, veel groter dan de natuurlijke bevolkingstoename.
Zoals reeds enigszins uit het bovenstaande blijkt, geeft de regione Abruzzo wat
zijn economische en demografische structuur betreft, grote mterne verschillen te
zien. De pogingen om deze regione een zinvolle territoriale onderverdeling te
geven vormt dan ook vanouds een probleem.
Administratief gezien werd het binnenland van deze regione immer onderscheiden
van het kustgebied. Ook de geografen spreken zonder uitzondering van een 'Abruzzo adriatico' en van een 'Abruzzo interno'.
Maar behalve dit vrij grove onderscheid, zijn er meerdere pogingen gedaan de
Abruzzo in kleinere gebiedscenhcden, elk een relatieve economische en sociale
homogeniteit bezittend, te verdelen.
Vanuit economisch-agransch standpunt bijv. werd de Abruzzo reeds tijdens het
onderzoek naar de situatie van de landbouwers in 1909 onderverdeeld in 4 zones1.
1. een zone met gemengde, intensieve culturen, (heuvelland van Teramo, Chieti,
Sulmona).
2. een zone met overwegend graanbouw (het heuvelland van Atessa en Vasto).
3. een zone met een ontwikkelde landbouw, gelegen temidden van de bergen
(Fucino en Conca dell'Aquila).
4. een zone met trekkende schapcntcelt (de bergachtige rest van de regione).
De vaststelling van deze territoria met alleen op basis van geografische, maar ook
van economische gegevens, betekende reeds een aanzienlijke vooruitgang
1

Inchiesta Parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle province meridionali e nella Sicilia,
Roma, 1911, Voi 2, carta nr 4
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Een meer recente onderverdeling van de Abruzzo vindt men in de voorbereidende
studie voor een zg territoriaal coordineringsplan1.
Het doeleinde van dit door urbanisten geleide onderzoek was - zo lezen wij m de
inleiding van het verslag - met: „van enkelvoudige data gaan naar meer complexe
(provinciale en regionale), maar integendeel zoveel mogelijk de eigen verscheidenheid van de plaatselijke situaties vast te houden en te verklaren, om daarna pas een
verdeling van de publieke interventies over een bepaald grondgebied aan te duiden". 2
De Abruzzo werd zodoende in acht 'districten' onderverdeeld3.
Men paste daarbij twee criteria toe nl. van homogeniteit en van functionele afhankelijkheid4.
Tijdens het onderzoek moesten de twee criteria zoveel mogelijk onderling aangevuld en gecompenseerd worden, daarbij rekening houdende met de locale gegevenheden. Men ging als volgt te werk: er werden met het criterium van de
homogeniteit twee fundamentele sub-rcgionen geindividueerd, nl de heuvelachtige
kuststrook en het bergachtige binnenland. Binnen deze sub-regionen werden met
het criterium van de functionele afhankelijkheid de districten ('comprensori')
vastgesteld.
Wat het binnenland van de Abruzzo betreft, werd vooral met de bergkommen
- in de Abruzzo duidelijk geografisch bepaalbaar - rekening gehouden
Deze geografische factoren determineerden immers goeddeels de historische gebcurtehjkheden, de structuur van de nederzettingen, enz., zodat iedere bergkom
een eigen fysionomie bezit.
Wat de kustgebieden aangaat, hield men vooral het variëren van de agrarische
gegevenheden op het oog, daarbij van noord naar zuid gaande In dit verband
bleken de rivieren vooral om historische redenen meer factoren van territoriale
scheiding te zijn dan van territoriale eenwording.
Zodoende werden de belangrijkste rivieren als grenzen opgevat en kwam men tot
het onderscheid van de zones tussen Tronto en Pescara, tussen Pescara en Sangro en
tussen Sangro en Tngno 6 .
1

Ministero dei Lavori Pubblici, Provveditorato Opere Pubbliche dell'Abruzzo Indagine preliminare
al Piano Territoriale di Coordinamento della Regione Abruzzese, L'Aquila, i960, Volume I
2
op c i t , pag 7
5
Deze districten zijn
I Montagna dell'Atemo
II Montagna del Fucino (Manica)
HI Regione 'E' (Alto Sangro e Valle dell'Aventino)
IV Valle di Sulmona
V Collina tra Tronto e Pescara
VI Collina tra Pescara e Sangro
VII Collina tra Sangro e T n g n o
VIII Valle del Pescara (gelegen tussen V en VI)
* Deze begrippen worden liier vermeld in de zin zoals beschreven 111 hoofdstuk I, par 2, pag 27 e ν
5
O p c i t , passim
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Bij deze onderverdeling van de Abruzzo door genoemde urbamsten in homogene
districten, keerde dus het onderscheid tussen het binnenland en de kuststrook terug.
De toepassmg van het criterium van de functionele afhankelijkheid leidde echter
tot een zone-afbakening, die juist om het feit dat hierbij rekening werd gehouden
met de betrekkingen, die er bestaan tussen kleinere en grotere wooncentra, de
basis kan vormen voor een territoriale programmering, die met uitsluitend bepaalde
economische gegevenheden op het oog heeft
Men kan tot besluit vaststellen dat de onmogelijkheid om de regione Abruzzo als
een economische en sociale eenheid op te vatten in deze eeuw op diverse plaatsen
en op verschillende wijzen is aangetoond
De individuaties van grote economische en geografische gebicdseenheden, vooral
in de bovenaangeduide parlementaire Enquête m b.t de condities van de boeren
en in de voorbereidende studies van het Piano Regionale di Coordinamento, vormen de eerste belangwekkende pogingen de regione Abruzzo te zien in haar voornaamste territoriale geledingen
„. De regione - wij citeren nogmaals bovengenoemde studie voor het Piano
Regionale - vormt een te grote gebiedsecnheid om haar in eerste instantie met de
methoden van het urbamstische onderzoek te benaderen
Het heeft weinig zin de verzameling van de analyses van 43 5 locale situaties in
tabellen of grafieken weer te geven, die de regione als zodanig als eenheid neemt.
De Abruzzo als geheel genomen is immers een te complex en gevarieerd gebied en
de 'losse', onsamenhangende presentatie van al haar locale situaties roept te zeer
onderscheiden en heterogene problemen op" 1
Gegeven dit alles, is er dus op de eerste plaats een duidelijk overzicht van kleinere
territoriale eenheden nodig
2. De gemdividuecrde homogene zones ai mtegratiegebieden
Er werden volgens de hiernavolgende tabel nr. 1 in de regione Abruzzo 44 homogene zones, verdeeld over 8 integraticgebieden, afgebakend
Tabel i-Lijst van de homogene zones en van de tntegratiegcbteden*
Integratiegebied van L'Aquila (A)
ι)
2)
3)
4)
5)
6)
1

Op cit, passim

A-!
A-2
А-з
A-4
A-5
A-6

L'Aquila
Alto Aterno
Gran Sasso Meridionale
Piani di NavelU e Capestrano
Medio Atemo
Valli aquilane
9

Vgl kaart 22
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Integratiegcbicd Manica (M)
7) M - i
8) M - 2
9) M-3
10) M-4
") M-5

Fucino
Valli Marsicane
Piani Palentim
Marsica occidentale
Altopiano delle Rocche

Integratiegcbicd van Sulmona (S)
12)
13)
14)

S-i
S-2
S-4

Conca di Sulmona
Valle del Sagittario
Conca Subcquana

Integratiegebied van Castel di Sangro (С)
15)
ifi)
17)

C-I
C-2
C-3

Alto Sangro
Parco Nazionale
Altipiani Maggiori

Integratiegcbicd van Teramo (Τ)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

T-i
T-2
T-3
T-4
T-S
T-6
T-7
T-8

Teramo
Val Vibrata
Litoranea di Giulianova
Media Collina del Tordino
Media Collina del Vomano
Valle Siciliana
Gran Sasso Settentrionale
M o n t i della Laga

led van Pese:
26)
27)
28)
29)
30)
Л)
32)

33)
34)
35)
36)
37)

PC-i
PC-2
PC-3
PC-4
PC-5
PC-6

Pescara e Chieti
Collina litoranea di Ortona
Media Collina di Ortona
Alto Chietino
Alta Collina di Manoppello
Maiella nord-occidentale
PC-7 Alta Valle del Pescara
PC-8 Forca di Penne
PC-9 Alta Collina di Catignano
PC-10 Alta Collina di Penne
PC-11 Collina di Atri
PC-12 Collina di Penne

Integratiegebied van Lanciano (L)
38)
39)
40)
41)

I^i
L-2
L-3
L-4

Lanciano
Collina di Gasoli e Atessa
Media Valle del Sangro
Valle dell'Aventino

Integratiegcbicd van Vasto (V)
42)
43)
44)

V-i
V-2
V-j

Vasto
Medio Vástese
Alto Vástese
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Deze zones werden wat hun agrarische structuur betreft, in vier typen onderscheiden, nl. 13 cmigraticzoncs, 16 systematisermgszones, 10 verbeteringszones,
5 ontwikkelmgszoncs

In vier zones werd een aanzienlijke groei van de secundaire activiteiten (industrie)
vastgesteld, en m zes een ontwikkeling van tertiaire activiteiten (toerisme, de
dienstensector enz )

TABEL 2-De homogene zones volgens de socto-economische typologie1

A) Emigratiezoncs
A-3
M-2
M-5
S-2
C-2
C-3
T-7
T-8
PC-6
PC-8
L-3
L-4
V-3

Gran Sasso Meridionale
Valli Marsicane
Altopiano delle Rocche
Valle del Sagittario
Parco Nazionale
Altipiani Maggiori
Gran Sasso Settentrionale
Monti della Laga
Maiella nord-occidentale
Forca di Penne
Media Valle del Sangro
Valle dell'Aventino
Alto Vástese

D) Systematisermgszones
Alto Aterno
Piani di Navelh e Capestrano
Medio Atemo
Valli Aquilane
Marsica Occidentale
Conca Subequana
S-3
C-i
Alto Sangro
Media Collina del Vomano
T-5
Valle Siciliana
T-6
Alto Chietino
PC-4
Alta Colima di Manopello
PC-5
Alta Valle del Pescara
PC-7
Alta Collina di Catignano
PC-9
PC-ro Alta Colima di Penne
P C - n Collina di Atri
Medio Vástese
V-2
A-2
A-4
A-S
A-6
M-4

1

Vgl kaart 40
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C) Verbeteringszones
A-i
M-i
M-1
S-i
T-x
T-4
PC-I2
PC-3
L-2
V-i

L'Aquila
Fucino
Piani Palentini
Conca di Sulmona
Teramo
Media Collina del Tordino
Collina di Penne
Media Collina di Ortona
Collina di Casoh e Atessa
Vasto

ilmgszones
T-2
T-3
PC-i
PC-2
L-i

Val Vibrata
Collina Litoranea di Giulianova
Pcscara-Chicti
Collina litoranea di Ortona
Lanciano

E) Zones met speciale karakteristieken
ι) Met een aanzienlijke ontwikkeling van secundaire activiteiten (industrie)
M-i
T-3
PC-i
PC-7

Fucino
Litorama dl Giulianova
Pescara Chieti
Alta Valle del Pescara

2) Zones met een aanzienlijke ontwikkeling van tertiaire activiteiten (toerisme, administratieve en
dienstensector, enz )
A-5
M-4
M-5
C-i
C-2
C-3

L'Aquila
Marsica Occidentale
Altopiano delle Rocche
Alto Sangro
Parco Nazionale
Altipiani Maggiori

Het bleek tijdens het onderzoek dat overgaande van de beschouwing van de zonale
socio-economischc eigenheden tot de meer socio-culturcle aspecten van een zone,
de gevarieerdheid in type, die in een socio-economischc zonctypologic tot uit
drukking gebracht kan worden, in een socio-culturele typologie kleiner is.
Zoals boven uiteengezet, bleek het gewenst, de emigratie-, systematisermgs- en
sommige verbetermgszones gelijkelijk te zien als mm of meer deel uitmakend van
één socio-culturele realiteit (aan te duiden als abbandono-zones), waarbinnen vanzelfsprekend niettemin allerlei nuances voorgekomen 1 .
Anderzijds leek het opportuun, de verschillende soorten ontwikkelmgszoncs (van
landbouw, van secundaire en tertiaire expansie) en enkele verbetermgszones socioculturecl onder een noemer te brengen.
1

Vgl Hoofdstuk Ш, pag 123 e ν
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Tot de eerste groep - de 'abbandono-zones' - kunnen in de Abruzzo 23 zones gerekend worden; in de tweede categorie, kortweg aan te duiden als ontwikkelingszones, kan men zonder twijfel 11 homogene zones onderbrengen. De 10 overblijvende zones, die bepaalde elementen van beide categoriën bleken te bezitten
en die eigenlijk min of meer dubieus bleven .werden in een intermediaire categorie
ondergebracht, (vgl. pag. 84)

TABEL j - D e homogene zones volgens Je soao-culliirele typologie

De abbandono-zones
A-2
A-3
A-4

A-s
A-6
M-2
S-2
S-3
T-5
T-ó
T-7
T-8
PC-4
PC-5
PC-6
PC-8
PC-9
PC-10
PC-11
L-3
L-4
V-2
V-3

Alto A t e m o
Gran Sasso Meridionale
Piani di Navelh e Capcstrano
Medio A t e m o
Valli Aqmlane
Valli Marsicane
Valle del Sagittario
Conca Subequana
Media Collina del V o m a n o
Valle Siciliana
Gran Sasso Settentrionale
Monti della Laga
Alto Chietino
Alta Collina di Manopello
Maiella N o r d Occidentale
Forca di Penne
Alta Collina di Catignano
Alta Collina di Penne
Collina di Atri
Media Valle del Sangro
Valle dell'Aventino
Medio Vástese
Alto Vástese

De ontwikkelingszones
A-i
M-i
S-i
C-3
T-i
T-2
T-3
PC-i
PC-2
PC-7
Ul

L'Aquila
Fucino
Conca di Sulmona
Altipiani Maggiori
Teramo
Val Vibrata
Collina litoranea di Giulianova
Pescara
Collina litoranea di Ortona
Alta Valle del Pescara
Lanciano
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De intermediaire zones

Piani Palentmi
Marsica Occidentale
Altopiano delle Rocche
Alto Sangro
C-i
C-2
Parco Nazionale
Media Collina Del Tordino
T-4
PC-3 Media Collina di Ortona
P C - I 2 Collina di Gasoli e Atcssa
Collina di Gasoli e Atessa
L-2
V-i
Vasto

M-3
M-4
M-5

Bij het brengen van de homogene zones onder een bepaald type ging men uit van
de actuele situatie, d.w.z. van de gegevenheden die de geïndividueerde zones sociocconomisch en socio-cultureel onderscheidden. Wanneer men echter meer bepaalde tendenzen, trends, in een woord het dynamische van de zonale gegevenheden tot uitgangspunt neemt, dan kan men enige aanduidingen geven omtrent
mogelijke veranderingen op zonale schaal, die in een niet al te verre toekomst zelfs
kunnen leiden tot wijzigingen in bepaalde zones wat hun type aangaat. Dit neemt
echter niet weg, dat m de komende jaren binnen het merendeel van de homogene
zones de gevonden kenmerken zich slechts zullen accentueren, en zij niet qua type
zullen veranderen.
De exodus bijv. zal in de abbandono-zones groter worden, ofwel de industriële
ontwikkeling zal bijv. een nog sterkere expansie te zien geven in de gebieden, waar
de secundaire activiteiten reeds tot een zekere groei kwamen. In dit licht kan men,
mede rekening houdend zowel met bepaalde territoriale programma's, ofwel nog
in studie ofwel in een zekere fase van verwerkelijking, als met andere meer private
initiatieven, in hoofdzaak in vijf homogene zones belangrijke veranderingen
voorzien 1 .
i. de zone il Fucino, momenteel een verbeteringszone zal wat de landbouw betreft,
meer een ontwikkclingszonc worden, alsmede een zekere, zij het niet zeer intensieve, industriële groei vertonen.
2. de zone van de Altipiani Maggiori, momenteel een emigratiezonc, zal zich als
gevolg van de uitbreiding van een meer rationele veeteelt, ontwikkelen tot een
systcmatiseringszone.
3. de zone Gran Sasso Settentrionale, zal zich meer en meer kenmerken door een
groei van het berg-toerisme.
4. de zone Maiella nord-occidentale bezit eveneens de gunstige condities voor een
uitbreiding van het toerisme.
5. de zone Vasto zal een ontwikkeling van de industriële alsmede van de agrarische
sector te zien geven.
1

Vgl. ook kaart 41.
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UITKOMSTEN

Zoals wij in deel I, hoofdstuk III, uiteenzetten, werden voorzover dit mogelijk was,
voor elke homogene zone een Indexcijfer van bestaansniveua, van urbanisatie en
een algemeen samengesteld indexcijfer berekend. "Wij laten deze hieronder volgen
in nummeneke rangorde.
1

T A B E L 4-RangUjst van homogene zones volgens het levenspetl-indexcijfer
PC-i
A-i
T-I
T-3
M-i
C-3
C-i
PC-2
9, T-2
10' PC-7
M-5
11
12] S-I
L-i
14! C-2
15! A-2
16; M-3
ι?] T-7
18 M-4
V-i
PC-i
1^2
22 PC-3
T-6
L-3
PC-tì
25
26' M-2
L-4
PC-4
T-4
30) S-2
F-5
PC-11
33) PC-9
A-4
35) A-5
36) S-3
37) A-6
38) PC-5
1

Vgl kaart 37.

Pescara-Chieti
L'Aquila
Teramo
Litoranea di Giuhanova
Fucmo
Altipiani Maggiori
Alto Sangro
Collina litoranea di Ortona
Val Vibrata
Alta Valle del Pescara
Altopiano delle Rocche
Conca di Sulmona
Lanciano
Parco Nacionale
Alto Aterno
Piani Palentini
Gran Sasso Settentrionale
Marsica occidentale
Vasto
Collina di Penne
Collina di Casoh e di Atessa
Media collina di Ortona
Valle Siciliana
Medio Sangro
Maiella nord-occidentale
Valli Marsicanc
Valli dell'Avemmo
Alto Chietino
Media coUina del T o r d m o
Valle del Sagittario
Media colima del Vomano
Colima di Atri
Alta colima di Caugnano
Piani di Navelh e Capestrano
Medio Aterno
Conca Subequana
Valli aquilane
Alta colima di Manoppello

171
164
134
116
115
III
III
109
102
ΙΟΙ
96
92
92
88
84
83
75
74
74
73
70
66
63
62
6ι
60
60
60
60
59
59
59
55
55
52
Si
49
48
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39)

42)
43)
44)

TABbt s-Ranghjst

A-3
-з
PC-io
T-8
V-2
PC-8

Gran Sasso Meridionale
Alto Vástese
Alta collina di Penne
Monti della Laga
Medio Vástese
Forca di Penne

van de homogene zones volgens het urbanisatie-indexcijfer1

Pescara-Chieti
L'Aquila
Teramo
Litorania di Giulianova
T-3
M-i
Fucino
L-i
Lanciano
PC-2
Collina litoranea di O t t o n a
V-i
Vasto
S-i
Conca di Sulmona
Alto Sangro
C-i
Alta Valle del Pescara
и ) PC-7
12) PC-12 Collina di Penne
Piam Palcntini
13) M-3
PC-11 Collina di Atri
Val Vibrata
15) T - 2
Marsica occidentale
M-4
PC-4 Alto Chietino
18) L-2
Collina di Casoh e Atessa
Parco Nazionale
19) C - 2
20) M-5
Altopiano delle Rocche
21) C-3
Altipiani Maggiori
22) PC-5
Alta collina di Manoppello
Media collina di T o r d m o
T-4
Ч)
Alto Aterno
24) A - 2
Valle Siciliana
25) T-6
Valle dell'Aventino
L-4
Media collina di O t t o n a
27) PC-3
28) T-5
Media Collina del Vomano
Alta collina di Catignano
29) PC-9
Valle del Sagittario
30) S-2
Piani di Navelli e Capestrano
31) A-4
Maiella nord-occidentale
32) PC-6
Conca Subequana
S-3
34) P C - i c Alta collina di Penne
Valli Marsicane
35) M - 2
A-6
Valli Aquilane
Media Vástese
37) V-2
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
IO)

1

Vgl kaart 38

47
47
47
46
40
25

PC-i
A-i
T-i

276
223
186
158
157
148
140
135
134
117
115
108
96
96
93
93
93
92
89
88
87
83
79
78
72
72
71
69
66
63
62
61
61
61
fio
fio
58
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38)
40)

L-3
A-5
T-8

4»)
43)
44)

V-3
A-3
T-7
PC-8

Media Valle del Sangro
Medio Atemo
Monti della Laga
Alto Vástese
Gran Sasso Meridionale
Gran Sasso Settentrionale
Forca di Penne

TABEL 6-RangIijst van de homogene zones volgens het algemene samengestelde indexcijfer1
Pescara Chieti
L'Aquila
Teramo
Litoranea di Giulianova
Fucino
Collina litoranea di Ortona
Lanciano
Conca di Sulmona
Vasto
Alto Sangro
Alta Valle del Pescara
Collina di Penne
Val Vibrata
Altipiani Maggiori
C-3
M-3
Piani Palentim
Altopiano delle Rocche
M-5
C-2
Parco Nazionale
Marsica occidentale
M-4
Collina di Casoli с A tessa
L-2
P C - n Collina di Atri
PC-4 Alto Chietino
Alto Atemo
A-2
Media Valle del Tordino
T-4
Alta collina di Manoppello
PC-5
T-6
Valle Siciliana
Media collina di Ortona
PC-3
Valle dell'Aventino
L-4
Media Valle del Vomano
T-5
PC-9 Alta collina di Catignano
PC-<5 Maiella nord-occidentale
S-2
Valle del Sagittario
Piani di Navelh e Capestrano
A-4
M-2
Valli Marsicane
A-6
Valli Aquilane
Media Valle del Sangro
L-3
Conca Subequana
S-3
P C - i o Alta collina di Penne
Gran Sasso Settentrionale
T-7

I) PC-I
2) A-i
3) T-i
4) T-3
5) M - i
6) PC-2
7) L-i
8) S-i
9) V - i
C-i
I I ) PC-7
12) PC-I2
T-2
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
27)
28)
29)

3°)
3i)

34)
36)

1

Vgl

kaart 39

241
203
169
144

ИЗ
130
129
120
115
115
106

96
96
95
92
91
89
87
85
84
82
80
73
71
69
69
68
66
62
61
60
60
60

5«
58
56
56
i6

ιοί
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39) A-5
40) V - 2
41) T-8
V-3
43) A-3
44) PC-8

Medio Atemo
Medio Vástese
Monti della Laga
Alto Vástese
Gran Sasso Mcnonale
Forca di Penne

55
52
51
51
48
36

Bijzonder interessant is de confrontatie van de groepen zones, onder een type ondergebracht, met de indexcijfers, vooral met het algemeen samengestelde indexcijfer.
T A B E L 7-Vergelijking van de ranglijst van de homogene zones op basis van het algemene samengestelde
indexcijfer en hun typologische classificering
Pescara Chieti
L'Aquila
Teramo
Litoranea di Giulianova
T-3
Fucino
M-i
PC-2 Collina litoranea di Ortona
L-i
Lanciano
S-i
Conca di Sulmona
V-i
Vasto
Alto Sangro
C-i
") PC-? Alta Valle del Pescara
12) P C - 1 2 Colima di Penne
Val Vibrata
13) T - 2
Altipiani Maggiori
H ) C-3
Piani Palentim
15) M-3
16) M-5
Altopiano delle Rocche
Parco Nazionale
ι?) C - 2
Marsica occidentale
18) M-4
Collina di Gasoli e Atessa
19) L-2
20) P C - n Collina di Atri
21) PC-4
Alto Chietino
22) A - 2
Alto Atemo
Media Valle del T o r d m o
23) T-4
Alta collina di Manoppello
24) P O S
Valle Siciliana
25) T-6
Media colima di Ortona
26) PC-3
Valle dell'Aventino
27) L-4
28) T-5
Media collina del Vomano
Alta colima di Catignano
29) PC-9
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

I
II
HI
IV
SS
ST

PC-i
A-i
A-i

= abbandono-landbouw
= systematisenngslandbouw
= verbetcnngslandbouw
— ontwikkelingslandbouw
= ontwikkeling van secundaire activiteiten
= ontwikkeling van tertiaire activiteiten

241 I V + S S + S T '
203 I I I + S T
169III + ST
144 I V + S S + S T
143III+SS
130 IV
129 IV
120 III
115 Ш
115 11+ ST
106 I I + S S
96 IH
9tìIV
95I+ST
92 III
9II+ST
89I+ST
SylIfST
85 HI
84 H
82 II
8 0 II
73 HI
71 H
6911
69 HI
68 1
66 II
6 2 II
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30) PC-6
31) S-2
32) A-4
33) M-2
34) A-6

Maiella nord occidentale
Valle del Sagittario
Piani di Navelli e Capestrano
Valli Marsicane
Valli Aquilane
Media Valle del Sangro
35) L-3
Conca Subequana
Зб) S-3
37) PC-10 Alta collina di Penne
Gran Sasso Settentrionale
38) T-7
Medio A t e m o
39) A-5
40) V-2
Medio Vástese
Monti della Laga
41) T-8
Alto Vástese
42) V-3
Gran Sasso Meridionale
43) A-3
44) PC-8 Forca di Penne
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61 I
60 I
60 Π
боі
58 II
58 1
56 II
56 II
56 1
55 H
52 II
51 I
511
48 I
36 I

Bij bovenstaande tabel zou men de volgende aantekeningen kunnen maken:
- de zones van type IV (ontwikkclingslandbouw) bevinden zich alle (behalve de
Val Vibrata) op de eerste 7 plaatsen van de ranglijst van het algemene indexcijfer
van ontwikkeling, afgewisseld met enkele zones van type III (verbcteringslandbouw), die echter tevens gekenmerkt worden door een groei van secundaire
en/of tertiaire activiteiten.
- de zones van type III (verbcteringslandbouw) bevinden zich alle hoger dan de
26e plaats op de ranglijst.
- de zones van type II (systematisenngslandbouw) bevinden zich alle tussen de
20c en 40e plaats, behoudens enkele, die ter oorzake van een uitbreiding van
secundaire en tertiaire activiteiten (vooral toerisme) op een hogere 'trede' voor
komen.
- de zones van type I (abbandono-landbouw) figureren tussen de 27c en laatste plaats,
behalve 3 zones, die echter gekenmerkt worden door een aanzienlijke groei van
het toerisme.
Het is bijzonder indicatief, dat alle zones met een ontwikkeling van de met-agransche sectoren de hoogste plaatsen (van 1 tot 19) op de ranglijst innemen. Conclu
derend kan men stellen, dat de slotuitkomsten van het statistische gedeelte van de
survey en de resultaten van het meer directe onderzoek m hoge mate in overeen
stemming blijken te zijn Een volledig corresponderen is uiteraard uitgesloten, van
wege het verschillende karakter van de onderzoeken en het verschil in representa
tiviteit van de beschouwde gegevenheden
Wij zouden op deze plaats een aantal meer enkelvoudige ranglijsten van de 44
homogene zones, bijv. volgens de bevolkingsdichtheid, de bevolkingsvanatie over
een bepaalde periode, het gemiddelde geboortecijfer enz. kunnen weergeven. Een
uitzondering makende voor de ranglijst van homogene zones, volgens het percen-

Tabel 8- Overzicht van de belangrijkste statistische data per zone-type
ZONES MET EEN OVERWEGEND NIET-AGRARISCHE ONTWIKKELING

OVERWEGEND AGRARISCHE ZONES

emigratiezones
Totale bevolking in 1961
\
in % van de totale bevolking in Abruzzo
de gemiddelde gezinsgrootte
de bevolkingsdichtheid (aantal inwoners per
kin'
% verspreid wonende bevolking
de bevolkingsvariatie 1861-1961
idem 1951-1961
idem 1958-1961
,
het geboortecijfer per 1000 inwoners
% afwezige kiesgerechtigden (op de totale
bevolking
de gemiddelde jaarlijkse emigratie (in % op
de totale bevolking)
% bebouwbare oppervlakte van de totale opp.
% van de bebouwbare opp. in eigendom van
publieke lichamen
idem in privaat eigendom, kleiner dan 2 ha
idem in privaat eigendom, groter dan 25 ha
idem in pacht gegeven
% op de linkse partijen uitgebrachte stemmen
(in 1958)
% op de Democrazia Cristiana uitgebrachte
stemmen (in 1958)

systematiI seringszones

verbeteringszones

ontwikkclingszones

tertiaire
sector

REGIONE
ABRUZZO

secundaire
sector

107.800
8,70%
3,89

231.742
18,71%
4.15

265.052
21,39%
4,04

116.586
9.42%
4.II

50
10%
—7> I 6%
—8,67%
—3,68%
16,82

89
37%
+ 20%
- 7 %
-3,56%
15,76

140
36%
+ 36%
-3,42%
-1,94%
15,89

256
40%
+ 56%
-0,44%
+ 0,38%
15,89

15%
+ 71%
+ 2.26%
-0.40%
16,72

10.14%

10,25%

8,20%

5.03%

5,62%

4.24%

3.2%
35,47%

3.6%
60,79%

3,4%
69,73%

3%
87,46%

36.68%

3%
70,14%

3,2%
54%

51%
20%
5%
2
.5I%

29%
24%
9%
24%

19%
25%
19%
26%

4%
30%
14%
37%

48%
16%

21%
20%

«%

31%
32%

34%
21%
13%
14.20%

24.59%

33,59%

34.71%

30.37%

28,84%

37,96%

33,15%

55,42%

50,70%

47,91%

47,32%

47,32%

38,78%

46,54%

190.283
15.36%
3,95
90

9%

327.441
26,42%
4,00
324
22%
+ 221%
+ 15%

+ 5%
18,95

I.238.904
I0O%
4,03
121
27,55%
+ 56%
+ 0,78%
-0,2%
16,85
7%

Indexcijfers
De omzetbelasting
Het vleesverbruik
Het tabaksverbruik
De verbreiding van televisietoestellen
De verbreiding van personenauto's

бі
92
51
42
42

72
75
81
70
82

76
95
98
102
I25

1ЗЗ
170
116
120
132

155
92
156
180

45

100
100
100
100
100

Indexcijfer van het bestaansniveau

58

76

99

134

14a

100

Het aantal inwoners van de zone-hoofdplaats
De nabijheid van een zone tot het stedelijk
centrum van cen intcgraticgcbicd
De verkeersdichtheid van een zone
De in niet-agrarische beroepen werkzame '
bevolking
Het aantal diensten in een zone
De bevolkingsvariatie 1951-1961

2y

1ЗЗ

195

334

495

100

75
55

166
ИЗ

118
15З

128
183

123
220

100
100

73
60
59

79
136
84

91
159
98

124
177
113

131
180

100
100
100

Indexcijfer van urbanisatie

59

110

136

177

Algemeen indexcijfer van ontwikkeling

59

99

124

163

1

69

177
221
196

100
100
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o
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tage van de in niet-agransche sectoren werkzame bevolking, preferen we echter
hieronder een tweede samenvattend en vergelijkend overzicht te geven van een
aantal meer belangrijke statistische uitkomsten van demografische en economische
aard, per groep van zones van hetzelfde type.
Men kan uit het bovenstaande overzicht opmaken, dat de numerieke waarden toe
nemen of afnemen naarmate men van de emigratie-zones overgaat naar de systematisermgs-, verbetermgs- en de diverse categorieën ontwikkelmgszones. (Slechts
de zones met een tertiaire expansie wijken van dit beeld af aangezien de groei van
bijv. het toerisme en/of de dienstensector meestal slechts ingrijpt op een deel van
de socio-economischc structuur van een zone).
Enkele belangrijke fenomenen zijn in dit verband de bevolkingsdichtheid, die bij
een regionaal gemiddelde van 121 inwoners per km 2 van 50 in de emigratiezones
oploopt tot 324 in de industriële ontwikkelmgszones. Vervolgens de bevolkingsvariatie : m de eeuw 1861-1961 neemt de bevolkingsgrootte in de gehele regione
toe met 56%, maar in de emigratiezones nam zij af met 7,1%, ZIJ neemt in de
systematisenngszoncs toe met 20% en in de industriële ontwikkelmgszones met niet
minder dan 221%.
Significant zijn de percentages van de door emigratie (tijdelijk) afwezige kiesgerechtigden, die een benaderend beeld geven van de exodus : in de gehele regione 7%,
in de cmigratiezones en in de systematiseringszones ruim 10%, in de verbetermgszones 8,2%, in de ontwikkehngszone 5% in de industriegebieden 4,2%.
De gemiddelden van de indexcijfers van de groepen zones, elk behorend tot eenzelfde type, laten nog duidelijker het progressieve verloop van de quantitatievc
data per zonetype uitkomen: bij een regionaal gemiddelde van 100, van 59 voor de
cmigratiezones tot 196 voor de industriële ontwikkelmgszones.
Zoals boven reeds vermeld, geven we hieronder een ranglijst van de homogene
zones, welke het overwegend agrarische karakter van de Abruzzo duidelijk doet
uitkomen.

T A B E L 12-Ranglijsl van de homogene zones, volgens het percentace m met-agrartsche sectoren werkzame
bevolking m 1961
PC-i

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
IO)

T-3
PC-7
PC-4
PC-2
T-2
M-i
T-i
A-i
C-i

»)

О3

Pescara e Chicli
Litoranea di Giulianova
AJta Valle del Pescara
Alto Chietino
Collina Litoranea di Ortona
Val Vibrata
Fucino
Teramo
L* Aquila
Alto Sangro
Altipiani Maggiori

18,10
17.40
15,70
12,40
12,20
12,00
11,90
11,70
11,10
10,00
9,59

D e statistische u i t k o m s t e n

12)

S-2
S-i
V-i
I^i

Valle del Sagittario
Conca di Sulmona
Vasto
H)
Lanciano
15)
Іб) T-7
Gran Sasso Settentrionale
Valle dell'Aventino
17) L-4
18) T-4
Media Collina del Tordino
Alto A t e m o
19) A - 2
20) C - 2
Parco Nazionale degli Abruzzi
21) PC-12 Collina di Penne
22) M-5
Altopiano delle Rocche
Collina di Gasoli e Atessa
Ч) U 2
Valle Siciliana
24) T-6
Media collina di Ortona
25) PC-3
26) M-4
Manica Occidentale
Maiella Nord-Occidentale
27) PC-Ö
28) PC-5
Alta Collina di Manoppello
Piani Palentini
29) M-3
Media Valle del Sangro
30) 1-3
31) PC-11 Collina di Atri
32) PC-10 Alta collina di Penne
Valli Manicane
M-2
33
Media Collina del Vomano
34
T-5
PC-9 Alta collina di Catignano
35
Medio Vástese
V-2
36
Alto Vástese
37
V-3
Piani di Navelli e Capestrano
38
A-4
Valli Aquilane
39) A-6
Gran Sasso Meridionale
40) A-3
Conca Subequana
41
S-3
Medio A t e m o
42) A-5
43 PC-8 Forca di Penne
Monti della Laga
44 T-8
13)
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9,58
9.32
9.0O
8,91
8,32
8,18
8,16
8,12
7,89
7,71
7,63
7.22
7,16
6,75
6,50
6,30
6,25
6,24
6,19
6,06
6,05
5,71
5,44
5,33
5,18
5,06
5,04
4.87
4.49
4,35
3.34
2,97
2,67

Naast het boven beschreven regionale overzicht van de quantitaticve data, werd
voor iedere homogene zone een overzicht van statistische data samengesteld, waarvan wij boven in deel I het schema weergaven.

C. DE C A R T O G R A F I S C H E

RESULTATEN

Tijdens de Abruzzo-survey werden een aantal voor de zonisatic betekenisvolle gegevenheden op kaart gebracht. Wat de meer algemene beschouwingen bij de
samenstelling van dit cartografische materiaal betreft, verwijzen wij op deze plaats
naar hoofdstuk III, par. 2.
Omtrent de cartografische resultaten van het vooronderzoek (19 kaarten) kan het
volgende aangetekend worden.
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De eerste vijf kaarten (behalve kaart ia) zijn mm of meer van historische aard; nl. :
ib. de oude 'Italische' bevolkingsgroepen van de Abruzzcn vóór de Romemse
overheersing.
2. de romeinse, longobardische en middeleeuwse indelingen van de Abruzzcn.
3. de zgn. circondari en mandamenten (administratieve indelingen tot na de eerste
wereldoorlog ; van veel belang voor de zonisatic, aangezien deze veelal met recle
zones rekening hielden en in mindere mate kunstmatige grenzen vertoonden).
4. de agrarische zones volgens de bevindingen van de parlementaire enquête
m.b.t. de situatie van de landbouwers (1906).
5. de oude 'tratturi' in de Abruzzo. Dit zijn bergtrajecten om de schapen 's winters
naar de lage gebieden (in Puglia) te voeren: de schapcnteclt was en is deels nog
een belangrijke bestaansbron in deze Regione.
De zesde, hydrografische kaart, die de waterscheidingen weergeeft, was niet alleen
van belang bij de afbakening van de homogene zones, maar ook bij de bestudering
van een nagenoeg overwegend agrarische regione zoals de Abruzzo
De kaarten 7 t/m 11 (en deels ook de kaarten 4 en 5) geven bepaalde economische,
met name agrarische en industriële aspecten weer:
7.
8.
9.
10.
11.

de
de
de
de
de

belangrijkste spoor- en wegverbindingen.
landbouwzones volgens de voornaamste produkten.
zg. 'berggemeenten' (volgens een wet van 1952)
landontginmngsgcbicden en irrigatiezones.
industrialisaticgebiedcn en -polen.

De kaart van de zg. berggemeenten duidt met alleen de hoger gelegen gemeenten
aan, maar geeft ook de territoria weer, die volgens een speciale wet van 1952, wegens
hun ongunstige ligging, speciale rijksbijdragen (o.a voor de verbetering van hun
berg- of hcuvellandbouw) kunnen verkrijgen.
Kaart 12 geeft een overzicht van de grotere centra (met meer dan 10.000 inwoners
in 1961) in de regione Abruzzo.
De kaarten 13 t/m 19 waren vooral in het vooronderzoek van belang i.v.m. de
afhakemngvan de integratiegebieden en de homogene zones, aangezien zij bepaalde
distnctsgrenzen weergeven.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

de juridische competentiegebieden.
de belastmgdistncten.
de ziekcnhuis-gravitaticgebieden.
de provinciale landbouwinspectoraten.
de gravitaticgebieden van de kleinhandel.
de zg homogene gebieden volgens een onderzoek voor het 'regione territoriale
coordinaticplan' voor de Abruzzo.
19. de landbouwregionen en de statistische sectoren.

D e cartografische resultaten
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De volgende kaarten ni.
20. de gcindividueerde homogene zones.
21. de gcindividueerde integraticgcbicden.
22. de integratiegcbicdcn met de daarin zich bevindende homogene zones,
geven de eindresultaten van de Abruzzo-survcy.
Zij werden, evenals de overige, hieronder opgesomde kaarten 23 t/m 41, die verschillende deelaspecten van de resultaten weergeven, in de eindfase van het onderzoek samengesteld. Zij tonen verschillende demografische, economische e.a. gegevens per homogene zone.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35·
36.
37.
38.
39
40.
41.

de wijzen van bodembcnuttmg.
het per zone overheersende type van landbouwondememmg.
het percentage in de industrie werkende beroepsbevolking.
de bevolkingsdichtheid op 1 januari 1961.
de verspreid wonende bevolking.
het gemiddelde geboortecijfer over 1958, 1959, i960.
de bevolkingsvariatie over 1861-1960.
idem over 1951-1960.
idem over 1958-1960 (in 1958 kreeg de 'exodus' massale afmetingen).
vergelijking van de bevolkingsvariatie over de perioden 1951-1957 en 19581960.
het aantal afwezige kiezers eind i960 (indicatief voor de schatting van de
grootte der emigratie).
% van het aantal linkse stemmen (commumsten en socialisten) tijdens de verkiezingen van 1958.
% v a n het aantal op de D.C. (Democrazia Christiana) uitgebrachte stemmen bij
de verkiezingen van 1958.
de in de zones beschikbaar zijnde diensten in brede zin (bureaus, agentschappen,
apotheken, enz , enz.).
indexcijfer van het bestaansmveau.
indexcijfer van urbanisatie.
samengesteld indexcijfer van 'ontwikkeling'.
typologie van de homogene zones.
voorzienbare wijzigingen van de zonetypen: d.w.z. de zones, die wegens hun
actuele ontwikkelingstcndenzen in de naaste toekomst van type zullen veranderen'.

Wij wijzen op het belang van kaart 25, die een overzicht geeft niet alleen van de
verspreiding van de in de industrie werkende bevolking, maar ook van de zones
1

Zie pag 98

no
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waar geen, geringe of aanzienlijke industrialiseringsinitiaticven geconstateerd
werden.
Kaart 31 geeft de bevolkingsvariatie over de periode 1958-1960 weer: in 1958 nl.
nam de exodus in de regione massale afmetingen aan. Kaart 36 toont de per zone
beschikbare diensten in bredere zin (officiële op private bureaus, agenschappen,
speciale winkels zoals apotheken enz.). Zij werd samengesteld aan de hand van het
enkelvoudige indexcijfer van de diensten.1
De laatste kaart duidt de voorzienbare wijzigingen van de zones wat betreft hun
type aan, alsmede de conglomeraten van zones, die grotere mogelijkheden voor
een ontwikkeling bezitten.
Zoals in dit hoofdstuk op pag. 98 reeds werd aangegeven, gaat het hier voornamelijk om vijf homogene zones.
Met de constructie van kaart 40 en 41 werd eigenlijk, zij het summier, aan het
hoofddoel van de Abruzzo-survey - de individuering en classificcring van homogene zones - voldaan.
1

Vgl. pag. 7J

HOOFDSTUK V

De typologische beschrijving van de
geïndividueerde homogene zones

In dit hoofdstuk worden in het kort de karakteristieken van de onderscheiden typen
van de geïndividueerde zones beschreven, terwijl in het volgende de belangrijkste
eigenschappen en problemen van elke zone op zich worden weergegeven. De
problemen en de tcndenzcn, die eigen zijn aan elk zonetype werden vastgesteld gedurende de Abruzzo-survey, met name tijdens de fase van het zg. veldonderzoek,
hetgeen o.m. inhield gerichte observaties van elke zone en gemeente, alsmede zeer
vele interviews met representatieve personen van elke bevolkingslaag of categorie.
De hiernavolgende kenschetsingen, die er het resultaat van waren, kunnen dus niet
in hun geheel gelden voor de andere regionen in Zuid-Italië, hoewel vele daarin
voorkomende gegevenheden - zoals ook tijdens de Campania-survey bleek - voor
het overige Mezzogiorno opgaan. Het lijkt ons van groot belang hier op te merken,
dat er tussen de problemen, die hieronder aangeduid worden en de graad van bewustzijn, die de inwoners van de diverse zones daarvan hadden, niet altijd een
direct verband bestond: er worden hieronder ook thema's behandeld, waarvan de
betreffende bewoners geen of slechts een vage notie bleken te hebben.
Zoals meermalen boven aangeduid, werd bij de samenstelling van de zonetypologie
zowel met de objectieve ontwikkelingsmogelijkheden (beschikbare bestaansbronnen, de mate waarin deze geëxploiteerd worden, enz.) als met de subjectieve (de
mate van interesse van de inwoners voor bepaalde ontwikkelingsprogramma's;
hun capaciteiten aan deze actief mede te werken, enz.) rekening gehouden.
In de hiernavolgende beschouwingen worden eerst de economische aspecten van
de geconstrueerde typologie onderzocht en vervolgens de socio-culturele.
I. DE E C O N O M I S C H E

ASPECTEN

Zoals in het eerste deel uiteengezet, werden de geïndividueerde homogene zones
onderscheiden volgens hun agrarische structuur in emigratie-, systematiserings-,
verbeterings- en ontwikkelingszones, terwijl enkele zones bovendien nog nader
getypeerd werden, wanneer daarin speciale karakteristieken (meer dan 'normale'
secundaire en/of tertiaire activiteiten zoals industrie, toerisme, enz.) aangetroffen
werden 1 .
1

Vgl. tabel nr. 2, pag. 93
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De eimgratiezones
Deze bevinden zich in die heuvel- en berggebieden waar de beoefening van de
landbouw, in welke vorm ook, met meer rendabel en dus inopportuun blijkt Vele
van de tot op heden bebouwde streken werden in het verleden in cultuur gebracht,
aangezien het indertijd onmogelijk was in de voedsclbchoeftcn van een groeiende
bevolking op een andere wijze te voorzien en men daardoor gedwongen was
initiatieven te nemen, die aanzienlijk boven de strikt economische wensbaarhcid
lagen. De natuurlijke bestaansbronnen van deze zones zijn doorgaans zeer verarmd
(willekeurige ontbossingen, a-rationele bodembewerking, enz.) en het bebouwbare
land leed in vele gevallen aanzienlijk door erosie.
De mogelijkheden voor een (gedeeltelijke) oplossing liggen in een radicale verandering van het huidige landbcstel en de produktic-mcthodcn. Noodzakelijk zijn
op de eerste plaats een grondige hydro-geologische sanering en uitgebreide herbebossingen. Voorts zou men op grote schaal moeten overgaan tot het aanleggen
van weiland en het beoefenen van de veeteelt.
Kortom een terugkeer tot de natuurlijke bestemmingen van de beschikbare gronden.
De verantwoordelijkheid van dergelijke acties zal, vooral in de beginfasen, hoofdzakelijk door de publieke instanties gedragen moeten worden: het gaat er immers
in feite met alleen om de vaak onderling stnjdigc, individuele en/of locale wensen
en interessen samen te bundelen, maar ook rekening te houden met de benodigde
investeringen, die, wijl van beperkt nut en zeer uiteenlopend van aard, weinig
aantrekkelijk zijn voor de pnvé-sector.
Niettcmm, hoe het economische herstelprogramma ook moge zijn, de mogelijkheden voor het creëren van werkgelegenheid zijn slechts zeer beperkt. Zoals de
naam reeds aangeeft, worden de emigratiezones smds geruime tijd gekenmerkt
door een 'exodus' van de bevolking, welke zich in de laatste jaren zeer uitgebreid
heeft door de gunstige werkgelegenheden in de meer ontwikkelde Wcstcuropesc
landen.
Dit alles heeft tot gevolg dat bij degenen, die 'achterblijven' zich een soort onverschilligheid vastzet voor de locale ontwikkelingsprogramma's; bij de (nog) 'aanwezigen' verbreidt zich steeds meer een houding van wantrouwen en afwijzing.
De zones van dit type kunnen inderdaad emigratiezoncs genoemd worden, indien
men de volgende gegevenheden voor ogen houdt: de aanzienlijke 'exodus' van de
bevolking en het wantrouwen in elke mogelijkheid van locale vooruitgang bij
degenen die achterblijven (men zou dit verschijnsel als 'psychologische abbandono'
kunnen aanduiden). Het zij in dit verband vermeld, dat de Italiaanse term voor deze
zones luidt: 'zone di abbandono', hetgeen ons een meer opportune benaming lijkt,
aangezien de term abbandono cen ruimere betekenis heeft, die ook een 'psychologische abbandono' kan aanduiden.

De economische aspecten
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D Ì systematisenngszones
Hiermede worden die agrarische zones bedoeld, die gekenmerkt worden door een
relatieve schaarsheid van bestaansmiddelen (hoog heuvelland, dat excessief benut
wordt, enz.) en vooral door een ongeïnteresseerd zijn van de bewoners voor de
plaatselijke problemen, te wijten aan de algemeen erkende onmogelijkheid de
situatie door 'individuele 'initiatieven te wijzigen. Ook hier voorziet men een voortduren van de exodus en de onmogelijkheid de bestaande economische en sociale
structuur essentieel te wijzigen.
Deze gebieden worden aangeduid als 'systematiscringszone' aangezien men te maken heeft met streken, waarin de beoefening van de landbouw, zij het op beperkte
schaal, mogelijk is, d.w.z. er zijn m beperkte mate bestaansmogelijkheden voorhanden voor een bevolkingsgroep die kleiner zal moeten zijn dan de huidige.
De problemen, die verband houden met eventuele zonale sociaal-economische
reorganisaties zijn vanzelfsprekend zeer gelijkend op die van de emigratiezones,
zowel wat de technische als de organisatorische aspecten betreft. Het gegeven zijn
van een bevolkingsdichtheid, die groter is dan die van de emigraticzones, maakt het
echter noodzakelijk in hogere mate de inwoners bij de verwerkelijking van bepaalde
streck-ontwikkelmgs-programma's m te schakelen. Het algemeen voorkomen in
deze zones van een zg. psychologisch 'abbandono' maakt echter de vooruitzichten
van deze gebieden meer onzeker dan die van de 'zone di abbandono' : de realisering
immers van een valorisatie-programma van de locale bestaansbronnen hangt in de
systematiseringszones m hogere mate van de deelneming van de inwoners zelf af.
Indien de exodus in de komende jaren gelijk blijft of groter wordt zal het momenteel mogelijk onderscheid tussen de emigratie- en de systcmatiserings-zones hoogstwaarschijnhjk geen zin meer hebben, vooral niet vanuit economisch oogpunt.

De verheteringszoues
Deze omvatten over het algemeen heuvelgebiedcn, waar de landbouw tot voor
recente tijden op zondamge geschikte gronden beoefend werd; dat er een zekere
ontwikkeling in deze sector mogelijk was. Men vindt in deze streken velerlei vruchtbomen en bovendien over het algemeen zodanige vormen van landbouwondernemingen dat zij zich tot na de oorlog, d w.z. tot aan de afbraak van de locale
'autarkische' economische systemen, tamelijk goed staande hielden.
De huidige, meer urgente problemen in deze gebieden houden vooral verband
met een rationalisatie van de bestaande vormen van het benutten van de bestaansbronnen, vooral door:
a. een herziening van de 'cultuurstelsels' (bijv. overgang van gemengde naar gespecialiseerde culturen).
b. een wijziging van de landverdeling (grotere territoriale omvang van de boeren-
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bedrijven) en van de organisatie van de landbouwondcrncmmgcn (bijv het
afschaffen van het pachtsysteem).
с de oprichting of uitbreiding van bepaalde samenwerkingsvormen met het oog
op de produktie (coöperaties voor de aanschaffing van bijv. landbouwmachines,
voor de opslag en de verkoop van de produktcn enz ).
Men kwam overeen deze streken als 'verbeteringszoncs' aan te duiden, daar het
hier vooral gaat om de tamelijke rendable bestaansbronnen op meer rationele en
adequate wijzen te benutten.
Het belangrijkste probleem echter is ook hier de inzet van de bewoners zich voor
de locale problemen te interesseren Het verschijnsel van de 'psychologische abbandono' komt m deze gebieden minder voor dan in die van de twee boven beschreven
zonctypen
Niettemin geven reeds momenteel de gunstiger perspectieven van het werken m de
industrie (die m meer ontwikkelde zones op regionaal niveau vele arbeidskrachten
aantrekt) alsmede het voortschrijdende urbanisatieproces met als begeleidend
verschijnsel het misprijzen van de landbouw, vnj hoge cmigratiecijfcrs te zien.
Bovendien is het gevaar niet denkbeeldig, dat degenen die 'achterblijven' niet m
staat zijn de locale problemen op te lossen, omdat vooral de meer actieve en capabele
personen gewoonlijk het eerst emigreren Het spreekt vanzelf dat de situatie zich
wijzigt, indien een verbcteringszone zich in de nabijheid van een ontwikkelingszonc
bevindt en daardoor de positieve invloeden van deze ondergaat (bijv. de gedeeltelijke aanpassing van de landbouwinkomens aan de salarissen van de industrie).
De oiitwikkelmgszoncs
In deze gebieden vindt men de zg. intensieve landbouw, voor het overgrote deel
beoefend in laagvlakten. Deze bcstaansbron maakt elke type van exploitatie
mogelijk, zodat hier vele 'industríele culturen', die een hoge opbrengst geven,
aangetroffen worden.
De interne en externe commerciële betrekkingen zijn zo mtens dat deze zones m
hoge mate gcmtcgrccrd bhjken m grotere economische structuren (op nationaal en
Europees niveau).
Wat de overheersende attitudes van de inwoners betreft kan men vaststellen, dat
zij geheel vrij zijn van een houding van wantrouwen, van passief afwachten en van
onverschilligheid Men aspireert a.h.w. collectief naar een hoger levensniveau
en naar een gelijkstelling van de inkomens van landbouw en industrie. In deze
zones overheerst de hoop en met een soort permanente onrust, zoals in de cmigratieen systcmatiseringszoncs.
Het voornaamste probleem m dit zonetypc is een meer adequate vorming van de
tcchnisch-economische kaders en een verbetering m de handelsbetrekkingen o.a.
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door een juistere aanpassing aan de marktvraag. Men ziet de noodzaak in van een
grotere ontwikkeling van de secondaire en tertiaire activiteiten, mogelijk door het
type van de aanwezige bestaansbronncn (men denke bijv. aan het creëren van industrieën voor de verwerking van agrarische Produkten) en van de veelal gunstige
ligging van de zones (bijv. Pescara).
Tevens kan men het bestaan van vele klem-industnclc initiatieven vaststellen alsmede het zich snel ontwikkelen van velerlei speciale, meer urbane diensten.
Naast de boven aangeduide overwegend agrarische zones (emigratie-, systematiserings-, verbetenngs-, en ontwikkclingszoncs) komen in de Abruzzo gebieden
voor die om hun relatieve uitzonderhjkheid, althans in de huidige situatie, in zekere
zin als a-typisch beschouwd kunnen worden. Het gaat hier om zones, waar zich
m hoge mate met-agrarische activiteiten ontwikkelen. In dit verband werden - zoals
in deel I in het kader van een zone-typologie uiteengezet zones met secondaire en
tertiaire activiteiten onderscheiden, aangezien het immers buiten twijfel staat, dat
de karakteristieken en de ontwikkelingsperspectieven van zich industrialiserende
zones aanzienlijk verschillen van zones waar men bijv. een grote toeristische ontwikkeling aantreft ofwel een enorme groei in de dienstensector.
De belangrijkste problemen van deze zones zullen m de zonale monografieën
aangeduid worden, enkele hiervan echter zullen reeds in de hierna volgende typologische socio-culturelc beschrijvingen ter sprake komen.

II. DE S O C I O - C U L T U R E L E

ASPECTEN

Wanneer men meer de socio-culturele aspecten in ogenschouw neemt, dan treft
men, zoals boven aangeduid, een kleinere zone-differentiatie aan dan wanneer men
in overwegende mate de economische kenmerken in aanmerking neemt.
De beschrijving van de socio-culturelc problemen, die gezien de aard van de verrichte onderzoeken overwegend in verband staan met de socio-cconomische, maakt
echter geen andere zone-typologie noodzakelijk.
Het veld-ondcrzoek toonde de nauwe betrekkingen aan tussen culturele gegevenheden als bijv. de overheersende waarden (vooral die welke meer direct het onderzoek betroffen) en de economische karakteristieken in de diverse zones. Bijv. een
toestand van 'collectieve desillusie' treft men slechts aan in gebieden zonder objectieve ontwikkelmgsmogelijkheden. Waar deze in meerdere of mindere mate wel
aanwezig kan zijn, kan men bepaalde vormen van ondernemingslust vaststellen.
Zoals in deel I uiteengezet, is het dus mogelijk en vanuit belcidssociologisch oogpunt opportuun te verwijzen naar één zone-typologie, ook al is het vanzelfsprekend
voor een beter begrip van de problematiek van de onderscheidene zones van belang,
bij de beschrijvingen immer de economische van de meer socio-culturele aspecten
te onderscheiden.
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Hieronder wordt een typologische beschrijving gegeven van de twee tegenovergestelde socio-culturele zonetypen ni. de abbandono-zones en de ontwikkelingszones1.
Uit deze beschrijvingen kan men zich in voldoende mate een beeld vormen van
het intermediaire overgangstypc, dat vooral de verbetermgszones omvat, aangezien
dit zonctypc, zij het op een telkens wisselende, streekeigen wijze, een aantal kenmerken met beide typen gemeen heeft.
a. De abbandono-zones
De meest opvallende sociale gegevenheid in deze zones is ongetwijfeld de 'exodus'.
Deze term duidt veel beter dan het begrip 'emigratie', dat meer naar een geordend
en 'normaal' verschijnsel verwijst, veelal het ongeordende en bruuske karakter aan,
dat het verlaten van vele woonkernen door de inwoners, vooral in het binnenland
van de Abruzzo, aanneemt.
Zoals boven aangeduid, is het meest evidente gevolg hiervan een alom verbreide
ongeïnteresseerdheid van hen die 'achterblijven' voor hun locale problemen. Het
gaat hier niet alleen om een algemeen opgeven van het onontbeerlijke vertrouwen
in de toekomst van een zone, maar ook om een soort van ressentiment ten opzichte
van een natuurlijke en ook sociale 'omgeving', die aan de bewoners met meer het
bestaansminimum kan verzekeren.
Naast dit meer overheersende gevolg van de exodus, geven wij hieronder een
aantal andere aspecten van dit verschijnsel, alhoewel het in het kader van dit hoofdstuk niet mogelijk, noch de bedoeling is een volledig beeld van alle facetten van de
exodus te geven. Het gaat er hoofdzakelijk om, de zonc-typen te kenschetsen.
Op de eerste plaats dient in dit kader te worden gewezen op de verstoring van het
demografische evenwicht, dat een zekere harmonische opbouw van de verschillende
generaties inhoudt · in de abbandono-zones overheersen de oudere bevolkingsgroepen. Het wordt duidelijk dat dit een zeer 'storende' gegevenheid is, wanneer men
bedenkt, dat een van de belangrijke functies van de middengeneraties bestaat in het
zoveel mogelijk 'bemiddelend' doorgeven van ideeën, waarden, enz., van de ouderen aan de jongeren.
De jongere en midden generaties zijn echter in dit zonetype m zodanige mate
afwezig, dat zij geen invloed meer uitoefenen op het sociale leven en dus met op
dit ovcrdrachtsproccs De genoemde generaties vormen geen tegenwicht meer,
zodat het hardnekkig handhaven van oude gedragspatronen (ook in de economische
sector) en van de traditionele waarden door de ouderen meer verklaarbaar wordt.
Het is tevens evident, dat de gennge aanwezigheid van de midden-generaties de
verwerkelijking van vele ontwikkelingsprogramma's in hoge mate belemmert.
Bovendien heerst m deze 'leeglopende' streken een groot gebrek aan geschikte
1

Zie tabel nr 3 in hoofdstuk IV, pag 97
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local leaders en over het algemeen aan een adequate economische en politieke leidinggevende klasse.
Een ander kenmerkend aspect van deze emigratie-gebieden is de nagenoeg volledige
afwezigheid van elke vorm van verenigingsleven (kringen, clubs, verenigingen,
coöperaties, enz ). Dit verschijnsel vindt zijn oorzaak vooral in het 'famihc-particolansme' een algemeen karakteristiek van het sociale leven in Zuid-Italic. Afgezien
hiervan is het echter met denkbaar dat deze vormen van samenleven heden ten
dage een geschikte omgeving vinden om te ontstaan of zich te handhaven 1 .
Men kan concluderend stellen, dat in bijna alle abbandono-zones geen authentiek
locaal leven meer aanwezig is.
De bewoners kijken over de horizon van hun zones heen naar meer welvarende,
geürbaniseerde gebieden.
Onder invloed van veelsoortige communicatiekanalen (radio, televisie, pers, reizende personen zoals handelsheden, toeristen, teruggekeerde emigranten, enz )
komen zij m contact met andere waarden en normen en zien zij andere referentiekaders en gedragspatronen in deze meer ontwikkelde streken Het zich bewust
worden van meer urbane levenskaders creëert in de abbandono-zones een situatie
van onbehagen en collectief ressentiment.
Dit alles is zonder meer fnuikend voor het locale sociale leven, dat slechts kan
'bloeien' in zones, waar het merendeel van de inwoners de mogelijkheden vindt, in
hun belangrijkste economische en 'socio-culturele' behoeften te voorzien2.
Zoals echter boven reeds aangegeven, kunnen in de abbandono-zones zelfs de elementaire behoeften met bevredigd worden, aangezien het economische en socioculturele systeem m deze gebieden in een diepgaande crisis verkeert
Andere meer significante uitingen hiervan zijn de volgende:
1. het uiteenvallen van vele gezinnen door het emigreren van een of meer leden.
Dit verschijnsel laat zich nog ernstiger aanzien, wanneer men voor ogen houdt
dat vooral in deze streken het gezin een van de belangrijkste bouwelementen
vormt van de sociale structuur.
2. de vestiging in urbane centra - reeds in de vorige eeuw begonnen - van de
bourgeoisie en het merendeel van de 'leisure-class', die meer tijd aan niet strikteconomische, culturele activiteiten kon wijden. Een van de zwaarwegende ge1

Ons inziens houdt E B<mfield in zijn bock ' U n a Comunità del Mezzogiorno* (Bologna, 1962),
waar hij in Zuid-Itaht de bijna totale afwezigheid van een verenigingsleven constateert, geen rekening met het feit dat in de dorpen van Zuid-Italic een evenwichtige bevolkingsstructuur nog maar
weinig voorkomt
2
Vgl Parsons, Talcott, The social System, Glencoe, Illinois, 1951, pag 28 „From the point of
view of functionmng of the social system it is not the end of all the participant actors which must be
met, nor all the needs of any one, but only a sufficient proportion for a sufficient fraction of the
population"

ii8

De typologische beschrijving

volgen hiervan is het veelvuldig voorkomend gebrek aan capabele leidinggevende personen, die zich metterdaad en met kermis van zaken wijden aan de
oplossing van de locale problemen.
3. de bijna totale afwezigheid van elke vorm van samenwerking en van verenigingsleven zowel op cultureel terrein als op het economische vlak. Zo er al verenigingen of 'kringen' bestaan, leiden zij slechts een schijnleven. Aangezien zij
zich met meer als zodanig in de gewijzigde plaatselijke situatie konden handhaven,
zijn in vele gemeenten de oude 'standskrmgen' of 'klasse-verenigingen' (van de
notabelen, de boeren, de ambachtslieden, enz.) met meer actief ofwel hebben zij
de ledenkring in sterke mate uitgebreid.
In het eerste geval blijft men onderling contact houden op plaatsen, die hoewel
met zelden voorzien van meer comfort, tegelijkertijd echter een zekere nivellerende invloed op het verenigingsleven uitoefenen, bijv. : cafe's met televisieapparaten. In het tweede geval (uitbreiding van het ledenaantal) komt de eigenlijke functie van de oude kring - veelal het bewaren en doorgeven van traditionele (stands)-waarden - in het geding.
4. tenslotte kan in dit verband vermeld worden het bijna volledig verdwijnen van
velerlei uitdrukkingsvormen van authentiek locaal leven : de vaak eeuwenoude
gebruiken, ceremonieën, men, dansen, volkszangen, enz.
Het gaat in dit geval natuurlijk meer om de gevolgen dan om de oorzaken van
het gemis aan een werkehjk plaatselijk gemeenschapsleven.
Boven schreven we reeds, dat het atrofiërcn van het kleinplaatsehjke leven m hoge
mate verband houdt met de zeer geringe presentatie ter plaatse van de jongere en
midden-generaties. De ouderen, physiek en mentaal ver van de 'stad' en van haar
waardenpatronen, vervullen op monopolistische wijze de functie van passieve bewaarders van het 'oude' levenssysteem. Daar moet nog aan toegevoegd worden,
dat in de onderhavige zone-typen de min of meer klaarblijkelijke materiële miserie
en de voortdurende economische zorgen het moeilijk maken zg. culturele activiteiten te beoefenen. Anders gezegd, men zwoegt en ploetert van de vroege morgen
tot de late avond om het dagelijks brood.
Het kwijnend bestaan van een werkelijk plaatselijk leven verklaart mede grotendeels, waarom de emigranten steeds minder naar hun geboortedorp terugkeren:
men treft immers na terugkeer geen 'levende' sociale omgeving meer aan, maar
constateert slechts de 'nummificermg' van voor hen oude ideeën, waarden, normen,
enz., die elders, m hun nieuwe werkomgeving, ofwel nooit bestonden ofwel sinds
lange tijd verdwenen zijn en door andere vervangen.
Een van de meer sociaal-economische aspecten van de diepe crisis, die de abbandonozones teistert uit zich onder meer in de progressieve verarming van de bestaansmiddelen en de zich immer verwijdende kloof tussen gedurig groeiende behoeften
enerzijds en de gelijkblijvende of verminderde opbrengsten anderzijds.
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Het ontstaan of groter worden van nieuwe behoeften is, zoals meermalen betoogd,
mede een gevolg van een grotere ideecn-circulatie en horizontale en verticale
mobiliteit. Ook de exodus zelf is een cnsisumng die mogelijk werd door het ontstaan van meer werkgelegenheid in met-agrarische economische sectoren buiten
de zones zelf en de snelle groei van velerlei reismogelijkheden.
Wat de socio-culturele aspecten van de overgangscrisis in de abbandono-zones betreft geeft het begrip en het vcrschijmel anomie een centraal thema, waaronder vele
ogenschijnlijk vaak weinig verband houdende problemen gcgroipecrd en nader verklaard kunnen worden 1 .
De streken waar we hier over schrijven, verkeren in een diep ingrijpend urbanisatieproces, zoals betoogd, veroorzaakt door meer intense en frequente betrekkingen
met de 'buitenwereld'.
Dit proces omvat o.a. het zich wijzigen van allerhande verwachtingen en verder
het met meer aannemen, en vervolgens verwerpen van vele traditionele waarden,
normen, enz. Deze veranderingen geschieden m vele gebieden in een versneld
ritme en gaan doorgaans met samen met parallele wijzigingen in de bestaande
economische en institutionele structuren. Tot voor kort leidden vele abbandonozones een vnjwcl gcisolcerd, gesloten bestaan met een tamelijk groot evenwicht
zowel tussen als in de locale of zonale economische en socio-culturele systemen Dit
evenwicht was weliswaar met geheel statisch, doch anderzijds slechts vatbaar
voor langzame veranderingen. Door velerlei intensieve contacten met de 'moderne
wereld', hebben zowel de werkelijke, geografische als de economische en socioculturele 'honzonten' zich in snel tempo verwijd, gepaard gaande met een overal
constateerbaar urbamsaticproces.
Men moet hier echter spreken van een partiële, met-integrale, min of meer externe
urbamsering: een aantal urbane waarden, normen enz. worden door het merendeel
van de bevolking geaccepteerd, terwijl tegelijkertijd de vigerende, traditionele,
economische en socio-culturele systemen niet de (institutionele) middelen en mechanismen bieden om de mcuw aangenomen waarden in adequate gedragspatronen
gestalte te geven.
In dit schrijnende complex van gegevenheden kunnen de oorzaken van anomicsituaties gevonden worden. Men kan in dit verband veelvuldig constateren, dat de
persistentie van bepaalde traditionele waardcnstelsels en gedragsmodellen, de realisering van initiatieven, geboren uit contacten met 'moderne 'zones, belemmeren.
In het economisch vlak bijv. worden moderne investeringsvormen met zelden vertraagd of geblokkeerd door 'oude' ideeën en waarden (bijv. de privc-cigcndom
van huis en land slechts gezien als een vorm van garantie en sociaal prestige: met
het gespaarde geld wordt eerst een eigen (onprodukticf) huis gekocht).
Een ander voorbeeld vindt men in het volgende verschijnsel.
1

Vgl. pag 50
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Terwijl men bijv. voor wat de consumptiegewoonten betreft zich met een zeker
gemak aan urbane schema's aanpast, blijft men wat bijv. de produktiemcthodcn
aangaat, vasthouden aan diep-mgewortelde, traditionele opvattingen.
Vele grote firma's, die, gebruik makend van de moderne rcclame-techmckcn, doordringen tot m de meest afgelegen dorpen, creëren nieuwe behoeften die voor de meeste inwoners vooralsnog onbevredigbaar blijven, hetgeen voortdurend spanningen
oproept. Men kan dus globaal stellen, dat er geen evenwicht meer bestaat tussen de
gevoelde behoeften, voortkomende uit zekere 'prematuur' aangenomen stedelijke
values en de middelen die het traditioneel gebleven socio-cconomischc locale
systeem biedt, om ze te bevredigen
En gegeven deze voor velen onhoudbare situatie, kan het geen verwondering wekken, dat de meer actieve inwoners op de nog enig overblijvende wijze gereageerd
hebben op deze spanningen nl. door ervan afte zien nog langer in het oude systeem
te leven. Aangezien zij m vele gevallen in te hoge mate allerlei weerstanden ondervonden bij hun pogingen de traditionele levens- en produktiewijzen te veranderen,
zijn zij geëmigreerd en trachtten zij ingevoegd te worden in de socio-cconomischc
systemen van meer ontwikkelde streken, die hun wel de middelen kunnen verschaffen om aan hun 'stedelijke' verwachtingen en idcccn te voldoen
De oorzaken van de massale exodus kunnen dus niet alleen gezocht worden m
strikt econormsche termen, in een materiële miserie, maar moeten, vooral voor bepaalde sociale lagen, gezien worden m het licht van een verandering op sociaalcultureel vlak.
De nieuwe waarden, nonnen, enz. vinden in de abbandono-zoncs geen of slechts
zeer gedeeltelijke realisering niet alleen ter oorzakc van niet passende cconomischeprodukticve systemen, maar ook door bepaalde onevenwichtige configuraties van
de sociale structuur.
Bepaalde urbane waarden worden slechts door een deel van de leden van een locale
gemeenschap geaccepteerd (bijv. de jongeren), terwijl andere bevolkingslagen bhjvan vasthouden aan oude waarden, die in traditionele gedragmgen hun uitdrukking
vmden. Dankzij bepaalde controle-mechanismen wordt de verwerkelijking van
vele nieuwe ideeën verhinderd. Aan vele jongeren en avantgardc groepen rest
slechts te emigreren.
Op vele plaatsen kan men diep ingrijpende generatie-conflicten vaststellen. Aangezien de urbaniscring veelal niet verloopt in een min of meer evenwichtig proces
van incorporatie van nieuwe items in de bestaande systemen, reageren de ouderen
doorgaans met zich 'schrap te zetten', zich vastklampend aan het 'goede', vanouds
overgeleverde levenssystecm.
Het lijkt ons in dit verband opportuun te wijzen op de crisis die zich voordoet m
de gezinnen die, zoals gezien, meer dan elders van fundamentele betekenis zijn in
de maatschappij-structuur van deze rurale gebieden.
Tot voor kort werd de (bocrcn)familie gekenmerkt door een soort hierarchisch
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patriarchalisme. de kinderen waren op elk levensgebied (beroepskeuze, leven^partnerkeuze, enz.) geheel afhankelijk van de ouders. Het gezin vormde een kleine
afgesloten gemeenschap en een zekere economische eenheid. De emigratie, de
schoolplicht, de militaire dienst, de verbreiding van de mass-media, de zich ontwikkelende industriële activiteiten en de mogelijkheden daarin zodanig m zijn
levensonderhoud te voorzien, dat men een zekere autonomie verwerft t.a.v. de
eigen familie, enz. zijn alle gegevenheden die deze famihe-ecnheid doorkruisten.
De betrekkingen tussen de gezinsleden hebben radicale wijzigingen ondergaan:
het komt nu geregeld voor, dat kinderen - met zelden meer ontwikkeld dan de
ouders - hun ouderlijk huis meer beschouwen als een plaats waar in de elementaire
behoeften zoals huisvesting, voeding, voorzien wordt dan als een affectieve en effectieve gemeenschapskem.
De aspiraties van de kinderen hebben vaak een geheel ander karakter dan die van
de ouders, welke nog grotendeels in het teken van een 'famihc-particolarisme' staan,
d.w.z. dat zij zoveel mogelijk het gczinsbelang moeten dienen. De ouders kunnen
hun kinderen met meer volgen wanneer deze hun tockomstidecën baseren op een
individuele ontplooiing en autonomie.
Op het vlak van de cconomisch-produkticvc organisatie van het familic-(landbouw)
bedrijf komt het evenzeer tot open of verborgen conflicten tussen ouders en kinderen. Wij denken hier aan het feit, dat de ouderen, bijna physiek geworteld in het
land van de voorvaderen, zich niet kunnen losmaken van het latijnsc erfsysteem,
waarbij elke zoon een gchjk deel van het land erft, hetgeen een elke vorm van landverbetcring belemmerende landversmppcring ten gevolge heeft. De zoons daarentegen denken minder in termen van land-eigendom en famihe-prestige en meer
aan praktische problemen zoals bijv. de bedrijfsvoering. Zij missen echter de economische mogelijkheden (kapitaal; technische uitrusting, enz ) om de waarde van
de door hen voorgestelde moderne methoden aan te tonen. Zodoende zijn zij gedwongen volgens de oude werkschema's voort te gaan, hetgeen hen tenslotte
drijft naar de 'vlucht-oplossing' van de emigratie.
Ook op het gebied van voeding, kleding, vrijetijdsbesteding echter tonen de jongeren vanzelfsprekend andere opvattingen en verlangens Bovendien bewerkstelligen
de emigratie en de schoolplicht een zekere verticale mobiliteit, zodat de kinderen
niet zelden m klasse stijgen op de sociale ladder, hetgeen een dialoog met de ouders
nog meer bemoeilijkt
Dit alles leidt eerst tot een 'cultureel' uiteenvallen van het gezin, gevolgd door een
feitelijke ontbinding door de emigratie. De toestand van anomie binnen vele families creëert vaak ook verborgen onzekerheden· ouders, die achtergebleven in de
abbandono-zones, er zich meer en meer van bewust worden zonder vooruitzichten
te leven; kinderen die geen eigenlijke leiding meer ontvangen wat betreft de keuze
van hun (middelbare) studie ofwel bij hun beroepskeuze; moeders die gedurende
lange perioden gedeeltelijk de vaderrol overnemen wanneer deze elders werkt, enz.
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De cfisis uit zich ook macro-structureel gezien, d.w.z. m de opbouw van de sociale
stratificatie vele achtergebleven gebieden worden - zoals gezien - gekenmerkt
door het ontbreken van enige fundamentele bevolkingscategorieën. Men denke aan
het bijna totale gemis aan capabele leiders, die als eersten zich in urbane
centra vestigden, de 'bourgeoisie' die achterbleef, bekommert zich daarentegen nog uitsluitend om het behoud van haar posities, zij poogt zoveel mogelijk
voordeel te trekken uit de geringe werkgelegenheid ter plaatse en strijdt voortdurend om de controle van de sleutelposten van de locale gemeenschap in handen
te houden Dit brengt met zich mede, dat er bijna geen geschikte locale leiders meer
beschikbaar zijn voor het ontwerpen en realiseren van eventuele ontwikkelingsprogramma's, of die tenminste in staat zijn de vele wetten en beschikkingen ten
gunste van de landbouw in de depressiegebiedcn te hanteren en te benutten. Elke
locale verandering of vooruitgang betekent voor de actuele leiders meestal verlies
van macht en invloed. Zij nemen daarom geen enkel initiatief of risico van welke
aard ook, en zijn meer dan de anderen getekend en aangetast door een houding van
fatalisme, door verborgen collectieve onbehagelijkheid en door frustraticgcvoelens,
zozeer kenmerkend voor de achtergebleven inwoners van de zones van het abbandono-typc.
Bovendien staan de formele leiders in hoge mate onder de controle van conservatieve locale groepen, die dankzij de emigratie, hun hegemonie versterkt zagen.
Wij denken hier aan vele exponenten van gemeentebesturen, die niet alleen incapabel blijken, de door een aantal wetten voorzien faciliteiten m bepaalde economische sectoren om te zetten in concrete programma's, maar die vaak ook de werkelijke economische en sociale situatie van hun gemeente met of slechts ten dele
kennen. Er doen zich in de Abruzzo en in geheel Zuid-Itahé grensgevallen voor,
w aarbij men zich onvcrwezenlijkbare doeleinden stelt, zoals bijv. het aantrekken van
industriële vestigingen in gemeenten die daartoe in geen enkel opzicht de condities
bezitten. In vele gevallen blijkt men voorts nog geheel gebonden aan enkele specifiek plaatselijke problemen en put men zich goeddeels uit in persoonlijke of particolanstische dorpsconflicten in zones, waar slechts een programmering, die een
wijder gebied dan dat van een enkele gemeente omvat, een zekere oplossing kan
bieden voor de locale ontwikkeling 1 .
Het niet aanwezig zijn van een leidinggevende economisch-technische en politieke
klasse determineert zonder twijfel in hoge mate het mislukken van vele begonnen
initiatieven. Er doet zich een soort fatale, vicieuze cirkel voor: het gebrek aan actieve
1
W a t het onvermogen van de gemeente o m een organische en blijvende programmering voor een
locale economische ontwikkeling te verzekeren betreft, moet echter herinnerd worden aan de beperkte ruimte waarin de gemeenten zich kunnen bewegen Niet zelden ziet een actief gemeentebestuur zich ingesloten door een overmacht aan wetten, bepabngen en reglementen alsmede door
ernbtigc balansmocihjkheden
In dit verband kan gewezen worden op een rijke litteratuur Afgezien echter van de legislatieve en
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en kündige mensen vormt een van de hoofdoorzaken van de depressie, die op haar beurt
deze personen noodzaakt tot emigreren Dat er in de abbandono-zones te weinig kundige personen gevonden worden om de res publica te leiden vormt voor hun
opleving een nog grotere belemmering dan in andere zone-typen. Dit om tweeërlei
redenen: eerstens omdat m deze zones de presentie van publieke instanties, die in
vele gevallen de pnvc-initiatieven moeten 'vervangen', meer bepalend is dan in
gebieden waar de publieke lichamen een meer coördinerende functie uitoefenen;
twecdens omdat in de dcprcssiezones een kiezerskorps aanwezig is, dat veelal nog
geen rationele politieke keuzen, d.w.z. gebaseerd op bepaalde waarden of ideologieën maakt, maar eerder de invloedrijke personen naar de ogen ziet, die slechts om
hun machtspositie als de meest geschikte en capabele gezien worden ofwel die beter
bepaalde deelbelangen van de kiezers zullen dienen.
Weliswaar konden wij 111 enige plaatsen een aanzienlijke economische en sociale
vooruitgang door toedoen van enkele ondernemende personen vaststellen.
Het ging daar echter slechts om uitzonderingen, die verklaard kunnen worden door
het feit, dat deze personen (of kleine groeperingen) een bijzondere machtspositie
bekleedden, ofwel zeer capabel of ontwikkeld waren (door vorming buiten de zone),
ofwel - hetgeen vrij regelmatig voorkomt - door hun beroep of politieke positie
in speciaal contact staan met publieke instanties op nationaal niveau.
Maar de crisis in de abbandono-zones raakt met alleen de top maar ook de basis
van de sociale pyramide. Over de problemen en de onrust van de landbouwers
hebben we reeds het een en ander geschreven, nl. over de landbouwcrisis in het
algemeen en elders, over de conflicten tussen ruraal denkende ouders en 'stadse'
kinderen. Mede op basis van het nieuwe waardenpatroon, dat als gevolg van de
snelle verbreiding van de stadscultuur, bijna overal in de cmigraticzones geheel of
gedeeltelijk geaccepteerd wordt, kent men aan de boeren een steeds geringer wordend sociaal prestige toe. Het kan dan ook geen verwondering wekken, dat de
ouders met een meer 'open blik' zich zorgen beginnen te maken over de toekomst
van hun kinderen. Teneinde het hen mogehjk te maken van sociale klasse te veranderen, wensen zij doorgaans voor hen een ander beroep. De kinderen worden
dan ook dikwijls ten koste van grote offers naar de stad op studie gestuurd, ook al
zijn de ouders er zich van bewust, dat hun kinderen, steeds in contact met een
urbane omgeving, vervreemden van de locale sociaal-culturele constellatie en mentaal van hun ouderlijk huis verwijderd raken. Wanneer de kinderen, mede onder
de indirecte invloed van de ouders, verklaren met meer te willen ploeteren op het
financíele belemmeringen op dit gebied, moeten wij het feit onderstrepen, dat de territoriale en
demografische omvang van vele gemeenten een werkelijke sociaal-economische programmering
op gemeentelijk niveau onmogelijk maakt De erkenning van dit feit was een van de hoofdmotieven
van de in dit geschrift beschreven onderzoeken Het probleem heeft echter, zoals gezien, met alleen
territoriale en demografische aspecten, maar houdt ook sterk verband met bepaalde disharmonische
sociale structuren (het gemis aan jongere en midden generaties, aan capabele locale leiders, enz )
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land, dan worden de laatstgenoemde met het pijnlijke feit geconfronteerd, dat in
een niet al te ver verschiet het 'land van de vaderen' niet meer bewerkt zal worden.
De ouders krijgen het onbehagelijke gevoel dat hun gezwoeg op het land eigenlijk
geen zin meer heeft, de belangstelling voor hun werk neemt af, en hun diep gewortelde gehechtheid aan het land geraakt in crisis. Zij verlaten als gevolg eerst de
meer veraf gelegen velden, met het vooruitzicht dat weldra ook het meer nabij
gelegen land met meer in cultuur gebracht zal worden. De landbouw is op vele
plaatsen in disercdiet geraakt vooral in de armere, vaak hoger gelegen streken, waar
de exodus massale vormen aangenomen heeft.
Ook in zones met, objectief gezien, meer mogelijkheden, vallen echter analoge
tendenzen waar te nemen In de meer vruchtbare zones (de verbctcringszoncs) kan
echter tevens een neiging tot het moderniseren van de landbouwmethoden geconstateerd worden.
Deze vernieuwing is echter partieel en beperkt. De landvcrdehng blijft immers
ongewijzigd (de alom presente, fatale landversmppermg) en ook de traditionele
Produkten veranderen met. Zodra echter enigszins mogelijk, gaat men m de landbouw van de trckdiermethode over tot mechanisatie Maar zolang het invoeren
van landbouwmachines niet gepaard gaat met andere veranderingen, kan men spreken van een zekere schijn-moderniscring van de boerenbedrijven. Wij zagen vele
gevallen van een wemig zinvolle mechanisatie: eenmaal - zoals heden in Zuid-Itahë
gewoonte geworden is - een machine gekocht, verkoopt men haar na korte tijd
vanwege de te hoge onderhoudskosten, waaraan men nauwelijks gedacht had.
Wanneer echter het invoeren van machines op rationele wijze gcscliicdt en gepaard
gaat met andere innovaties, dan staat men voor een situatie, waarin het clement
machine een brug vormt tot verdere hervormingen en vernieuwingen van de
produktiemethoden Deze overgang van machine-aankoop tot verdere vernieuwmgen geschiedt echter zelden spontaan er bestaat steeds behoefte aan technische
en culturele 'ovcrdrachts-mstituten' in welke vorm ook, die echter nauwelijks in
deze zones present zijn.
Significant is in dit gedeelte van ons betoog de geschiedenis van de coöperatie in
Zuid-Itahë en vooral in de Abruzzo. De bestaande coöperaties hebben zich slechts
ontwikkeld m zones, waar de culturele en technische bemiddeling, hierboven aangeduid, mogelijk was. Het is nl. niet alleen noodzakelijk de boeren te overtuigen
van het nut samen te werken, maar men moet hen bovendien helpen door gedurende de lange periode van het op gang brengen van de coöperatie de voordelen aan
te tonen, die zij verkrijgen door zich te associëren In de aanvangsfase moet men
het genomen initiatief voortdurend actief 'voeden', hetgeen nagenoeg neerkomt
op een tijdchjkc vervanging van de leidinggevende landbouwers die, ook al zijn ze
volgens de regels gekozen, ten enenmale met in staat zijn een dergelijke type van
economische organisatie te leiden. Ondanks het voorhanden zijn van landbouwmachines of andere 'prikkels' tot het oprichten van een coöperatie (verbetering van
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de weidegrond, het aangaan van directe betrekkingen met de markten, enz.) bestaan er in de emigratie- en systematiscnngszoncs in feite slechts zeer weinige coöperaties.
In het kader van dit min of meer socio-culturcle betoog moeten de oorzaken hiervan vooral gezocht worden m het feit, dat in de zones, waar het hier om gaat, die
economische 'gedragingen' overheersen, die geboren werden uit traditionele waardenpatroncn. Op onze vraag waarom men niet overging tot meer samenwerking,
tot het stichten van coöperaties, antwoordde men m de meeste gevallen op stereotype wijze. „Wij, bewoners van de Abruzzo, zijn mdividualistcn", ofwel „Ieder
dopt hier zijn eigen boontjes". Deze en soortgelijke uitlatingen voeren ons tot de
wortel van het verschijnsel· het prevaleren van een economisch individualisme,
dat in deze streken voortvloeit uit een farmlie-particulansmc1. Een en ander hangt
ook m hoge mate samen met het alom heersende conservatisme. men ziet (nog) geen
voldoende redenen, om vooral in de landbouw van het oude levenssysteem af te
wijken. Wanneer men dit alles nauw verbonden ziet met de 'waarden' van inertie,
berusting, passieve onderwerping aan de natuur, die nog zozeer verbreid zijn in
deze gebieden, dan is het duidelijk, dat men zich (nog) vastklampt aan het verleden,
dat men voorlopig nog maar zekerheid blijft zoeken in de traditie.
In vele plaatsen heerst voorts een groot onderling wantrouwen, vooral tussen families: het benodigde vertrouwen en een minimum aan saamhorigheidsgevoel
tussen de virtuele leden is dus bij voorbaat al afwezig. Een verdere moeilijkheid bij
het in leven roepen van een coöperatie bestaat m het feit, dat men, vooral in de
meer afgelegen dorpen nog vele residuen vmdt van de vroegere feodale maatschappijstructuur, zodat er een zeer geringe mentale vorming voor democratische vormen als bijv. een coöperatie bij de inwoners aanwezig is. Bovendien is men onbewust bevreesd voor eventuele uitingen van crypto-oligarchie binnen een cooperaratie: d.w.z. men is er bang voor, dat de meer invloedrijken deze vorm van samenwerken misbruiken voor hun persoonlijke belangen.
Ook kan men een zekere afkeer waarnemen voor de gecompliceerde juridischadministraticvc vormen, die men voor de oprichting en de leiding van een coöperatie in echt moet nemen.
Een ander complex van obstakels moet gezien worden m de bevinding, dat m de
verpauperde emigratie-zones waar velen - vooral de jongeren - het land niet meer
willen bewerken, het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk is die ondernemingslust en
dat organisatorisch optismismc wakker te roepen, welke benodigd zijn voor het
doen samenwerken van een aantal personen in een coöperatie. Eigenlijk zijn de
abbandono-zoncs smds eeuwen moe en moedeloos en gelooft men met meer in een
verbetering van de situatie.
Voorts ontbreekt de nodige bevolkingsstabihteit. De jongeren immers, die in een
1

Vgl pag 49
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coöperatie de meer actieve elementen zouden moeten zijn, bevinden zich voor het
grootste deel van het jaar buiten hun woonoord, terwijl bovendien hun interessen
elders liggen De ouderen, verankerd in hun oude levens- en arbcidsgcwoontcn,
brengen het niet meer op nsico's te nemen.
Tenslotte zijn degenen, die virtueel zich zouden kunnen verenigen, met zelden
onderling verdeeld op politiek terrein ofwel gebonden aan verschillende 'clientele'.1
Met opzet zijn wij dieper ingegaan op het probleem van de coöperaties, omdat,
wanneer men de oorzaken van de nagenoeg algehele afwezigheid van coöperaties
bestudeert, men tot een juister beeld komt van de ernstige crisis, waarin de abbandono-zoncs verkeren en van de oorzaken hiervan
Niet alleen de categorie van de landbouwers - verreweg de grootste - verkeert
echter in crisis2
Ook bij de ambachtslieden, de handelsheden en de arbeiders konden vele cnsissymptomen waargenomen worden, die verband houden met het voortschrijdende
urbanisaticproces, gepaard gaande met het op drift raken van vele oude opvattingen,
normen, verwachtigon, enz en met de ontsluiting van vele tot voor kort gesloten zones
De ambachtslieden waren de eersten, die de negatieve gevolgen van de doorbreking van de locale economische systemen ondergingen vele van hun traditionele
handwerkprodukten werden met meer gevraagd, andere werden vervangen door
Industrieprodukten, tegen een lagere prijs op de markt gebracht
De bevolkingsvermindering van vele kleine plaatsen alsmede het laag blijvende
levensniveau verzwaarde de situatie van de ambachtelijke beroepscategorie Deze
begreep dan ook spoedig, dat het om een diepgaande en blijvende crisis ging, om
een radicale verandering in het oude locale economische systeem, waarin zij vroeger
een belangrijke functie vervulde Sommige van de ambachtslieden trachtten hun
traditionele werkplaats te moderniseren, het merendeel echter emigreerde, voorgoed afscheid nemende van hun vak De subsidies van de Staat konden hun exodus
niet afremmen de te ingewikkelde procedures om financiële bijstand te verkrijgen
en de noodzaak daartoe allerlei garanties te leveren, belemmeren vele aanpassmgsinitiaticvcn De exodus van de ambachtslieden kreeg in korte tijd dusdanige massale
afmetingen, dat in vele dorpen zelfs met meer die vaklieden aanwezig zijn, die zich
vanuit economisch standpunt nog goed zouden kunnen redden
* Vgl pag 93 'clientele kan men omschrijven als belangenvriendschappen
' De bcschnjvinden die wij tot hiertoe gaven van de landbouwende bevolking betreffen grotendeels de categorie van de zg klcme landeigenaars, die in de Abruzzo de grootste is (zij bezitten 65,4%
van de bebouwbare oppervlakte) en eveneens de geografisch meest verspreide
De overige agrarische groepen zoals de losse landarbeiders, de pachters си de herders, die eens zeer
talrijk waren in de bergachtige Abruzzo, vormen slechts m enkele homogene zones belangrijke
catcgoriccn, zodat zij in de desbetreffende zonc-monografìecn ter sprake zullen komen
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Ook de handelslieden zagen allerwegen hun bedrijfin crisis. De oorzaken zijn hier
wederom veelvoudig: de clientele van vele kleine winkeliers verminderde in
sterke mate vanwege de emigratie, zodat het aantal nering doenden in vele dorpen
disproportioneel is ten opzicht van het huidige aantal inwoners.
Voorts nam men in de kleinere centra de gewoonte aan, in de stad inkopen te gaan
doen door de meer gunstige verbindingen en de wijzigingen die de smaak en het
keuzepatroon van deze consumenten ondergingen. In talrijke dorpen zijn vele
winkeliers door hun precaire financiële situatie niet meer in staat - zoals hun
collega's in de grotere centra - betalingsfacilitcitcn te verlenen op langere
termijnen.
Zoals analoog voor de ambachtslieden geschreven werd, moet ook hier vermeld
worden, dat hun de moed en de middelen ontbreken om hun winkels te moderniseren. De exodus van de handelslieden is echter zeer beperkt, wijl zij, kleine ondernemers, het psychologisch niet opbrengen elders zwaardere arbeid in ondergeschiktheid te verrichten.
Wat de arbeidersklasse betreft, kan men stellen, dat hun problematiek over het
algemeen minder zichtbaar is. Een van hun grote problemen bestaat hierin, dat
velen, voortkomende uit de landbouwsector, vaak voor lange perioden ter plaatse
arbeid vinden in publieke werken zoals het aanleggen van dijken, stuwdammen,
wegen, enz. Hierdoor zijn zij in de gelegenheid de voordelen van de 'industriële'
arbeid te leren kennen (o.a. vaste werktijden, regelmatige betalingen, sociale voorzieningen, enz.) en vergelijkingen te maken met hun vroegere, meestal agrarische
arbeidsmilieu.
Gewoonlijk keren zij dan ook niet terug naar de landbouw, hetgeen hen in vele
gcvaUcn een grote onzekerheid geeft die meestal opgelost wordt door defmitief
te emigreren.
De tijdelijke publieke werkprojecten in de abbandono-zoncs moeten dan ook beschouwd worden als een soort katalysator, die weliswaar geen essentiële wijziging
brengt in de locale of zonale economische structuur, maar bij vele bewoners in hoge
mate de overgang naar niet-agrarische arbeid bevordert.
b. De ontwikkelingszones
Deze omvatten die homogene zones, die ten opzichte van de in de vorige paragraaf
beschreven abbandono-zones in grotere mate ontwikkelingsmogelijkheden bezitten. Het gaat in deze streken echter niet alleen om betere en meer gevarieerde
mogelijkheden maar ook om processen, die reeds op gang zijn, zodat bepaalde diep
ingrijpende wijzigingen op economisch en socio-culturcel gebied reeds tamelijk
goed onderkenbaar zijn.
Het zal nauwelijks betoog behoeven dat een uitputtende beschrijving van de meer
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belangrijke aspecten van deze verandenngsprocessen vele en meer uitgebreide
onderzoeken zou vereisen. De Abruzzo-survey gaf ons met de gelegenheid, diepgaande analyses te maken van deze zones, die gecompliceerder en talrijker economische, sociale en culturele problemen te zien geven. Verwijzende naar de in deel I
gegeven algemene beschouwingen omtrent zonale veranderingen, kunnen wij in
het kader van dit hoofdstuk slechts de aandacht op enkele belangrijke gegevenheden
en tendenties richten.
Een eerste veelomvattend verschil tussen de hierboven beschreven zoncgrocp en
de tweede die momenteel ter sprake komt, bestaat m het feit, dat in de ontwikkchngs-zoncs een werkelijk authentiek locaal leven aanwezig is. Hiermede bedoelen wij,
dat het merendeel van de inwoners zich in hun woonoorden 'op hun gemak', 'thuis'
voelt en met met een zekere onrust de ogen vestigt op meer ontwikkelde en welvarende gebieden elders, zoals in de abbandono-zoncs het geval is. Men vindt hier
niet die algemene onbchagelijkhcid, die tendens tot 'vluchten', tot emigreren, dat
verlangen elders een nieuw bestaan op te bouwen. Ook constateert men niet die
bepaalde anomic-uitingen, eigen aan verpauperde territoria noch dat algemene
wantrouwen en gebrek aan ondernemingslust en samenwerking De inwoners van
de ontwikkelingsgebieden geloven in de mogelijkheden hun situatie te verbeteren,
zij tonen zich in staat, zich snel en efficiënt een nieuwe situaties aan te passen,
weerstanden en moeilijkheden, van welke aard ook, te overwinnen en gedeeltelijke
mislukkingen te incasseren.
Men kan samenvattend zeggen, dat men meer in hoop (zich uitend m concrete
werkplannen) dan m 'inproduktieve' afwachting, berusting of 'onthouding' leeft,
hoewel het een en ander vanzelfsprekend per zone verschilt. Ook hier echter bebcstaan er crises, voortkomend uit acute overgangsperioden.
Ondanks het algemene vertrouwen in de toekomst, constateert men ook in de
ontwikkelmgszoncs een tendens tot emigreren.
Dit verschijnsel heeft echter niet het karakter van een exodus. Vooreerst verschillen
de quantitatieve aspecten: het percentage van degenen, die emigreren is relatief laag.
Vervolgens gelijkt de emigratie in deze gebieden wat de meer quahtaticve aspecten
betreft, op die van meer ontwikkelde landen: men vertrekt om een (nog) beter
levensonderhoud te vinden. De ontwikkelmgszoncs oefenen voorts een sterke zuigkracht uit op de overige zones, vele arbeidsposten die met meer bevallen aan de
residerende personen, oefenen daarentegen op hen, die in de verpauperde streken
nauwelijks kunnen rondkomen, een sterke aantrckkmgskracht uit. Ondanks de
(bescheiden) emigratie, kan men stellen dat het een kenmerkend verschijnsel voor
de ontwikkelmgszoncs is, dat de bevolking proportioneel toeneemt, min of meer
m correlatie met haar economische ontwikkeling. Deze demografische groei verloopt verre van harmonisch' de jongere en midden-generaties zijn relatief in grotere aantallen aanwezig. In vele gevallen neemt de immigratie dergelijke afmetingen
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aan, dat zij met meer op geregelde wijze door de bestaande bcvolkingskern geïntegreerd kan worden, hetgeen, afgezien van de quantitaticve aspecten, een serie
quahtatievc gevolgen heeft.
Men kan in dit verband er o a op wijzen, dat in sommige zones de oorspronkelijke
bevolking a.h.w. overvleugeld wordt door de meuwkomers. Deze laatste immers
zijn door hun mobiliteit minder milieu-gebonden geworden, passen zich gemakkelijker aan de eisen van een economische expansie aan dan de oude kern, die het
transformatieproces nauwelijks bij kan houden
De bruuske overgang van het oude naar een modem stedelijk levenssysteem, is zeer
karakteristiek voor de ontwikkelmgszones in de Abruzzo, er ontstaan met zelden
zeer complexe en tegenstrijdige toestanden.
Wij wezen bijv. reeds op het veelal grotere aanpassingsvermogen bij de immigranten.
Dit geldt echter vooral voor hen, die in het economische expansieproces een welomschreven plaats veroverden Die immigranten echter, die slechts op goed geluk
kwamen, zonder van te voren een rationele en doelbewuste keuze gedaan te hebben,
staan er geheel anders voor. Zij kampen met bijzondere integratieproblemen, aangezien zij zich nog een plaats in de nieuwe maatschappij moeten veroveren. Alle
immigranten echter ondervinden niet alleen de normale moeilijkheden van aanpassing aan een verschillend socio-cultureel systeem, maar komen bovendien in een
maatschappij, die zelf nog zoekt naar een eigen meer stabiele economische en sociaal-culturele structuur.
Dat de shocking social change waaraan de ontwikkelmgszones onderhevig zijn,
onvermijdelijk zekere vormen van anomie baart, behoeft nauwelijks betoog.
In de meer welvarende zones is eigenlijk een proces van totale urbanisatie aan de
gang. De katalysator van dit proces ligt vooral in een snel groeiende industrialisering
van deze gebieden en meer in het algemeen in een aanzienlijke toename van secundaire en tertiaire activiteiten. Men kan zonder moeite de geografische centra aanwijzen, van waaruit deze processen begonnen zijn 'uit te stralen'· Pescara-Chieti;
Avezzano, de kuststrook van Giuhanova; Ottano; enz.
In grote lijnen kan men stellen, dat het nieuwe klimaat, dat deze expansie begeleidt
de oude economische en socio-culturele systemen snel en grondig aantast en omwerkt. Zeer evident zijn de invloeden op het economische vlak uitbreiding van de
dienstensector, grotere geldcirculatie, grotere vraag naar meer en gespecialiseerder
Produkten, ook op het gebied van de landbouw; het accumuleren van kapitaal en
bijgevolg de mogelijkheid van nieuwe investeringen, enz. Mmder direct zichtbaar
zijn de gevolgen op sociaal en cultureel niveau. Wat de bcvolkingsstructuur aangaat werden reeds gewezen op de ingrijpende demografische verschuivingen, die
zowel de leeftijdsklassen als de beroepsstructuur (meer personen werkzaam in de
industrie en m de dienstensector) betreffen
Wanneer men zijn aandacht richt op de sociale stratificatie, die nog in volle opbouw
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is, dan kan men constateren, dat er met alleen verschuivingen binnen de traditionele
categorieën plaatsvinden, maar ook dat er nieuwe ontstaan, die in een rurale omgeving met aangetroffen worden. Over het algemeen nemen de middenklassen
een veel belangrijkere positie in en zijn ze rijker geschakeerd Er ontstaat een industriële en commerciële bourgeoisie, terwijl er zich daarnaast een moderne arbeidersklasse vormt. In korte tijd vindt er een volledige herstructuering van het sociale
'weefsel' plaats met vele neven-gevolgen Deze zijn o m. het veranderen van de
criteria van sociaal prestige: bijv. van nobele afkomst zijn of behoren tot - in het
verleden - invloedrijke families, wordt reeds als minder belangrijk gezien.
Het nieuwe industriële klimaat schept tevens de gunstige condities voor een rijker en
meer geleed verenigingsleven De sindacaten zijn actief present en hebben een grotere
en meer efficiënte invloed. Het politieke leven knjgt een meer ideologische inslag en
wordt minder getekend door verschijnselen als 'personalisme' en 'clientelismo'.1
Het gczmsparticulansme, een van de fundamentele en kenmerkende waarden van
traditionele rurale zones, neemt sterk af: de normen die gebaseerd zijn op de eer,
de eerbaarheid en het prestige van de familie, gelden belangrijk minder.
Het stedelijke individualisme daarentegen als autonome bevestiging van een persoon
op basis van zijn capaciteiten ('achievement') neemt toe en dientengevolge wegen
de gemtenonseerde, m tegenstelling tot 'van buiten of van boven' cntiekloos overgenomen normen, zwaarder.
In de plaats van een patriarchaal autoritarisme en van een neo-feodahsme ontmoet
men frequenter uitingen van een zeker democratisme en een grotere vrijheid in de
interpersoonlijke betrekkingen. 1
Van groot belang is voorts het feit, dat het industriële klimaat in alle sectoren de
ondernemingslust bevordert, die de elders zo veelvoudig voorkomende inertie en
collectieve passiviteit vcrdnjft: men neemt meer risico's, berust minder m zijn lot
en men tracht m zekere zin 'de natuur te beheersen'. Men gelooft in de vooruitgang,
de wetenschap, in de opportuniteit van de dialoog en van het samenwerken. Efficiëntie en een hoog arbcidsnthme nemen de plaats in van de 'improdukticvc arbeidzaamheid die m de rurale depressie-gebieden zo frequent wordt aangetroffen.
Door de verruiming van de aanwezige professionele opportumtcitsstructuur wordt
het gemakkelijk verklaarbaar dat er een meer intense verticale en geografische
mobiliteit te constateren valt. in de abbandono-zoncs daarentegen beweegt men
zich, emigreert men eigenlijk alleen als er geen andere oplossing om te overleven
meer gevonden wordt de gehechtheid aan de dorpsgemeenschap en aan de traditionele arbeid blijft daar zeer sterk.
Het moderne, stedelijke klimaat creëert vervolgens grotere behoeften aan materieel
comfort, terwijl elders het 'zich met weinig tevreden stellen' als een algemene
(noodzakelijke) norm geldt.
1

Vgl noot i, pag 126
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De hierboven gegeven aanduidingen die min of meer extremen aangeven, mogen
echter niet de veronderstelling wekken, dat de moderne levenssfeer met zijn typisch stedelijke waardenpatronen in alle ontwikkelingszones en in deze bij alle
sociale groepen en categorieën in dezelfde mate gevonden wordt. De genoemde
zones bevinden zich immers in overgangsfasen, die bij lange na nog geen socioculturele homogeniteit, zo dit al mogelijk is, te zien geven, doch niet zelden anomiesituaties oproepen. Reeds op het plan van het waarden-stelsel doen zich tegenstrijdige situaties voor. Bijv. stedelijke waarden die door de persistentie van bepaalde
traditionele values, ofwel door de weerstanden bij enkele sociale catcgoriën, die
niet of langzamer dan de andere zich aan het nieuwe klimaat aanpassen, nog geen
of in geringe mate ingang vinden (waardenconflicten of conflicten tussen waarden
en de middelen hen te realiseren).
Een ander symptoom van de overgangsfase kan gevonden worden in de presentie
van vele marginale personen en groepen, die a.h.w. tussen twee werelden leven:
de rurale, waar zij uit voortkomen en de stedelijke, waar zij naar toe trokken.
Dit zijn vaak personen, die nog sterk gebonden zijn aan de landbouw, maar die
noodgedwongen van woonoord en arbeid moesten veranderen zonder ccn adequate culturele en technische voorbereiding. Het gaat hier vooral om die categorie
immigranten, die op goed geluk elders arbeid zoekend, heel de bagage van oude
gedragspatronen, van traditionele samcnlevingsschema's en rurale waardenkaders
met zich meevoerde. Zoals boven aangeduid, vinden deze personen in de ontwikkelingszones geen stabiele sociale organisatie, klaar en bereid om hen te ontvangen
en hen op soepele wijze in te wijden in de voor hen nieuwe ideeën, normen en gedragspatronen. Eigenlijk vindt er een meervoudige veranderingsproces plaats : enerzijds de langzame integratie van de vele nieuw aangekomenen, anderzijds het nog
op zoek zijn van de reeds gevestigde inwoners naar een nieuw sociaal-cultureel
evenwicht.
Wat de landbouw in de ontwikkelingsgebieden aangaat, kan men stellen, dat zij,
die nog in de landbouw werkzaam zijn, een grote onrust en onzekerheid tonen,
temeer daar de zegeningen van de vooruitgang in hun sector minder merkbaar zijn.
Wanneer men de weinige zones met een intensieve marktlandbouw uitzondert,
dan moet men constateren, dat het merendeel van de boerenbedrijven nog vasthoudt aan de produktiemethoden en de bedrijfsorganisatie van de pre-industriële
periode. Deze 'antieke' ondernemingen kunnen vanzelfsprekend niet voldoen aan
de ook hier ontstane nieuwe behoeften.
Men neemt dan ook mede ter oorzakc van de groeiende sociale depreciatie van de
boer een verval van vele boerenbedrijven waar in streken met een zekere economische opbloei: vele landbouwers trekken gevolgelijk naar de stad en gaan in de
industrie werken.
Maar de problemen van de overgangsfase betreffen vooral ook de local leaders, die
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een grote verantwoordelijkheid op politiek terrein o f op economisch-techmsch g e bied dragen. Aangezien zij g e w o o n w a r e n in meer elementaire gemeenschappen
te leven en zich in m i n d e r gecompliceerde p r o b l e m e n te verdiepen, slagen zij er
nauwelijks in een helder beeld van de locale veranderingsprocessen te verkrijgen.
N i e t zelden is h u n kennis van de o m g e v i n g incompleet en weinig objectief. D e
noties die zij hebben van w a t het inhoudt, complexe processen als bijv. de industrialisering te leiden en te coördineren, bleken in de meeste gevallen verontrustend vaag.
Niettegenstaande de tot dusverre geschetste problematiek zijn echter - wij wijzen
er nogmaals o p - in de ontwikkclingszones de overheersende h o u d i n g e n , die van
h o o p en optimisme, o p concrete wijze zich uitend in allerlei moderniseringen,
terwijl in de overige streken de attitudes van berusting, o n p r o d u k t i e f afwachten en
w a n t r o u w e n prevaleren. Hierin ligt volgens ons het essentiële verschil tussen de
beschreven zonetypen.
Er bestaan tussen de twee hierboven omschreven socio-culturelc zone-typen in
werkelijkheid een g a m m a van tussenschakeringcn, van overgangssituaties. H e t
ging ons bij de aangeduide tweevoudige zone-indeling echter vooral o m het vaststellen van referentiepunten, niet o m scherp gemarkeerde, concrete beschrijvingen.
In de hierna volgende zone-monografieën w o r d e n de schakeringen en de situaties
die tussen het ene en het andere zone-type in de sociale realiteit gevonden w o r d e n ,
waar n o d i g , nader aangeduid.

H O O F D S T U K VI

De monografische descripties van een
aantal integratie-gebieden en homogene zones

Wij geven hieronder de monografieën van enige mtegraticgcbieden en homogene
zones, in hoofdzaak om een indruk te geven van de resultaten van de Abruzzosurvey waarin de m deel I geschetste methoden werden toegepast.
Zoals m deel I (pag. 49 e.v ) aangegeven, kan men zich in het eindrapport van de
Abruzzo-survey een integraal beeld van een bepaalde zone vormen door de raadpleging van •
a.
b.
с
d.
e.
f.

de typologische beschrijving van een zone;
de descriptie van het intcgraticgebicd, waartoe de zone behoort;
de zonale monografie;
het statistische overzicht van de betreffende zone 1 ;
de cartografische weergave van diverse aspecten van het zonisatie-onderzoek2 ;
de bibliografie3.

De hiernavolgende beschrijvingen van enkele integratiegcbiedcn en homogene
zones van de Abruzzo zijn zodanig gekozen, dat van elk zonetypc een of meer
zones ter sprake komen.
Zij volgen min of meer het descriptie-schema, weergegeven in deel I, hfdst. III.
Tenslotte wijzen wij er op, dat het onderzoek m de Abruzzo een regionale survey
was, zodat de beschrijvingen van de gemdividueerde mtegraticgcbieden en homo
gene zones, afgezien van hun waarde voor de vorming van een integraal beeld van
de regione als zodanig, meer beschouwd moeten worden als een summier kader
van vertrekpunten voor eventuele meer terntoriaal beperkte enquêtes of voor meer
diepgaande onderzoeken, die een of meer socio-economische of socio-culturele gegevenheden m bepaalde zones nader bestuderen. Het hoofddoel van de survey bestond immers in de individuatie en classificatie van homogene zones in de regione
Abruzzo.
1
In dit geschrift wordt alleen het schema van deze overzichten gegeven zie pag 71 e ν
* Zie de toegevoegde kaarten
s
De uitgebreide bibliografie, die tijdens de survey werd samengesteld, wordt in dit geschrift niet
weergegeven
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Tenslotte wijzen wij op de omstandigheid, dat de beschrijvingen, die hieronder
verkort volgen, in eerste instantie bestemd waren voor bepaalde uitvoerende regermgsorganen te Rome, wie 'het met zozeer om een wetenschappelijk gestelde,
doch veeleer om een praktisch bruikbare tekst te doen was'
I. HET INTEGRATIEGEBIED VAN L ' A Q U I L A ( A . )

Het intcgratiegcbicd van L'Aquila strekt zich uit over een oppervlakte van 1656,77
km 2 , heeft een bevolking van 122.773 inwoners en een bevolkingsdichtheid van
69 inwoners per km 2 . Zij omvat zes homogene zones: L'Aquila (5 gemeenten,
68.578 inwoners); Alto Atemo (5 gemeenten, 14..187 inwoners); Gran Sasso Meridionale (6 gemeenten, 5 787 inwoners) ; Piani dl Navelli e Capestrano (10 gemeenten, 14.4.403 inwoners); Medio Aterno (4 gemeenten, 5415 inwoners); Valli
Aquilane (4 gemeenten, 9 703 inwoners). In totaal omvat zij 34 gemeenten 1 .
De afbakening van het integraticgcbied en de door haar omvatte zones leidde tot
resultaten, die bijna geheel overeenkomen met de grenzen van de gerechtelijke
competentiegebieden en met de bclastingdistnctcn, die op hun beurt weer samenvallen met het oude 'circondario' 2 .
Vergelijkt men de grenzen van het mtegratiegebied met de handelszone van L'Aquila, dan blijkt, zoals vaak het geval was, dat deze, behalve voor enkele marginale
gemeenten, samenvallen. De zone Altipiani delle Rocche, die historisch en administratief gezien onder de invloedssfeer van L'Aquila valt, blijkt heden in sterke
mate gebonden aan het mtegratiegebied van Avezzano Dit is in de eerste plaats
het geval, wijl deze zone een toeristische groei dankzij de invloed van Avezzano
ondergaat, en ten tweede omdat zij toegevoegd is aan het compctenticgcbicd van
het Publieke Lichaam 'Fucino', een landbouwhervormingsmstituut, gevestigd te
Avezzano.
Het geografische centrum van het mtegratiegebied L'Aquila wordt gevormd door
de bergkom van Aquila, welke aan de voet van de bergketen Gran Sasso op een
hoogte van 700 meter gelegen, ongeveer samenvalt met de homogene zone van
L'Aquila De overige, meer heuvelachtige of bergachtige zones zijn rond deze
zones gegroepeerd. Het mtegratiegebied wordt doorkruist door een aantal belangrijke rijkswegen, waarvan no 17 de belangrijkste is, omdat het grote verkeer RomePescara van deze weg gebruik maakt3.
Regionaal gezien echter, zijn de verkeersaders, die de Abruzzo in de nchtmg NoordZuid doorkruisen, van veel groter belang. De geplande Autostrada West-Oost,
die de Tyrrhccnse met de Adnatische zee zal verbinden en tegelijk het tamchjk
ingesloten gebied van L'Aquila meer aansluiting zal geven met de buitenwereld,
1

Zie ook de kaarten 20, 22 en 40
Vgl de kaarten 3, 13 en 14
• Vgl kaart 7.
2
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vooral met Rome, zal van grote betekenis blijken. Niettemin zal het Aquilano t.o.v.
de rest van de regione een tamelijke geïsoleerd territorium blijven evenals de
overige provincies van de Abruzzo, die vanouds een eigen bestaan leiden.
Binnen de provincie L'Aquila kan men eveneens betrekkelijk autonome delen
(bijv. Avezzano) constateren, die dan ook tijdens de Abruzzo-survcy als aparte
integratiegebicden opgevat werden.
De invloedssfeer van de stad L'Aquila beperkt zich dus tot een territorium, dat
ongeveer samenvalt met het integratiegebied. Avezzano, Sulmona en Castel dl
Sangro zijn, afgezien van het te L'Aquila gevestigde provinciale bestuur, gelijkwaardige territoriale eenheden met betrekkelijk autonome conglomeraties van
functies, met in het minst op commercieel gebied.
Regionaal gezien zijn vooral Rome en Pescara de grote aantrekkingspolen, zowel
voor de Regione Abruzzo in haar geheel als voor het gebied van L'Aquila.
Het integratiegebied van L'Aquila maakt deel uit van het landontgmnmgscomprensonum Alto Atemo en Tavo, opgericht in 1957, dat voor een groot deel het
gebied van de 3 5 gemeenten omvat, die tezamen de zes homogene gebieden rondom L'Aquila vormen (in totaal 132.605 ha.)1.
Men voorziet m dit comprensonum publieke werken, zoals herbebossingen, landontginning, wegenaanleg, de bouw van woningcomplexen, de verbetering van
het weiland, het onderzoek naar en het benutten van de watervoorzieningen, de
bouw van elektnciteitsinstallaties, enz., tezamen ter waarde van 8,2 miljard lire.
Wanneer men de zes homogene zones van het integratie gebied aan een nader
onderzoek onderwerpt, dan kan men slechts voor de zone van L'Aquila beperkte,
in hoofdzaak agrarische ontwikkelingsmogelijkheden vaststellen2.
Dit gebied werd daarom, wat betreft de landbouw, geclassificeerd als een verbeteringszone. Men moet echter tevens zijn stedelijk karakter - de stad L'Aquila is een
provmciehoofdplaats - onderstrepen en in dit verband kan een zekere groei van de
diensten-sector, alsmede van het momenteel nog geringe toerisme, voorzien worden
Op landbouwgebied is de uitvoering van agrarische verbetcringswerken, vooral
van de geprojecteerde irrigatie van de zg. Conca Aquilana van betekenis Deze
bergkom is dicht bevolkt, zodat mede door de intensivering van de landbouw de
nodige werkgelegenheid geschapen zal moeten worden.
Bij het onderzoek van de problemen van de industriële sector is het vooral noodzakelijk rekening te houden met regionale gegevenheden. Ook wanneer men in de
zone van L'Aquila, overeenkomstig de reeds gepresenteerde aanvrage tot de vorming van een industrie-kerngebied zal overgaan, dan valt het met moeilijk in te
zien, dat industriële initiatieven van grotere omvang zich in meer favoriete zones
zullen concentreren (bijv. het industriegebied van Chieti-Pescara, de kuststrook,
1
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enz.) . Op zijn hoogst kan men de realisering of uitbreiding van een aantal meer
locale initiatieven verwachten.
De ontwikkeling van het toerisme zal van met gering gewicht blijken wegens de
tamelijk korte afstand van L'Aquila tot het metropolitane gebied van Rome. Van
deze sector zal echter een klein gedeelte van de bevolking direct voordeel trekken :
men heeft alom ervaren, dat slechts in zeer favoriete zones het toerisme de eco
nomische depressie in zijn geheel op bevredigende wijze kan opheffen.
De vooruitzichten van de overige vijf zones, (emigraticzones) zijn zodanig, dat een
opleving van de locale economische activiteiten als uitgesloten geacht moet worden.
Zij werden alle geclassificeerd als systematiseringszones, met uitzondering van de
Gran Sasso Meridionale. In deze emigratiezone vindt men ongetwijfeld de meest
списке situatie, daar de 'trekkende schapenteelt', die de voornaamste bestaansbron
van de streek vormde en gebaseerd is op het benutten van de bergweidcn, in een
acute crisis is geraakt.
De meer agrarische zones Medio Atemo, Valli Aquilane, Altipiani di Navclh e Capestrano bezitten eveneens zeer schaarse bestaansmiddelen, nauwelijks voor ver
beteringen vatbaar.
De zone Alto Atemo staat er enigszins beter voor, zowel om de beschikbare na
tuurlijke bestaansbronnen als om de veelvuldig voorkomende seizoensemigratic
naar het niet al te verre Rome.
De indexcijfers van het levenspeil, van de urbanisatie en het algemene mdexcijfer
van ontwikkeling duiden de boven gegeven globale karakteriseringen ondubbel
zinnig aan Terwijl de zone van L'Aquila, gegeven zijn stedelijk provinciaal cen
trum, een algemeen indexcijfer van 203 heeft, bedraagt dit voor de zone van Alto
Atemo 80, voor de Altopiani di Navclh e Capestrano 60, voor de Valli Aquilane
58, voor de zone van Medio Aterno 55 en tenslotte voor de Gran Sasso Meridionale
48 Ook de overige statistische gegevens spreken een duidelijke taal.
In het intcgratiegcbicd in zijn geheel genomen, verminderde de bevolkingsgrootte
zowel in de periode van 1951-1960 als in die van 1958-1960 (resp. —1,92% en
-1,25%).

Deze tendens geldt overigens voor al de systematiscrings- en emigratiezones. Slechts
in de zone van L'Aquila nam de bevolkingsgrootte enigermate toe ( f 5,4%; +
1,6%).
In overeenstemming met de bevolkingsvermindering neemt, behoudens m de
Gran Sasso Meridionale, waar het verschijnsel stationair blijft, de exodus grotere
afmetingen aan: het gemiddelde aantal emigranten blijkt in de laatste jaren hoger
dan dat over het tijdvak 1951-1960.
Ook de tijdelijke emigratie is aanzienlijk: onder het regionale gemiddelde van 7 0 0
afwezige kiesgerechtigden blijken de zones van L'Aquila (2,7%) en van Alto Atcrno
1
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(4,3%); de ovenge zones vertonen zeer sterke afwijkingen van genoemd gemiddelde: Piani di Navelli e Capestrano 15,5%, Medio Atemo: 16,5%, Gran Sasso Meridionale: 19,6%.
De streek van de Valli Aquilane geeft een enigszins lager percentage (10,5%) wegens
de min of meer tijdelijke werkgelegenheid in de ter plaatse aanwezige bauxietrmjncn.
Het bovenstaande staat in direct verband met het dalen van de geboortecijfers, die
m alle zones veel lager zijn dan het regionale gemiddelde. Dit kan verklaard worden
door het feit, dat in vele dorpen talrijke personen van jongere en middelbare leeftijd
afwezig zijn.
Van enkele zones van het integratiegebied van L'Aquila geven we hieronder een
korte monografische beschrijving.
De zone L'Aqutla

(A-i)

Deze zone omvat, behalve de provmcichoofdplaats L'Aquila, de gemeenten Villa
Sant'Angelo, Fossa en San Demetrio nei Vcstini. Deze gemeenten vormen ook
volgens de gemeentcvaderen een zekere territoriale eenheid, die ter plaatse veelal
wordt aangeduid als 'Bassa Valle Aquilana dcirAtemo'.
Volgens de indeling van de Abruzzo in agrarische regionen vallen genoemde gemeenten alle onder de regione 'Montagna dell'Aquila', die tevens de homogene
zone van de Valli Aquilane en een deel van de zone Alto Aterno omvat. Binnen de
genoemde agrarische regione vindt men echter zodanige verschillen, ook wat de
landbouw betreft, dat zij onmogelijk als een homogeen gebied opgevat kan worden.
De homogene zone L'Aquila is betrokken bij een programma van landbouwverbctering. Er is een 'Comprensorio di bonifica' gevormd. Medio Atemo genaamd,
dat een gebied bestrijkt van 6200 ha en grotendeels met de zone van L'Aquila
samenvalt. Een deel van dit Comprensono (3.160 ha), dat in hoofdzaak de gronden
omvat, die heden reeds een hoog produkticmvcau van graan en suikerbieten bereiken, zal gcirngecrd worden, terwijl een ander deel reeds bevloeid wordt met
o.a. het water van de Atcrno en de Vera.
De reeds bestaande irngatiewerken verkeren echter in een rudimentaire fase, zodat
men her en der klaagt over de gebrekkige verdeling van het water.
Een ander meer algemene moeilijkheid vormt onder meer de 'versnippering' van
het bouwland in privaat eigendom en de daaruit voortvloeiende zeer ineificicnte
verdeling van de in cultuur gebrachte produkten. De met oeze bouwlandversnippering samengaande afwezigheid van landbouwondemcmingen in de ware zin van
het woord, vormt in het algemeen een van de hoofdmoeilijkheden bij de uitvoering
van landbouwvcrbctcringsprogramma's. Waar de ontgmmngswerken, die o.a. een
rationeel benutten van het beschikbare water omvatten, tot een quantitatieve en
qualitatieve verbetering van de produktie leiden, moet men tevens vaststellen dat
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deze vooruitgang, vooral te danken aan technische ingrepen, minder groot is dan
de economische prognoses voor mogelijk houden. De vele kleine, traditionele land
bouwbedrijven met overal vcrspreid'stukjes' land.kunnen immers uit de landbouw
hervorming met al die voordelen trekken, die in werkelijkheid bereikbaar zijn.
Voorts vormen o.a. de wegens de geringe beschikbaarheid van kapitaal beperkte
invoering van de moderne technische middelen, de onmogelijkheid het traditionele
cultuurstclscl grondig te wijzigen, de geringe ofwel moeizame betrekkingen met
de markten eveneens zware belemmeringen voor een algemene agrarische her
vorming, die niet alleen een technische vooruitgang, maar ook een verbetering in
de bednjfsvoermg zou moeten omvatten.
De boven aangeduide moeilijkheden zullen zeker in de toekomst groter worden,
aangezien met de uitbreiding van het geirrigeerde land en met de regulering van
de watervoorziening, het opgeven van de traditionele produktieschema's en het
zich oriënteren op econonusch meer rendabele culturen een steeds dringender eis
wordt.
Deze economisch beter aangepaste culturen zijn op vele plaatsen de invoering van
tuinbouwproduktcn of van grasland; dit laatste met het oog op de zeer wenselijke
uitbreiding van de veeteelt. Buiten de bcvlocidc gebieden - met name in het heuvelland - zal de nadruk gelegd moeten worden op de specialisering van bepaalde
Produkten, zoals bijv. fijnere fruitsoortcn.
De gehele of gedeeltelijke verwerkelijking van deze programma's vraagt om een
gelijktijdige oplossing van talnjkc problemen van institutionele aard. In dit verband
zal het noodzakelijk zijn bepaalde collaboratievormen onder de producenten te
creëren met het oog op de verkoop of op de verwerking van de agrarische Produkten. Tevens zal men de landbouwers moeten stimuleren hun medewerking te
verlenen aan een hervorming van de bestaande cultuur-systemcn, die zich met meer
uitsluitend op de bevrediging van de behoefte van het eigen gezin richten, maar
meer met de aard van de bodem en de markt overeenkomen.
Wat de bovcnaangcduide samenwerking van de boeren bij de verwerkingen/of
de verkoop van hun produkten betreft, werden op het gebied van de veeteelt reeds
enige initiatieven verwerkelijkt. Van belang is bijv. het voorstel een suikerfabriek
op te richten, zodat de pulp, momenteel door de te grote afstand tot de fabriek die
de plaatselijke produktie afneemt, moeilijk verkrijgbaar, ter plaatse benut kan
worden. Wat het hierboven aangegeven tweede punt betreft (hervorming van de
cultuur-systemen), staat men nog aan het begin. Men krijgt de indruk, dat een
programmering in deze sector zelfs niet m overweging wordt genomen wegens de
schier onoverkomelijke moeilijkheden, vooral van psychologische aard, die men
voor de realisering van dit soort initiatieven voorziet.
Ondanks de emigratie blijken er niettemin in de zone van L'Aquila nog een voldoende aantal competente medewerkers (technici enz ) aanwezig te zijn voor de
uitvoering van de boven geschetste agrarische hervormingsprogramma's.
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Wat tenslotte de veeteelt aangaat, kan men, zoals hierboven terloops aangeduid,
in de laatste jaren aanzienlijke innovaties vaststellen. Naast het in absolute zin toenemen van de veestapel vinden er ook quahtatievc verbeteringen plaats: in het
reeds geirngeerde gebied bevinden zich momenteel 3000 melkkoeien van het
selecte Bruna-alpina ras, waarvan een stamboek wordt bijgehouden. De veeboeren
aldaar hebben een coöperatie opgericht, men vindt er inseminatie-centra alsmede
enkele fabrieken voor de vervaardiging van melkprodukten.
In grote lijnen geldt wat hierboven betreffende de landbouw betoogd is, eveneens
voor de industriële sector. Ook hier vormen de aanmoedigingen en faciliteiten, die
door de publieke organen geboden worden, mogelijkheden, die slechts door
privc-imtiatieven in reële voordelen omgezet kunnen worden. Niettemin valt het
moeilijk een ingrijpend industrieel groeiproces in de zone van L'Aquila te voorzien,
vooral wegens het feit, dat tot op heden de zg. externe vestigingen nagenoeg nihil
waren en slechts door locale ondernemers enkele fabrieken opgericht werden.
In 1951 waren de industriële activiteiten in L'Aquila van weinig belang: slechts
2 , 1 % van de bevolking werkte in de industrie en slechts 8 firma's hadden meer dan
10 werknemers in dienst.
In het decennium 1951-1961 konden 11 nieuwe mitiatieven met meer dan 10 werknemers genoteerd worden en nam het aantal in de industrie werkenden met 3,3%
toe. Uitgezonderd een elektronische fabriek met meer dan 900 personen in dienst,
gaat het hier echter vooral om kleine vestigingen.
Onlangs hebben de locale autoriteiten aan de regering een verzoek om de erkenning
van een industrie-kerngebied ingediend Een eventuele erkenning van een dergelijk
gebied houdt velerlei subsidies en faciliteiten in.
Zoals wij echter boven reeds uiteenzetten, schijnt de industriële expansie in de zone
van L'Aquila weinig reële kansen te hebben, aangezien op regionaal niveau andere
zones niet alleen een betere positie en gunstigere localiscringsmogchjklieden voor
het aantrekken van mdustnevestigingcn bieden, maar ook m feite reeds een grotere
groei in deze sector vertonen (bijv. de zone Pescara-Chicti). In dit licht kan het
geen verwondering wekken dat het aantal aanvragen van buiten de zone residerende
ondernemers voor de vestiging van een industrie in L'Aquila klein is.
Aan dit alles moet nog toegevoegd worden, dat men in L'Aquila geen delfstoffen
vindt, die als grondstoffen voor bepaalde industrieën zouden kunnen dienen. Weliswaar wordt te Lucoli bauxiet gedolven, maar verder ontbreekt aldaar de nodige,
tegen een redelijke pnjs geboden, elektrische energie om de delfstof ter plaatse te
verwerken.
Concluderend kunnen we stellen, dat de secundaire activiteiten m de zone rond
L'Aquila slechts een beperkte groei te zien zullen geven en dat deze vooral door
plaatselijke ondernemers gestimuleerd zullen moeten worden.
Wat de economische vooruitgang m het algemeen betreft, kunnen wij na het bovenstaande aannemen, dat deze in de toekomst van bescheiden omvang zal zijn. Daartoe
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is het echter noodzakelijk, dat de autoriteiten meer realistische programma's opstellen, waarbij zij met alleen hun zone of provincie in het oog moeten houden,
maar de positie van L'Aquila in het totale kader van de regione Abruzzo.
Vervolgens zal men meer aandacht moeten besteden aan de socio-economische
aspecten van de programmatic, vooral aan het bevorderen van bepaalde normen
van samenwerking (coöperaties, enz.) en van het technische onderwijs.
De traditionele, individualistische instelling van nagenoeg alle agrarische en industríele ondememers zal langzaam maar zeker plaats moeten maken voor een meer
progressieve, coopcrativistische visie.
De Zone Gran Sasso Meridionale (Л-3)
Van de vijf overige, alle tot het emigratie-type behorende zones geven wij hier
onder slechts een korte zonale beschrijving van de zone Gran Sasso Meridionale,
wijl deze streek m hoge mate typische Abruzzo-karaktcristieken bezit.
De zuidelijke flank van de Gran Sasso vormt een gelijknamige agrarische regione,
die alle gemeenten van de zone A-3 omvat, uitgezonderd de gemeente Carapelle
Calvisio, dat economisch gezien tot A-3 behoort en het stadje Ofena, dat geheel op
de zone van de Valle del Tirino gericht is, vooral om de irngatiepcrspecticvcn van
deze streek. De laatstgenoemde gemeente werd dan ook aan de zone A-4 toegevoegd
(Piani di Na velli e Capestrano).
Volgens de burgemeesters van de vijf gemeenten, die deel uitmaken van deze zone,
vormen deze dorpen, gelegen op een hoogte van circa 1000 m op de zuidelijke flank
van het gebergte Gran Sasso, een recle territoriale eenheid. Deze eenheid, ter plaatse
aangeduid als 'Alto Aquilano', toont een aantal eigen problemen, zeer verschillend
van die van de aangrenzende zones, wijl zij in een typisch streekeigen, sociaal-eco
nomische crisis verkeert.
Deze crisis houdt bovenal verband met die van de bcrg-schapcntcclt. Het oude
evenwicht in het economische bestel kon zich tot voor kort in standhouden door de
zg 'transumanza': 's-zomers weidde men de kudden op de bcrgwciden van de
Gran Sasso, terwijl deze 's winters naar de gras-laagvlakten van Puglia gevoerd
werden 1 . Voordat men meer moderne vervoersmiddelen invoerde, werden de
kudden dus elk jaar in beide richtingen van de zone Gran Sasso, langs de zg. 'trattun' - lange, primitieve (berg) trajecten - naar Puglia geleid.
Alleen al de streek-hoofdplaats Castel del Monte telde in 1921 42.000 schapen;
heden vindt men er niet meer dan ± 11.000 stuks. Ook in de overige dorpen zijn
de kudden in vergelijking tot die van veertig jaar geleden, tot ongeveer een derde
gereduceerd.
Andere significante gegevens vergelijkend, vindt men, dat Castel del Monte 111
1
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1921 846 ton wol produceerde, 2326 ton schapenvlees en 3367 ton kaas; momenteel
slechts 201 ton wol; 553 ton schapenvlees en 800 ton kaas.
De schapenteelt-crisis, die zich reeds voor de oorlog openbaarde, trad na de oorlog
in een acute fase, doordat de vrije weidegronden in Puglia in cultuur werden gebracht. Voor de bergzone A-3 bracht dit zware consequenties mede, daar er geen
economisch alternatief aanwezig was de landbouw had vanouds meer een subsidiair karakter en de positie en bouwwijze van de dorpen is duidelijk aan de schapenteelt en niet aan de landbouw gebonden. De schaarse beschikbaarheid van bouwland, de geringe vruchtbaarheid van de grond en de chmatologisch ongunstige
faktoren maakten het onmogelijk als alternatief de landbouw te gaan beoefenen.
Bovendien werd de mopportumteit van de voortzetting van de gedeeltelijke bebouwing van de hooggelegen gronden steeds meer duidelijk In andere hoge zones
kan de ontwikkeling van het bergtoensme een zekere vergoeding geven, maar dit
vooruitzicht heeft de zone A-3 zeker met.
Het enige nog overblijvende alternatief was voor de mwoners de emigratie, hetgeen
zelfs in de bloeitijden van de 'transumanza' een geïnstitutionaliseerde vorm van uitkomst bood. Telkenmale nl. wanneer de aanwezige actieve bevolking te groot
werd, zocht deze een tijdelijke of permanente werkgelegenheid in het buitenland.
Deze 'surplus-ermgratie' is echter in de laatste jaren normaal geworden: de bevolking vermindert m snel ritme. Momenteel telt men 111 deze streek op 2036 gezinnen,
gemiddeld slechts uit 2,8 personen bestaande, 1137 afwezige kiesgerechtigden, hetgeen betekent, dat nagenoeg de totale mannelijke actieve bevolkingsgroep buiten
de zone vertoeft. Het geboortecijfer daalde in de laatste drie jaren dan ook tot
8,6%o. (In de Abruzzo gemiddeld ± i7%o)·
De oplossing, die de emigratie bood, was voor de bevolking relatief gemakkelijk
aanvaardbaar, aangezien men vanouds reeds gewend was vele maanden per jaar
elders (in Puglia) te werken. Bij voorkeur koos men de tijdelijke emigratie in de
meer ontwikkelde Europese landen boven de definitieve transoceamsche.
Interessant is de sterke gebondenheid van de emigranten aan het dorp van herkomst ·
70% van hen blijft intensief contact met de achtergeblevenen onderhouden. De
contacten van de emigranten met de vreemde Europese landen, reeds vroeg onderhouden, gaf ook op sociaal-cultureel gebied vele repercussies, het is in Castel del
Monte, dat de eerste coöperatie van de provincie opgericht werd en het is hier dat
we, mede als gevolg van de klassestnjd van de landarbeiders, de kuddehoeders en de
arbeiders, een invloedrijke socialistische beweging zien ontstaan. Deze geestelijke
beweeglijkheid is met op de laatste plaats te danken aan de mobiliteit van de transumanza en de grotere daadkracht, die bergbewoners in het algemeen tonen. In hogere mate dan m plaatsen, waar een stationaire schapenteelt of een plaatsgebonden
traditionele landbouwbeoefening aangetroffen wordt, vindt men m streken met
deze vorm van veeteelt een zekere culturele levendigheid en een grotere ondernemingslust.

142

D e monografische descripties

Wij noemen in dit verband slechts de problemen van het huren van de weiden in
het verre Puglia, de organisatie van de lange reis met de kudden en de verkoop van
de produktcn, problemen die elke herder meermalen per jaar moest oplossen.
In dit licht wordt het 111 zekere mate verklaarbaar, dat ondanks de crisis en de sterke
exodus in deze zone in geringere mate die 'collectieve frustratie', die andere slecht
bedeelde streken zozeer typeren, voorkomt. Het is hier meer normaal, en in het
algemene denkschema passend, dat men van vreemde, verre gebieden economisch
afhankelijk is, zoals dat tijdens de transumanza het geval was.
In de kleinere wooncentra rond Castel del Monte vindt men m zekere zin overgangssituaties, die veel gemeen hebben met dat type bergzone, waar meer een gemengde, agrarische veeteelt-economie overheerst. In deze plaatsen bleek men
sterker aan het land en het dorp gehecht, wegens de intensiever ter plaatse beoefende
economische activiteiten.
Niettemin zijn de problemen waarmede de zes gemeenten van deze zone worstelen
van vrijwel gelijke aard. Ondanks de emigratie blijft de bevolkingsdruk hoog in
vergelijking met de geringe plaatselijke bestaansbronncn. De locale onderontwikkeldheid is van dien aard, dat zij zeker met alleen door privé-mitiatieven opgelost
kan worden (men denke aan herbebossingen, aan de verbetering van de weidegronden, enz.). En« zij ds moet men stellen, dat het noodzakelijk is dat de ontvolking
zich voortzet, anderzijds zou een gecoördineerd initiatief van de publieke organen
om o a. de bossen en de weidegronden te verbeteren en zodoende gunstiger condities voor de continuering van de, zij het gereduceerde, schapcntcelt te scheppen,
zeer opportuun zijn.
Het is in dit gebied, zoals m zovele andere, eveneens duidelijk dat de kleine gemeenten weinig vermogen om de economische toestand te verbeteren; de instelling van
intergemeentelijke samenwerkingsvormen zou daarom ten zeerste bevorderd moeten worden.
De zes gemeenten van de zone A-3, die een zekere economische en sociaal-culturele
eenheid vormen, moeten tot daadwerkelijke gemeenschappelijke planning komen,
wil men nog een zekere toekomst aan de overblijvende inwoners bieden De acceleratie van de exodus roept immers bij de inwoners een groeiend gevoel van onmacht
op, dat tenslotte elke individuele of kleinplaatsehjke poging tot lotsvcrbctering
afremt.
II. HET INTEGRATIEGEBIED VAN DE MARSICA

Dit gebied rondom Avezzano strekt zich uit over een oppervlakte van 1449,88 km 2
en telt een bevolking van 120.624 inwoners; de gemiddelde bevolkingsdichtheid
bedraagt 83 inwoners per km 2 .
Zij bestaat uit vijf homogene zones:
Fucino (10 gemeenten, 71.815 inwoners); Valli Marsicanc (6 gemeenten, 12.605 in-

Het integratiegebied van Marsica

143

woners) ; Piani Palentim (4 gemeenten, 15.894 inwoners) en Altopiano delle Rocche
(3 gemeenten, 5.937 inwoners). 1 In totaal strekt zij zich dus uit over 27 gemeenten.
Het integratiegebied is minder uitgebreid dan de zg. traditionele Marsica, dat ook
de 4 gemeenten ten Westen van de Monte Bove omvat. Deze behoren echter zowel
om hun sociaal-economische karakteristieken als om het feit dat zij op Tivoli-Rome
graviteren, met tot de eigenlijke Abruzzo. O m analoge redenen zijn enige andere
gemeenten buiten beschouwing gelaten. Anderszij ds is om elders reeds uiteengezette
redenen de zone Altopiano delle Rocche aan de Marsica toegevoegd 2 .
Geografisch gezien correspondeert het integratiegebied aan het bekken van de
Fucino met daaraan toegevoegd al de streken, die in Avczzano hun gravitaticcentrum bezitten.
Wat de dchmitatic van de Marsica betreft, valt verder op te merken, dat de grenzen
hiervan praktisch samenvallen met die van het Comprensorio di Bonifica del Fucino
alsmede met het compctenticgebied van het 'Ente di Riforma fondarla' (een landbouwhervormingsorgaan).
Het centrum van de Marsica wordt gevormd door het drooggelegde moerasmeer
Fucino, dat m een vruchtbare vlakte herschapen is, op een gem. hoogte van 700 m
gelegen en met een ongunstig landklimaac. Rondom dit bekken vindt men ketens
van ontboste krijtbergen, die wcmig bestaansmiddelen bieden. Meer naar het Zuiden
liggen daarentegen beboste, meer vruchtbare valleien, die bovendien toeristisch
van belang zijn.
Vanuit agrarisch oogpunt worden slechts in het geheel ontgonnen en deels geirngeerde meerbekken, alsmede in de Piam Palentim grondsoorten gevonden, die voor
meer intensieve, winstgevende culturen geschikt zijn.
Het gebied van de Marsica is van geheel Abruzzo het dichtst bij Rome gelegen,
zodat de betrekkingen met de hoofdstad intens zijn. De afstand Ronic-Avczzano
bedraagt 116 km en wordt door een directe spoorweg verbinding overbrugd, terwijl de Marsica van oost naar west door de belangrijke rijksweg Tiburtina doorkruist wordt.
De geschiedenis van de Marsica valt nagenoeg samen met die van de Fucino en
wordt door drie belangrijke gebeurtenissen gemarkeerd: de droogleggmg van het
meer, voltooid in 1875, de aardbeving van 1918 en de landbouwhervorming in
1950. Tot aan recente tijden werd dit integratiegebied in de bergachtige gedeelten
door schapenherders bewoond, terwijl aan de oevers van het meer bevolkingsgroepen gevestigd waren, die zich behalve aan de visserij aan een welvarende oeverlandbouw wijdden, die echter geregeld te lijden had onder de overstromingen van het
meer Fucino. Dit laatste gaf aanleiding tot de eeuwenoude aspiratie het meer droog
te maken, hetgeen na velerlei plannen, o.a. reeds van Julius Caesar, uitemdchjk door
het geslacht de Torloma's in 1875 verwerkelijkt werd. De hieraan bestede kapitalen
1
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waren enorm, de Torloma's moesten gedurende 24 jaar 4000 werkkrachten betalen.
Het resultaat was een landaanwinst van 16.000 ha, dat met porties van 25 ha aan
de talnjke bevolking verpacht werd. Deze pacht werd aldra grotendeels in eigendom omgezet, die onderhevig was aan de latijnse erfwetten, zodat de afstammelingen van de eerste bewoners in 1950 gemiddeld met meer dan één ha per gezin
bezaten. In werkelijkheid kwam men tot de bevinding, dat naast uitgebreide bezittingen het gros van de boeren gemiddeld niet meer dan een kwart ha m eigendom
had. Zodoende werd de economische en sociale situatie in de Fucino langzamerhand
gekenmerkt door een grote sociale ongelijkheid, door verborgen werkeloosheid en
door een algemene misère Hieraan moet men nog toevoegen de relatieve afgeslotenheid van de Fucino van de buitenwereld, de afwezigheid van andere bestaansmiddelen en de snelle bevolkingsgroei.
In 1915 werden alle wooncentra in de Fucino ernstig door een aardbeving geteisterd: men telde 28 000 doden, 56% van de bevolking. In 1921 werd echter opnieuw
het bevolkingsaantal van 1915 bereikt. De aardbeving had niettemin grondig in de
sociale structuur ingegrepen: in de verwoeste dorpen keerden de notabelen met
meer terug, terwijl in de barakken en noodwomngen een bevolking van landarbeiders en doodarmc pachters overbleef. De enige local leaders waren de functionarissen van de administratie van de prms-grootgrondbczitter Torloma en van de
publieke overheid. De lege plekken in de dorpen werden opgevuld met agrarisch
proletariaat, uit alle delen van de Abruzzo afkomstig.
De versnelde proletarisering van de Marsica als gevolg van de aardbeving vond
vooral in de kleinere centra plaats; te Avezzano daarentegen geschiedde de herbevolking met alleen door de vestiging van arme emigranten uit de Abruzzo, maar
ook door de komst van actieve groepen uit andere delen van Italie. De heropbouw
van deze plaats gaf aanleiding en gelegenheid tot velerlei initiatieven.
Het modem-stedelijke aanzien van Avezzano steekt sterk af tegen de gebrekkigheid
en vaalheid van de kleinere centra, waar naast de vele noodwomngen tot op de dag
van vandaag talloze bouwvallige barakken in gebruik zijn.
De bevolkingsdruk van de Marsica nam spoedig wederom zodanige vormen aan
dat er zeer ernstige sociale problemen ontstonden, die min of meer genegeerd door
het fascistisch regiem, na de oorlog onhoudbare situaties veroorzaakten. De staat
werd gedwongen te interveniëren en stelde in 1951 een publiek lichaam voor landbouwhervorming in, het zg. Ente Fucino en Maremma. Deze koppeling werd
gecreëerd om het bcvolkingssurplus van de Fucino naar de Maremma, in de regione
Lazio gelegen, te kunnen overhevelen. In feite verhuisden er slechts 275 gezinnen.
Twee jaren later werd de Ente Fucino autonoom. De grond van het drooggcmalen
meer werd onteigend en verdeeld onder de boeren, die gemiddeld een halve ha
per gezin verkregen. Hierdoor werd echter het probleem van de overbevolking
en de misère niet opgelost
O m tot dit doel te geraken ging de Ente Fucino zich direct wijden aan het emigratie-
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vraagstuk. Meer dan 7000 (land)arbeiders vonden m het buitenland een levensonderhoud.
In de laatste jaren kan men te Avezzanc een sterk groeiend industrialisermgsproccs
waarnemen. In deze gemeente telt men reeds 54 industriële vestigingen met in
totaal 2.115 werknemers; terwijl 30 verzoeken om nieuwe vestigingen tot nu toe
geregistreerd konden worden. Men heeft hier 23 miljard lire geïnvesteerd in de
secundaire sector. Het gemeentebestuur ging in dit verband hiermede dan ook over
tot de aanvrage van de officiële erkenning van een industnc-kemgcbicd.
Dit sterke economische groeiproces accentueerde de economische en sociale verschillen tussen de homogene zone Fucino en de overige zones van de Marsica.
Avezzano wordt steeds meer een modern stedelijk centrum, tevens middelpunt
van de handel, dat van verre in de omtrek werkzoekenden en kooplustigen
aantrekt.
De streken van Tagliacozzo en van Cappadocia zullen een zekere eigen economische
structuur kunnen bewaren door de groei van het toerisme, begunstigd door de met
al te grote afstand tot Rome.
De Altopiano delle Rocche zal zich langzamerhand tot een aantrekkelijk wintersportcentrum ontwikkelen
Voor het overige deel van de Marsica kan men een steeds grotere economisch en
sociaal-culturele nivellering voorzien.
De Marsica lijdt echter nog steeds aan overbevolking, ondanks de recente expansie
van de industrie, zodat de emigratie voor de komende jaren vooralsnog de enige
oplossing zal blijken.
De actuele situatie in de Marsica wordt door de indexcijfers duidelijk weergegeven:
het algemene indexcijfer en dat van het levenspeil zijn respectievelijk voor de
Fucino 143 en 115, voor de Piani Palentini 92 en 83, voor de Altopiano delle Rocche
91 en 96, voor de Marsica occidentale 87 en 74 en voor de Valli Manicane 60 en 60.
Na hetgeen hierboven m.b.t. de zone Fucino naar voren gebracht werd, is het
evident, dat de waarden van de indexcijfers van deze zone, de regionale gemiddelden overschrijden.
Zoals ook de statistische uitkomsten aantonen, wordt de situatie steeds slechter
naarmate men zich van het Fucmo-bekken verwijdert, behalve in de Altopiano
delle Rocche wegens de groei van het toerisme.
Enige andere quantitatieve data bestuderend, noteert men onder meer de grotere
bevolkingsdichtheid van de zone Fucino en haar bevolkingstoename met 181%
m een eeuw tijds tegen 3-14% in de overige zones.
Zoals gezien, geeft het algemene indexcijfer van de zone Fucino een waarde van
143 : regionaal bezien bezet deze zone de vijfde plaats na de homogene zones van
Pescara-Chieti, L'Aquila, Teramo en Giulianova.
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De zone Fucino (M-i)
Deze homogene zone omvat de tien gemeenten, die eens rondom het drooggemalcn
meer Fucino gelegen waren en die nu direct betrokken zijn bij de landbouwhervorming Aiclli, Avezzano, Celano, Cerchio, Collarmclc, Lucco dei Marsi, Ortucchio, Pcscina, San Benedetto dei Marsi e Trasacco.
De historische ontwikkeling, die deze plaatsen gemeen hebben, heeft hen ongetwijfeld een hoge graad van homogeniteit in hun economische en sociale structuur
gegeven
Tot ongeveer een halve eeuw geleden was Celano de oude zone-hoofdplaats Haar
hooggelegen positie, de relatief grote afstand tot de verkcersader Rome-Pescara
en tot het meer Fucino zijn alle factoren, die haar groei belemmerden ten gunste
van Avezzano, dat, zoals boven aangeduid, door haar meer gunstige ligging het
commerciële en industriële centrum van het binnenland van de Abruzzo werd
Min of meer gelijkend op Celano, doch kleiner van omvang, zijn Cerchio, Aiclh
en Collarmele, dorpen die tamelijk geïsoleerd en marginaal gelegen zijn.
Verschillend zijn Lucco en Trasacco, grote centra van ex-landarbeiders en ex-pachters, met een traditie van miserie, en waar een grote onzekerheid wat de toekomst
betreft, overheerst.
Nog meer onderontwikkeld zijn de plaatsen Ortucchio, San Benedetto en Pescina
Zoals gezien, maakte de grote toevloed van immigranten en de heropbouw na de
aardbeving van 1915 van Avezzano een levendige stad met velerlei economische
activiteiten, die de meer capabele en actieve personen van de zone absorbeerde.
De overige gemeenten zijn meer nood-woonoorden voor arbeiders, bezitten niet
de onontbeerlijke midden-klasse van gequalificcerde personen noch de nodige
diensten, zijn in één woord beroofd van veel wat een woongemeenschap nodig
heeft.
Deze beschouwingen zijn reeds voldoende om de nagenoeg totale afwezigheid van
veremgmgsvormcn en van allerlei andere initiatieven m de zone Fucino te verklaren.
Tegen de levendigheid van Avezzano, o m. tot uiting komende in de sterke bevolkingsgroei, steekt de zeer geringe bevolkingstoename van de oude oevcrplaatscn
en de aanzienlijke inwonersdaling van de hogere, meer geïsoleerde dorpen als
Celano, Cerchio en Aielh sterk af.
In de Fucino leven 16 401 gezinnen, waarvan 8000 boerenfamilies zijn. Wij wezen
er reeds op, dat door toedoen van de landbouwhervorming aan elk boerengezin
gemiddeld een halve ha grond werd toegewezen Vele landbouwers bezitten daarnaast in het heuvelland een tweede, maar zeer pover lapje grond.
Het drooggelegde land geeft volgens de Ente Fucino een jaarlijkse netto opbrengst
van 4 miljard lire, ofwel voor elk van de 8000 gezinnen een inkomen van 500 000
lires Daar kan nog aan toegevoegd worden de geringe opbrengsten van het land
in eigendom rondom het meer.
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Het gemiddelde jaarinkomen van 500.000 lire is echter tien jaar na de grondtoewijzingen zeer onregelmatig verdeeld over de boeren, vooral vanwege de emigratie,
waardoor veel land in andere handen overging en er een zekere eigendomsconcentratie optrad.
De meer ondernemende landbouwers vermeerderden hun land tot soms 25 ha, en
deze categorie vormt nu de zg. rijke klasse, die zich ook aan de handel wijdt. Onlangs heeft de Ente Fucino een dienst geopend voor een meer redelijke verdeling
van de vrijgekomen gronden. Men tracht tot grotere, meer autonome landbouwondememingen te komen en zodoende de fouten van de eerste landtoewijzingen,
die gebaseerd waren op de verlichting van de demografische druk, zoveel mogelijk
te herstellen. De landbouwverdcling van 1951 leidde immers tot een landversnippering, die onmogelijk een levensminimum aan de boerengezinnen kon garanderen.
Rekening houdende met de afwezigheid van een rationele organisatie van de boerenbedrijven en met het te geringe land, dat het merendeel van de landbouwers bezit,
achtte men het juister de zone Fucino, ondanks haar vrij hoog technisch-agrarisch
niveau, als een verbeteringszone te typeren. Dit zonctype wijst immers mede op
een niet adequate organisatie en dientengevolge een geringe gemiddelde opbrengst
van het boerenbedrijf; het type ontwikkelingszone daarentegen duidt op de aanwezigheid van vele moderne landbouwondememingen, die op bevredigende wijze
in de markt-economie ingeschakeld zijn.
Reeds werd op het bestaan en de groei van vele secundaire en tertiaire activiteiten
in de Fucino gewezen.
Men telt circa 9000 met-agrarische gezinnen: meer dan 50% van het totaal aantal
residerende families. Alleen al in Avezzano werken 2.115 personen in de industrie
en meer dan 1000 arbeiders vinden in deze stad min of meer een bestaansmogelijkheid in de handel, de huizenbouw en de dienstensector.
Het is in het licht van een verdere uitbreiding van de secundaire sector en van
een voortgezette emigratie dat men ook verbeteringen op landbouwgebied mag
voorspellen : slechts de afvoer van het te grote aantal, nog in de primaire sector
werkzame personen kan de realisering van een ontwikkelingsprogramma garanderen.
Vanuit sociaal-economisch standpunt kan men zonder twijfel stellen, dat na de
bruuske landbouwhervorming en de gewekte verwachtingen van de eerste jaren
aan de boeren geen gelegenheid is geboden om zich te vormen en zich aan de
nieuwe situatie aan te passen. De plotselinge overgang van pachtland naar land in
eigendom, met alle problemen die een eigen bedrijfsvoering meebrengt, gaf vele
moeilijkheden, wrijvingen en conflicten. De landbouwers, ex-pachters, zijn niet
alleen geen ware ondernemers geworden (met één ha land is dat schier onmogelijk),
maar zij zagen zich bijna gedwongen hun oude gewoonten en gedragspatroon te
bewaren. Velen bleven- zoals boven beschreven - hun stukjes land in de heuvels
rond het meer bebouwen: de pas verworven ha land kreeg de betekenis van een
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bijvoegsel en gaf nauwelijks gelegenheid een zelfstandige, moderne ondernemer
te worden.
In dit verband wordt het ook verklaarbaar waarom bijna al de initiatieven, die door
de Ente Fucino genomen zijn en gebaseerd waren op de veronderstelling dat de
toegewezen landstrookjes als boerenbedrijven beschouwd konden worden, nagenoeg tot mislukking gedoemd waren.
Dit was bijv het geval met het modeldorp 'Ottomila', gebouwd in het centrum
van het drooggelegde meer om enige tientallen gezinnen te herbergen, dat momenteel bijna geheel verlaten is, wijl de oude dorpen rond het meer als woonoord meer
paste in het traditionele levensschema van de boeren.
Evenzo noemen we de 34 coöperaties, tezamen 4000 leden tellend, waaraan echter
de boeren nauwelijks actief medewerken, vooral daar zij te zeer van bovenaf door
de Ente Fucino 'gepatroneerd' worden. Bovendien moet men in aanmerking nemen, dat indien het toegewezen land de enige hoop en de uitsluitende bron van
inkomsten zou zijn, de belangstelling voor deze samenwerkingsvormen ongetwijfeld groter zou zijn
Hieraan moet nog toegevoegd worden, dat de Ente Fucino zich met exccnsief
bekommerde om de kansen te benutten die zich voordeden om de vorming van de
landbouwers ter hand te nemen. Aan de Ente is slechts één maatschappelijk werkster
verbonden om de betrekkingen, die zeker met louter technisch of administratief
van aard zijn, met de boeren te onderhouden.
De statuten en reglementen van de coöperaties zijn van dien aard, dat de verantwoording voor deze praktisch geheel bij de functionarissen ligt. Het sociaal-educatieve element is bij deze initiatieven te zeer op de achtergrond gebleven het grote
initiatief van de landbouwhervorming is met gevolgd door een stelbelmatige
'adult-education' en door de vorming van de ondemcmingscapaciteiten van de
landbouwers. De meuwe klasse boeren speelt geen actieve rol en heeft geen eigen
positie binnen de Fucino.
De landbouwers kampen voortdurend met financiële moeilijkheden gezien de
inadequaatheid van hun bedrijfjes en met constateert dan ook onder hen een toenemende tendens tot onverschilligheid voor hun agrarische arbeid en een groeiend
verlangen naar werk in de stad, in de industrie. Ofwel men ontvlucht de situatie
door te emigreren.
De toekomst van de Fucino blijkt ten enenmale meer en meer afte hangen van de
industriële ondernemers van Avezzano en van de functionarissen van de Ente
Fucino, met name van hun capaciteit de voordelen van de exodus te benutten voor
een meer aangepaste agrarische hervorming.
Van de overige vier homogene zones werden twee zones geclassificeerd als emigraticzones, ni de Valli Marsicanc (M-2) en de Altopiano delle Rocche (M-5). De laatstgenoemde zone bezit als enige bescheiden ontwikkclmgsmogelijkhcid de uitbreiding van het toerisme, evenals de zone Marsica Occidentale (M-4), die echter wc-
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gens haar enigszins gunstige landbouwperspecticven als systcmatiseringszone getypeerd werd De zone Piani Palentini vertoont betere voorwaarden en vooruitzichten wat haar agrarische structuur betreft en werd mede om deze gegevenheden
eveneens als een verbetermgszone gekarakteriseerd.
Wij moeten echter in het kader van dit hoofdstuk de beschrijvingen van deze zones
achterwege laten.

III. HET I N T E G R A T I E G E B I E D V A N

SULMONA

Dit gebied strekt zich uit over een oppervlakte van 658,040 km 2 , telt een bevolking
van 69.216 inwoners en heeft een bevolkingsdichtheid van 105 inwoners per km 2 ;
zij omvat drie homogene zones - Conca di Sulmona (12 gemeenten, 58003 inwoners), Conca Subequana (6 gemeenten, 7.949 inwoners) en Valle del Sagittario
(3 gemeenten, 3.264 inwoners) 1 .
Het geografische centrum van deze territoriale eenheid wordt gevormd door de
tamelijk uitgestrekte bergkom van Sulmona, 350-400 m boven de zeespiegel gelegen, die ongeveer samenvalt met de gelijknamige homogene zone.
De zones Valle del Sagittario en Conca Subequano zijn respectievelijk een dal, dat
op de Conca di Sulmona uitmondt en een kleine hoogvlakte, die eveneens nauw
met de hoofdzone verbonden is. De hoofdzone vormt tevens het geografische centrum van de regione Abruzzo, zodat zij doorkruist wordt door belangrijke spoorwegen en rijkswegen. Deze laatsten zijn Rome-Pescara en vooral Rieti-L'AquilaNapels, die vanaf Popoli gebruikt wordt door het zware vrachtverkeer NoordZuid, Milaan-Napels en die in de naaste toekomst door een autostrada vervangen
zal worden 2 .
In het verre verleden was de zone van Sulmona wegens zijn centrale positie eveneens van grote betekenis, hetgeen blijkt uit het feit dat de Italische volken de centrale woonplaats van de stam van de Pehgni Corfimo, in 663 voor Christus tevens
als de hoofdplaats van hun confederatie tegen Rome kozen3.
Wij zullen op deze plaats niet ingaan op de beschouwingen en procedures, die tot
de concrete afbakening van dit integratiegebied en de daarin zich bevindende
homogene zones leidde.
Vermelden wc slechts dat het integraticgebied vrijwel samenvalt met het handelsgebied, de commerciële invloedssfeer van Sulmona, zoals analoog voor het merendeel van de integratiegebieden geldt.
De economische structuur en het socio-culturele systeem hebben m de streken rond
Sulmona niet die wijzigingen ondergaan, die gewoonlijk plaats vinden in territoria
1
3
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die gunstig met de buitenwereld verbonden zijn. Als een van de faktoren ter verklaring hiervan kan men aanvoeren, dat de zone van Sulmona pas na de oorlog,
door de verbetering van de verbindingswegen, een grotere betekems als doorgangsstation kreeg. Voorts ligt het integratiegebied a.h.w. m de schaduw en in de marge
van Pcscara-Chieti, een belangrijke industne-zone, en tevens uitvalspoort naar het
noorden (Milaan en de Po-delta).
Sulmona kan eigenlijk beschouwd worden als een soort achterland, dat secundair
de invloed ondervindt van de grote expansie, die zich langs de Noordkust van de
Abruzzo voordoet.
In het licht van deze gegevenheden is men dan ook te Sulmona gekomen tot een
project voor een industne-zone evenals tot het opstellen van een uitgebreid irngaticplan.
Zoals echter hieronder nader zal blijken, vormt een van de hoofdobstakels voor de
verwerkelijking van deze programma's de geringe verwachtingen en de weinige
interesse die de inwoners voor hun locale ontwikkelingsproblemen tonen. Het is
moeilijk voorstelbaar, dat men actief aan de landbouwvertenngsplannen zal meewerken: zelfs betrekkelijk vruchtbare akkers worden niet meer bebouwd en de
tendens tot emigratie, vooral bij de boeren, is zeer groot. In verband hiermede is
het onwaarschijnlijk, dat zij het risico aanvaarden van een onvermijdelijk lang wachten op de vruchten van de landbouwhervorming. Bovendien geldt ook hier dat
de veelvuldig voorkomende moeilijkheden, zoals bijv. de 'verbrokkeling' van het
bouwland alsmede het sporadisch voorkomen van rationele landbouwbedrijven,
het invoeren van moderne produktiemethoden zeer problematisch maakt
Men zou zich kunnen voorstellen, dat deze situatie zich wijzigt door het nemen van
industriële initiatieven. Onder de inwoners prevaleert inderdaad de overtuiging
dat hun economisch vooruitzicht slechts door industrialisering een positief aspect
kan krijgen, aangezien slechts in dat geval de mogelijkheid aanwezig is de inkomsten
van de landbouw te integreren met die van de industrie (of omgekeerd).
Ook de verantwoordelijke leiders zijn de mening toegedaan, dat een verbetering
van de landbouw slechts mogelijk is na het op gang brengen van een industnaliseringsproces.
In feite vindt men in het gehele integratiegebied weinig industrie : zelfs in de grotere
plaatsen is het percentage inwoners dat zich aan secundaire en tertiaire activiteiten
wijdt, laag en de verschillen tussen de drie zones zijn wat dit betreft verwaarloosbaar- in 1951 werkte 2,2% van de bevolking van de Conca di Sulmona in de industrie, cn in de Conca Subequana en de Valle del Sagittario respectievelijk 1,5% en
1,8%. In 1961 bleek slechts in de Valle del Sagittario dit percentage opgelopen tot
4 % als gevolg van de vestiging van een grote groep spoorwegarbeiders.
Een meer complete beschrijving van de Conca di Sulmona achterwege latend, wijzen wij wat de industrialisering betreft, echter op een typische gcgcvcnlieid
Tot na de tweede wereldoorlog bestond er in de Conca een belangrijk chemisch
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industnecomplex met meer dan 2000 werknemers, dat een zekere verlichting bracht
in de alom heersende verborgen werkloosheid als gevolg van een te grote bevolkingsdruk. Dit complex had zijn groei voornamelijk aan de oorlog te danken,
zodat het bij de beëindiging hiervan zijn poorten moest sluiten. Dit feit had voor
de zone fatale gevolgen Enerzijds immers wilde men met meer terugkeren naar
de beoefening van de landbouw, waarvoor men alle belangstelling verloren had,
zodat de emigratie nog de enige oplossing bleek. Anderzijds was men gewoon
geraakt aan een zeker niet al te laag bestaansmveau, tot uiting komend in min of
meer stedelijke consumptiegewoonten. Het gevolg was de boven aangeduide
algemeen voorkomende onverschilligheid voor de locale agrarische verbeteringsprogramma's en een collectief uitzien naar een hermdustrialisenng van de zone,
waarvoor de objectieve mogelijkheden echter nauwelijks aanwezig zijn.
Zodoende overheerst m de zone een verschijnsel, te omschrijven als een 'collectieve
frustratie', dat niet alleen op elk verbetermgsprogramma een verlammend effect
heeft, maar ook elke vorm van verenigingsleven of van economische samenwerking
nagenoeg onmogelijk maakt.
De Conca van Sulmona werd typologisch geclassificeerd als een verbeteringszone,
de Valle del Sagittario en de Conca Subcquano daarentegen bezitten voor de nabije
toekomst geen ontwikkelingsperspectieven.
De genoemde streken werden dan ook respectievelijk geclassificeerd als emigratiezone en systematiseringszone Slechts initiatieven, die er op gericht zijn het economisch-produktieve systeem van deze streken op een andere leest te schoeien door
o.a. de vorming van boerenbedrijven met een grotere omvang, de verbetering van
de weidegronden, herbebossingen, enz , zullen op de lange duur een menswaardig
levensmveau aan een bescheiden inwonertal garanderen
Wat de verbreiding van de culturen en de overheersende ondememingstypen
aangaat, kunnen tussen de drie zonetypen met geringe verschillen genoteerd worden.
In de Conca di Sulmona en in de Conca Subcquana overheerst het type van de
kleine zelfstandige landbouwer, in de Valle del Sagittario daarentegen is het ondernemingstype met vast betaalde arbeiders meer verbreid als gevolg van uitgestrekte
gemeentelijke grasland- en bos-domeinen
In de bergkom van Sulmona overheersen de houtgewassen, in de hoogvlakte van
de Subcquana de graanbouw en in het dal van de Sagittario de veeteelt
De Conca Subcquana werd als systematiseringszone geclassificeerd, aangezien in
deze zone i.t m de Valle del Sagittario (emigratiezone) ondanks de ongunstige
objectieve condities de traditionele landbouwende bevolking nog een zekere ondernemingslust toont, zich uitend in kleine initiatieven zoals bevloeiingen op beperkte
schaal, de toepassing van moderne produktiemcthoden, enz
Zoals m bijna alle streken van dit type houdt de bevolking zich niettemin m
hoofdzaak drijvende door middel van de geldovermakingen van de emigranten.
Dat slechts de Conca di Sulmona reële positieve ontwikkelingsperspectieven bezit,
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weerspiegelen de percentages van de bevolkingsvanatie : in de Valle del Sagittario
en de Conca Subequana verminderde het inwonertal in de laatste eeuw met resp.
32,1% en 12,4% terwijl dat van de Conca di Sulmona toenam met 22,3%.
Voor de laatste tien jaren zijn deze cijfers echter alle negatief (—17,4%, —12,9%,
—3.8%). De tijdelijke emigratie, gemeten naar het percentage afwezige kiesge
rechtigden, is merkwaardigerwijze in de Conca di Sulmona het grootst. Het feit
dat de definitieve emigratie als alternatief van de tijdelijke hier veel mmdcr gekozen
wordt, kan men hierdoor verklaren, dat de inwoners van de Conca di Sulmona
zich beter kunnen informeren omtrent de tijdelijke emigratiemogelijkhedcn, en
dat zij in het algemeen in een meer stedelijke omgeving leven. Voorts hebben zij
gemakkelijker toegang tot de immigraticzones in de Regione Abruzzo (o.a. Pescara-Chieti).

IV. H E T I N T E G R A T I E G E B I E D VAN

CASTEL DI SANGRO

Dit relatief dunbevolkte, bergachtige gebied (27.228 inwoners) omvat een systematiscringszone Alto Sangro en twee emigratiezones Parco Nazionale en Altipiani
Maggiori.
Het territorium bezit in zijn geheel slechts toekomstperspectieven in de sector van
het toerisme 1 .
Wij laten overeenkomstig de bedoeling van dit hoofdstuk hieronder slechts de
zonale beschrijving van de homogene zone Altipiani Maggiori (C-3) volgen.
De zone Altipiani Maggiori (C-3)
De zgn. Altipiani Maggiori (letterhjk 'de grotere hoogvlakten'), gelegen op de
waterscheiding tussen de Tyrrhecnse en de Adnatische Zee aan het begin van lange
nvicrvallcien, bezitten vanouds de cruciale functie van verkeersknooppunt 2 .
Bovendien vormde deze streek een van de belangrijkste gebieden voor de trekkende
schapentcclt (de zg. 'transumanza') 3 . Verkeer en schapcntcelt maakten reeds vanaf
de late Middeleeuwen van een aantal door herders gestichte bcrgncdcrzcttingen
bloeiende stadjes (bijv. Pcscocostanzo). De opkomst van de spoorwegen, die een
deel van het verkeer over andere banen leidde, en de crisis van de schapcntcelt
tastten de oude welvaart van deze streek aan.
Dit verval werd versneld door de verwoestingen, die tijdens de laatste wereldoorlog
aan vele dorpen toegebracht werden.
Na 1950 valt echter een zeker herstel waar te nemen. Door de opbouw van de
zwaar beschadigde plaatsen, die mede door de massale hulp van de overheid moge1
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lijk werd, kreeg de locale economie een versterkende injectie. Hetzelfde effect werd
teweeggebracht door de ontdekking van deze streek als een ideaal oord voor het
bergtoensme.
Tenslotte werd in 1956 de route Pescara-Sulmona, Roccaraso-Napels door het grote
nationale verkeer in gebruik genomen, zodat de zone zijn oude functie van verkeersknooppunt herkreeg.
De kern van deze zone, gelegen op een hoogte van 700 tot 2400 m en zes gemeenten
(10.417 inwoners) omvattende, wordt gevormd door drie woonkernen Pcscocostanzo, Rivisondoh en Roccaraso.
82,4 Percent van het territorium is onbebouwbaar en behoort bijna in zijn geheel
tot de gemeentelijke domeinen. De overige 6000 ha bebouwbare grond, zijn zeker
met voldoende om de inwoners een redelijk agrarisch inkomen te verschaffen. De
vele kudden van weleer zijn verdwenen: slechts 8400 schapen zijn overgebleven,
d.w.z. gemiddeld drie per gezin, en ongeveer 2000 runderen.
Het toerisme is daarentegen sterk in ontwikkeling gekomen vooral te Roccaraso,
Rivisondoh en te Scanno. Men voorziet dat weldra hetzelfde zal geschieden in de
overige gemeenten van de zone, aangezien deze met onderdoen wat betreft natuurschoon en rustieke aantrekkelijkheid.
De toeristische mdustrie is vooralsnog in handen van de 'buitenwereld'. Overigens
is haar gewicht in de plaatselijke economie minder groot dan men veelal meent:
zelfs de meer actieve bevolkingscategorieën zijn slechts ten dele in de nieuwe sector
geïntegreerd, zoals de onderzoekers konden vaststellen.
De ermgratiecijfers zijn in de Altipiani hoog: afgezien van de definitieve vestigingen
in vreemde territoria, zijn er meer dan 1000 afwezige kiesgerechtigden. Zij tonen,
dat de'vluchttendens' nog toeneemt, hetgeen er op wijst, dat het toerisme slechts
een beperkte werkgelegenheid biedt. Ook het gemiddelde levenspeil is laag, overeenkomstig het type van de emigratiezones.
Afgezien van het tamelijk laat gekomen initiatief van het gemeentebestuur van
Pcscocostanzo een intergemeentelijke toeristisch Consortium (23 gemeenten omvattend) op te richten, vindt men weinig uitingen van een verantwoordelijke
leiding van de plaatselijke autoriteiten. In het voorstel tot de vorming van genoemd
Consortium leest men • „ . . . het toerisme is de belangrijkste factor van de economische ontwikkeling van Centraal en Zuid-Itahë, wijl zij een toevloed van personen veroorzaakt, hetgeen een complexe vraag naar goederen en diensten met zich
medebrengt. Deze gegevenheid vormt verder de basis voor een ontwikkeling van
allerlei andere, bestaande of potentiële economische activiteiten in onze gebieden".
Afgezien van de eerste bctwijfelbare stellingname, kan men opmerken, dat de
positieve invloed van het toensme op andere economische sectoren doorgaans slechts
op lange termijn plaatsvindt en zeker met in alle gevallen automatisch op een zodanige wijze geschiedt, dat de gehele actieve bevolking daarbij betrokken is.
In het licht van het bovenstaande is het bijzonder illustratief stil te staan bij een
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community-development proefproject, dat in recente jaren de 'uNRRA-casas' en de
'Cepas' (een Romeinse school voor Maatschappelijk Werk) met de financiële steun
van de Unesco in deze zone trachtten te realiseren. De meer algemene doelstelling
van dit project luidde.
„de bevordering van het geheel van de processen, waardoor de inwoners van een
bepaalde zone samenwerken met de publieke instanties teneinde de economische,
sociale en culturele situatie van de gemeenschap te verbeteren en te associc'ren aan
het nationale leven, aldus een bijdrage leverend aan de vooruitgang van het gehele
land" ι
Meer in concreto stelde dit project, uit te voeren in 12 gemeenten, waarvan vier
gelegen m de Altipiani Maggiori, zich tot doel aan te tonen
- het nut van de coordinenng en de versterking van de bestaande instituten en
organen;
- de ontoereikendheid van de huidige wetten m.b.t. de economische depressie, die
voorzieningen treffen, die in vele gevallen ofwel weinig zin hebben ofwel slecht
benut blijken;
- dat aan de bestaande instituten ter opheffing van de onderontwikkeldheid een
steun gegeven moet worden, ofwel dat zij in discussie gebracht en eventueel vermeuwd moet worden.
- dat hoe minder men van buitenaf of van bovenaf ingrijpt, hoe effectiever en
duurzamer de resultaten van de actie zijn.
- dat het inlichten van de bevolking omtrent de recle situatie in hun zone van
groot belang is om uit de toestand van depressie te geraken ;
- dat in laatste instantie de inwoners zelf zoveel mogelijk de problemen van hun
onderontwikkelde zone moeten oplossen, vooral waar zij weliswaar getroffen,
maar niet verslagen zijn door deze problemen;
- dat een dergelijk actieplan een algemene bekendheid kan verkrijgen; daardoor
een exemplarische invloed kan uitoefenen en dat haar opzet, verloop en gevolgen
voorwerp van ononderbroken studie kan zijn.
Volgens deze richtlijnen werd gedurende de eerste twee jaren (1958-1960) een brede
activiteit ontwikkeld, enerzijds voor de verbetering van velerlei diensten en van de
bestaande initiatieven (grotere steun aan het onderwijs, de 'armendienst', het maatschappelijk werk, de arbeidssector, enz.)
Anderzijds wijdde men zich aan 'community-organisation' door de uitvoering van
locale projecten, technische bijstand op economisch gebied en culturele activiteiten.
Deze laatste omvatten o.m. de bevordering van een gunstige grondhouding t.a v.
community-development door o.a. groepsdiscussies over gemeentelijke aangclegen1
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heden, waarbij de vele technische aspecten van bepaalde problemen systematisch
naar voren werden gebracht" 1
Ter plaatse gaven aan het project tien maatschappelijk werksters en twee agrarische
experts hun medewerking
Deze verhouding stelde men vast op grond van de hypothese, dat bij een project
van community-development de maatschappelijke werkster een overheersende
functie heeft
Het volgende werd bij dit alles steeds voor ogen gehouden
„Ofschoon men theoretisch weinig weet van de interactie van de economische en
sociaal-culturele 'depressiefactoren' heeft de praktijk toch wel aangetoond dat bijv.
coöperaties van welke aard ook mislukken waar men met de gewoonte heeft
samen te werken, dat de emigratie weinig uithaalt waar het lagere en techmsche
onderwijs gebrekkig zijn, enz " 2 .
De opzet van het project was bijzonder belangwekkend, aangezien in situaties
zoals die van de Altipiani Maggiori, de medewerking van de inwoners en vooral
van de local leaders aan een ontwikkelingsproces afhangt van de juiste kenms van
dit proces en van het benutten van de kansen die daardoor geboden worden In de
emigratie- en systematisermgszones immers hangt de vooruitgang met zozeer van
breedopgezette interventieprogramma's af, die ofwel economisch met opportuun
zijn ofwel waarvan het slagen zeer twijfelachtig blijft, maar veelmeer van realistische initiatieven, die de locale groeperingen zelf binnen het raam van de beperkt
aanwezige mogelijkheden nemen.
Ondanks de bovenomschreven positieve aspecten van de opzet van het proefproject, staan wij enigszins gereserveerd tegenover de keuze van de zone.
In de eerste plaats is het meer dan wenselijk voor een ontwikkelingsprogramma een
gebied te kiezen, dat objectief gezien in zekere mate reeds recle ontwikkelingskansen
bezit, hetgeen in emigratiezones zoals de Altipiani Maggiori en de Valle dell'Aventino, waar het Unescoproject wordt uitgevoerd, zeker niet het geval is
Vervolgens moet een gekozen gebied een zekere territoriale eenheid vormen, wil
de bevordering van de commumty-gedachte slagen. Ook deze voorwaarde ontbreekt
geheel het aangeduide project wordt immers deels uitgevoerd in vier gemeenten
van de Altipiani en deels in acht gemeenten van de Valle dell'Aventino De beide
genoemde zones zijn door een bergpas duidelijk gescheiden en vormen twee zeer
verschillende streken

V. H E T I N T E G R A T I E G E B I E D V A N T E R A M O ( τ )

Het zou ons te ver buiten het bestek van dit hoofdstuk voeren, een samenvattende
beschrijving van dit gebied te geven, mede omdat vele gegevenheden van deze
1

Cfr 'Centro Sociale', op cit, pag 28 с ν
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territoriale eenheid mm of meer analoog m de hiernavolgende descriptie van het
gebied Pescara-Chicti terugkeren.
VI HET IN1EGRATIEGEBIED VAN PESCARA-CHIETI (PC)
Deze territoriale eenheid vormt de centrale en de belangrijkste van de Abruzzo.
Van de vele economische en sociale gegevenheden van dit gebied die tijdens de
Abruzzo-survcy onderkend werden, kunnen wij in het kader van dit hoofdstuk
slechts de voornaamste samenvattend weergeven.
Het uitgebreide integraticgcbicd Pcscara-Chieti, bestaande uit 12 homogene zones
strekt zich uit over een oppervlakte van 2195 km 2 en had in 1961 een bevolking
van 462.977 personen, wonende in 83 gemeenten; haar bevolkingsdichtheid bedraagt 211 personen per km 2 '.
Het brede kustgebied van de Abruzzo, waarvan het territorium Pcscara-Chieti het
grote middenstuk vormt, was vanouds verdeeld in twee gravitaticgcbicden met als
centra Teramo en Chicli.
Door de snelle opkomst van de aan de Adnatische Zee gelegen stad Pescara, in 1927
nog een dorp, dat echter om zijn gunstige ligging in dat jaar provincichoofdplaats
werd en momenteel over de 100.000 inwoners telt, werd de belangrijkheid van de
bovengenoemde antieke centra aanzienlijk gereduceerd Pescara zelf kreeg bovendien zelfs een regionale invloedssfeer. In dit licht kan men ook het volgende verklaren.
Terwijl de overige integraticgcbieden van de regione Abruzzo kleiner zijn dan de
provinciale territoria, omvat de eenheid Pcscara-Chieti gemeenten, die buiten haar
administratieve grenzen vallen Weliswaar hangen een aantal zones in eerste instantie meer direct van Chicli (eveneens provinciehoofdstad) af, maar daar Chieti
en Pescara slechts op een afstand van 19 km verwijderd liggen, en een soort stedelijke twec-cenheid vormen, onderhouden deze zones tevens nauwe betrekkingen
met Pescara, wat o a de handel en de recreatie betreft Bovendien ligt Chieti zeer
excentrisch t.o v. de rest van de provincie, zodat vele dorpen in de Zuidelijker gelegen steden Lanciano en Vasto hun gravitatieccntra bezitten2.
In het verleden was de gehele kuststrook van de Abruzzo onderverdeeld in kleine
rurale gravitaticgcbicden, tussen twee rivieren gelegen, met als streek-centra hoog
op de heuvels en op een zekere veilige afstand van de kust gebouwde stadjes (Teramo, Atri, Penne, Chieti en Lanciano).
Deze agrarische territoriale geleding werd m de laatste decennia doorbroken door de
verstedelijking en industrialisering van de kuststrook met als overheersend zwaartepunt Pescara Zo ergens dan blijkt hier wel de madequaatheid van de administratieve
1
2
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territoriale indelingen, die in hoge mate nog de oude toestand weerspiegelen en
gebaseerd zijn op nagenoeg met meer bestaande samenlevingstypcn
Geografisch gezien omvat het gebied van Pescara-Chieti het uitgebreide, mm of
meer hoge heuvelland, tussen de Adnatische Zee en de Apennijnen gelegen en
doorsneden door een aantal soms brede, maar waterarme nviervalleien Naarmate
men zich van de kust verwijdert, worden de heuvels hoger (tot 800 m) en de grond
minder geschikt voor de landbouw.
In het heuvelland ligt het merendeel van de vaak zeer oude wooncentra, middelpunten van traditionele landbouwstreken, terwijl men langs de kust de meer moderne plaatsen aantreft, die hun ontstaan vooral danken aan een industriële, commerciële en/of toeristische ontwikkeling.
Van bijzonder belang voor de studie van deze gebieden is het onderzoek van de
verbindingswegen 1 .
De snelle groei van Pescara houdt waarschijnlijk mede verband met zijn ligging aan
de mond van de rivier Pescara en op het kruispunt van de verkeersaders Noord-Zuid
en Romc/Napels-Adnatische Zee. Het rivierdal van de Pescara vormt tevens de
voornaamste toegangsweg tot het achterland van Pescara en tot het verdere
binnenland van de Abruzzo Pescara is bovendien een belangrijk spoorwcgknooppunt.
De rijksweg no 81, die meer in het binnenland evenwijdig aan de kust over de
heuvels loopt en de oude centra, zoals Chicli, Penne enz verbindt, was m het verleden van groot gewicht, doch is heden nog slechts van locale betekenis
Het economische leven van het integratiegebied speelt zich in hoofdzaak langs de
kust en in het Pescaradal af In deze territoria zijn de belangrijkste industrieën gevestigd, woont momenteel het merendeel van de bevolking en voorziet men een
aanzienlijke economische expansie.
Zoals gezien hangt de opbloei van de stad Pescara nauw samen met dit ontwikkelingsproces. De bevolking van deze plaats steeg van 16 165 inwoners in 1901 tot
65 466 in 1951 en meer dan 100 000 in 1961.
In het integratiegebied tracht men sinds enkele jaren een aantal initiatieven te verwerkelijken om de transformaties op agrarisch en industrieel gebied te kanaliseren,
te coördineren en te bespoedigen. Het gaat in dit verband vooral om twee 'Comprensori' voor landbouwhervorming en het industriegebied van Pescara-Chieti,
waarvan de erkenning door de Ministerraad inmiddels een feit geworden is
De 'Comprensori dl bomfica' scheppen de condities voor een meer rendabele
produktie van de boerenbednjven door de uitvoering van waterbouwkundige
werken, door wegenbouw, grondverbetering en door de oprichting van centra
voor technisch-agrarische bijstand. Deze meer rendabele produktie ziet men vooral
m de tumbouw, de fruitteelt en de veeteelt, sectoren, die alle enerzijds rckcmng
1
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houden met de bodemgesteldheid en anderzijds met de marktvraag, die sterk beïnvloed wordt door de nabije stedelijke agglomeraties.
Van beslissend belang voor de toekomst van het land rondom Pescara en Chieti is
echter de vorming van een officieel erkend industriegebied.
Op economisch plan houdt dit in het scheppen van de condities voor het aantrekken
van nieuwe vestigingen en voor het consolideren van de bestaande, sociaal gezien
betekent dit het creëren van een grotere werkgelegenheid voor een snel groeiende
bevolking
Stedebouwkundig beschouwd omvat deze geplande industrialisering de bevordering van de localisermg van nieuwe industrieën in daartoe geschikte zones buiten
de city van Pescara.
De reeds gegeven erkenning door de Ministerraad baseerde zich o a op de volgende
aanwezige gunstige voorwaarden: een duidelijke tendens tot concentratie van de
vestigingen, een sterke toename van het aantal m de industrie werkenden in het
laatste decenmum (circa 25%), vervolgens de aanwezigheid van geschikte, vlakke
terreinen en het voorhanden zijn van de benodigde infrastructuur.
Hoewel de planning op agrarisch en industrieel gebied deels reeds in uitvoering is,
ontbreken in vele sectoren nog de nodige visies, voorzieningen en coordineringen.
Er bestaat bijv nog geen intergemeentelijk coordinatieplan tussen Chieti en Pescara,
19 km van elkaar verwijderd. Dit gebrek aan een meer algemene studie en planning
van de economische en sonale ontwikkelingsprocessen vindt met zozeer zijn oorzaak in een deficiente wetgeving of in financiële moeilijkheden, maar wordt veeleer
bepaald door sociaal-culturele factoren.
Wij noemen m dit verband de stroefheid van de boeren om tot een zekere samenwerking te komen, hun gehechtheid aan de verouderde vormen van landbouw,
die een onoverkomelijk obstakel zijn voor een moderne bedrijfsvoering
Op een ander plan wijzen wij op de moeizame betrekkingen tussen de vaak zeer
traditionele gemeentebesturen, die met zelden ter wille van engplaatsclijke belangen
gemeenschappelijk programmeringen obstrucren, zoals zelfs tussen de steden Chieti
en Pescara plaats vond ten tijde van de planning voor een gemeenschappelijk
industrie-gebied
Buiten de territoriale eenheid Chieti-Pescara bevinden zich twee andere zones van
het mtegraticgcbied, die vrij hoge produktie- en inkomstenniveaus vertonen, welke
min of meer autonoom, d.w.z. onafhankelijk van de expansie van de boven aangeduide zone, bereikt werden.
Dit was het geval in de zone van Ortona, waar de verbreiding van de teelt van
speciale tafeldruifsoorten na de oorlog een economische opbloei teweegbracht Vervolgens m de zone Alto Pescara, waar vanouds enkele grote industrie-complexen
gevestigd zijn
De beide zones verschillen echter ondanks hun tamelijk hoog mkomstenniveau, op
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vele punten: Ottona verkeert in een periode van krachtige expansie, de Valle del
Pescara bevindt zich daarentegen in een fase van stilstand; in Ottona overheerst
een economisch optimisme en blijken de inwoners in alle opzichten aan het economische expansieproces mede te werken, terwijl in de Valle del Pescara een geest
van crisis, van defaitisme rondwaart.
De overige negen mm of meer agrarische zones van het integratiegebied, bevinden
zich in een geheel andere situatie, men kan ze het beste groeperen naar gelang hun
afstand tot de zee. Een solide landbouwstructuur kenmerkt de heuvelzones van
Penne en Ortona, meer nabij de kust gelegen.
Niettemin bevindt zich het economische en sociale leven in deze streken in een
precair evenwicht; de primaire activiteiten schenken nauwehjks een menswaardig
levenspeil aan de bevolking.
De algemene situatie m de overige zones verslechtert, zoals geschreven, naarmate
men zich van de zee verwijdert en men het berggebied nadert (Alto Chietino, Alta
Collina Manopello, Alta Collina di Catignano, Alta Collina di Penne, Forca di
Penne): het strengere klimaat, de droge en erosieve grond, de voor de landbouw te hoge heuvels determineren de povere bcstaansbronnen. Men kan dan
ook overal ware 'vluchttcndenzcn' bij de inwoners vast stellen.
De aanzienlijke ontwikkeling van Pescara en de overige kuststrook heeft op deze
territoria wemig positieve repercussies. Er valt momenteel slechts een verschuiving
van de bevolking van het binnenland naar de kusttemtona te constateren, ofwel
- in de met al te ver landinwaarts gelegen zones - een dagelijks op en neer reizen
van de velen, die in de kuststrook een werkkring vonden.
In de meer geïsoleerde zones overheerst het fenomeen van de permanente emigratie
(Forca di Penne, Alto Collina di Penne).
Tenslotte vermelden we nog, dat het merendeel van het beschikbare kapitaal in de
verstedehjke gebieden geïnvesteerd wordt, met name in de bouwsector er heeft
dus, zoals veel voorkomt, tevens een kapitaalvlucht uit de arme zones plaats.
Sociaal-cultureel gezien, is de invloed, die uitgaat van het ontwikkelingsproces
van Pescara-Chieti, vooral op de meer leidinggevende knngen in de omliggende
zones, opmerkelijk.
Pescara vormt voor deze groepen hèt referentiekader, hetgeen een positieve uitwerking heeft in streken, die emgermate objectieve ontwikkelingskansen bezitten,
daarentegen een negatief element - met een frustrerende werking - inhoudt waar
de objectief gezien weinig rooskleunge situatie bepaalde initiatieven ten enenmale
geen kans geeft.
De overtuiging, de algemene toestand van depressie met substantieel te kunnen
wijzigen, is in deze territoria vooral verbreid onder de landbouwers en overige
laaggeplaatste categorieën, zoals bijv. de arbeiders. Zij, die bepaalde locale verantwoordelijkheden dragen, tonen met zelden een ongemotiveerd optimisme; men
meent met toespraken, gesprekken, enz., waarin de thema's 'hoop' en 'een betere
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toekomst' al te vaak terugkeren, een zekere mate van plaatselijke 'consensus' te be
vorderen. Dit eufonsmc heeft de duidelijke functie de ontvolking zoveel mogelijk
tegen te gaan en de positie van de locale leiders te handhaven.
1
Tenslotte enkele aantekeningen bij de statistische gegevens .
Het algemene complexe indexcijfer van de zone Pcscara-Chieti staat bovenaan de
regionale ranglijst met een numerieke waarde 241, op verre afstand gevolgd door
Ortona (120) en l'Alta Valle del Pescara (106), beide zones, die zoals boven aange
duid, eveneens gekenmerkt worden door een bijzonder economisch ontwikke
lingsproces.
De overige zones geven overeenkomstig hun typologische karaktenscring lagere
waarden te zien, w elke gaan van 96 (voor de verbeteringszone Collina di Penne)
tot 36 (voor de emigratiezonc Forca di Penne). Deze plaatsen op de ranglijst ver
anderen niet wanneer men de indexcijfers van urbanisatie en levenspeil vergelijkt
Wat echter dit laatstgenoemde indexcijfer betreft, kan men opmerken dat de af
standen tussen de (hogere) waarden aanmerkelijk kleiner zijn dan bij de beide overige
indexcijfers (Pcscara-Chieti 171, Ortona 109, Alta Valle del Pescara ιοί). Men kan
hier gevoegelijk aannemen, dat enerzijds de versnelde economische transformatie
processen (nog) geen daarmede overeenkomstig effect wat betreft het mkomstenmvcau, sorteerden. Anderzijds is het waarschijnlijk, dat de differentiatie tussen
ontwikkclings- en crisiszones wat het levenspeil betreft, pas in een naaste toekomst
groter zal worden.
Wat de bevolkingsvanatie in het gehele integratiegebicd aangaat, ziet men een be
scheiden bevolkingstoename van 3,9% over de periode 1951-1960. Beziet men
echter de homogene zones ieder op zich, dan noteert men slechts een toename in de
zones Pescara-Chieti en Ortona, al de overige zones geven een bevolkingsver
mindering te zien, vooral de emigratie-bergzones Maiella nord-occidentale (PC-6 :
-14,6%) en Forca di Penne (PC-8:-io,9%).
Beschouwt men de cijfers over de laatste drie jaren, dan valt een accentuering van
het ontvolkingsproces m de lager gelegen systematiscrmgs- en zelfs verbetenngszones op.
De industriële systematiseringszone l'Alta Valle del Pescara, begint de gevolgen
van de crisis, waarin zij zich momenteel bevindt, te ondervinden zij toont een
toenemende emigratie De 'zuigkracht' van de ontwikkehngszones Pcscara-Chieti
en Ortona neemt daarentegen verhoudingsgewijs toe.
Ook de cijfers van de afwezige kiesgerechtigden, indicatie voor de tijdelijke emigratie, bevestigen de boven aangeduide tendenzen.
Wij zullen hieronder de samenvattende beschrijvingen van enkele meer typische
zones m het integratiegebicd Chieti-Pescara geven.

1
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Dc homogene zone Pescnra-Cheti (PC-i)
De acht gemeenten, die, behalve Pescara en Chicti, tezamen deze homogene zone
vormen, hebben alle gemeen, dat zij zeer nauw op bovengenoemde steden betrokken zijn. Deze verbondenheid houdt niet alleen een 'normale' gravitatie in, maar
wijst ook op meer complexe fenomenen, zoals bijv. een directe deelname aan dc
economische transformatieprocessen.
Deze deelname komt o.a. tot uiting in de localisering van industrieën op het grondgebied van deze gemeenten, en een aantal dieper ingrijpende (publieke) maatregelen
ten gunste van de landbouw.
Ook dc antwoorden, in de questionnaires gegeven, stemmen overeen wat deze
nauwe intergemeentelijke relaties betreft, waarbij tevens Pescara als dc voornaamste
stralingspool van het zonale ontwikkelingsproces wordt aangeduid.
Slechts de stad Chicti tracht het gewicht van Pescara te reduceren en wijst meer op
het agrarische achterland, dat zij m tegenstelling tot Pescara heeft. Men vreest in
Chieti een zekere declasscnng van provinciehoofdplaats tot satelliet-stad van Pescara.
Tussen beide steden constateerden wij, ondanks hun geografische nabijheid, een
aanzienlijke 'sociale afstand' en vooral een schadelijke wedijver, die telkens wamieer
bepaalde gemeenschappelijke ontwikkelingsproblemen opgelost moeten worden,
jammerlijk tot uiting komen.
Chieti, de hooggelegen, traditionele, historische, ruraal-aristocratische 'functionanssen-stad' ziet met lede ogen de snelle opkomst van het laag aan dc kust gelegen,
'nouveau-nche', industriële en commerciële Pescara. Symptomatisch voor dit alles
is dc goedkeuring door dc Mimstcrraad van het plan voor een gemeenschappehjk
industriegebied na de verwerping van de enigszins absurde aanvragen van Chieti
en Pescara, die m eerste instantie gescheiden werden ingediend, om de erkenning
van een afzonderlijk industriegebied
Het industriegebied van het Pescara-dal omvat officieel 20 gemeenten. In het merendeel hiervan zullen vooralsnog geen fabrieken gebouwd worden. Slechts de gemeenten, die de homogene zone van Pescara-Chieti vormen, zullen daadwerkelijk
geïndustrialiseerd worden en zullen behoren tot het actieve deel van de 'area industriale'.
De mate van industrialisering van de zone Pescara-Chieti blijkt uit de vergelijking
van de percentages van dc in de industrie werkenden- in 1951 4,8% van de totale
bevolking en m 1961 5,7%.
In het decennium 1951-1961 hebben zich in deze streek 23 industrieën met meer dan
10 werknemers gevestigd, afgezien van de 18 fabrieken, die zich uitgebreid of gemoderniseerd hebben.
Gelijk opgaande met dc industriële groei, ontwikkelt zich sterk dc landbouwsector
en de dienstensector. Ook de consumptie op allerlei gebied neemt betekenisvol toe.
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Aan de factoren, die tot op heden het ontstaan en de realisering van vele industríele
initiatieven bepaalden (geografische positie, gunstige infrastructuren, enz.) moet
men momenteel toevoegen de recente ontdekking van een aardgasoplaag bij Vasto,
80 km ten zuiden van Pescara gelegen, en het project van een aardgaslciding naar
het industriegebied Pescara-Chicti en naar Rome.
De moeilijkheden en remmingen, die de industrialisering van de homogene zone
Pescara kunnen vertragen, zijn alles bijeen genomen bepaald niet van macro-economische aard: de zone van Pcscara-Chieti is vanuit dit oogpunt zeker de meest
begunstigde van Centraal-Itahë. Terwijl zij met al te ver van het ontwikkelde
Noord-Itahe verwijderd ligt of tenminste daarmede gemakkelijke verbindingen
heeft, geniet zij niettemin al de faciliteiten en subsidies, die de 'Cassa per il Mezzogiorno' aan de oificieel erkende industriegebieden in Zuid-Italic geeft.
De moeilijkheden voor een verdere expansie liggen eerder op organisatorisch en
sociaal-cultureel terrein. Met name in twee sectoren:
a. de geringe beschikbaarheid van een middenkader van technici en gespecialiseerde
arbeiders, waaraan de meuwe ondernemingen grote behoeften gevoelen;
b. het gebrek aan bekwaamheid bij de local leaders, vooral bij de functionarissen
van de res publica. Hun onvermogen betreft vooral het nemen van coördinerende initiatieven op langere termijn, die een evenwichtig verloop van het
economisch expansieproces bevorderen.
Het kan in dit verband, wat het laatste punt aangaat, geen bevreemding wekken,
dat er in de zone Pescara-Chicti (nog) geen intergemeentelijk coördmatieplan bestaat; eveneens herinneren wij aan de voortdurende conflictsituatie tussen de gemeentelijke functionarissen van Chieti en Pescara.
Het tekort aan middenkaders wordt alom in hoge mate gevoeld en - in de locale
pers - 'aangegeven'. De oorzaken hiervan liggen o.a. in een verouderde onderwijsstructuur, met name in een schromelijk gebrek aan technische ondcrwijsmnchtmgen
en in de traditionele bcroepskeuzepatroncn, die men nog in vele sociale strata aantreft. Aan de technische beroepen wordt in Zuid-Italic' over het algemeen wcimg
sociaal prestige gegeven.
De boven aangeduide punten zijn eigenlijk de cruciale en meer directe problemen,
waarmede ieder gebied kampt, dat een zodanig versneld economisch transformatieproces doormaakt, dat dit niet 'bijgehouden' kan worden door adequate sociale en
culturele veranderingen.
Wat de landbouwsector betreft, signaleert het Provinciale Statistische Bureau een
belangwekkende vooruitgang, zowel van de produktie als van de mechanisatie.
Stelt men bijv. de produktic-quantiteiten in 1954 op 100, dan verkrijgt men voor
1959 de waarde 180 wat betreft de suikerbietenopbrengst; voor de hooiproduktie
174, voor de fruitteelt 149, de olijfoheproduktie 137. Daarentegen stijgen de indexcijfers van de traditionele bouwproduktcn in aanzienlijk mindere mate' graan 120,
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maïs 122 hetgeen wijst op meer op de markt gerichte, adequate produktie-schema's.
Het mechamsatie-mdexcijfer steeg tot 194 en dat van het verbruik van kunstmeststoffen tot 171.
Hoewel deze indicaties betrekking hebben op de gehele provincie, wijzen zij niettemin vooral op het Pescaradal en op de kuststrook, m.a.w. op de homogene zone
Chieti-Pescara.
Zoals wij ook in andere zones vaststelden, zou de vooruitgang m de landbouwsector echter veel groter kunnen zijn, indien de technische verbeteringen zoals
irrigatie, mechanisatie, enz. vergezeld zouden gaan van een reorganisatie van de
boerenbedrijven (o.a. door landverkaveling) en van het marktwezen.
Bijzonder indicatief is het feit, dat er in de gehele zone geen enkele coöperatie
bestaat. In een agrarische situatie, vooral gekenmerkt door een diepgeworteld famihe-individuahsme van de boeren, is de oprichting van coöperaties het meest
aangewezen middel voor de oplossing van de meer urgente problemen, zoals de
aanschaf van landbouwmachines, het verzamelen en de aankoop en verkoop van
bepaalde produkten en dergelijke.
De voornaamste moeilijkheid, die men steeds opnieuw bij een meer ingrijpende
landbouwverbetermg ontmoet, en die door de oprichting van coöperaties althans
voor het merendeel opgevangen zou kunnen worden, ligt in de verbrokkeling van
de land-cigendommen van de kleine boerenbedrijven, die een overgang van een
subsistentie- naar een marktproduktie belemmeren
Meer dan de helft van de bebouwbare oppervlakte bestaat uit landeigendom kleiner
dan 2 ha Waar het land-eigendom uitgestrekter is, kan de heerboer vanwege de
aard van de contracten met zijn vaste landarbeiders veelal onmogelijk een transformatie van zijn onderneming betalen. Bovendien toont hij eigenlijk weinig interesse voor zijn land, dat meer gezien wordt als een garantie voor een vast inkomen
en als symbool van sociaal prestige. De landheer heeft immers in vele gevallen
tevens andere bronnen van inkomsten.
In de homogene zone Chieti-Pescara opereren twee Comprensori voor landbouwhervorming, die praktisch gereed zijn met de installaties voor de irrigatie van circa
7000 ha. In een rapport van de 'Cassa per il Mezzogiorno' van i960 lezen wij echter,
dat het gereedkomen van de irngatiewerken, een serie problemen oproept m b.t.
de technische bijstand aan de boeren om hun produkticschema's aan de nieuwe
situatie aan te passen, hetgeen o.a. om een aanzienlijke mentale verandering van de
meestal zeer traditionele boer vraagt.
Voor wat de meer socio-culturele karakteristieken van de ontwikkelmgszone
Chieti-Pescara betreft, verwijzen wij vooral naar de typologische descriptie, die
voor dit zonetype in het vorige hoofdstuk gegeven werd.
De meest opvallende houding van de inwoners is die van het werkehjk geloven in
een snel economische en sociale ontwikkeling van hun streek. Niet zelden zijn de
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verwachtingen zelfs te zeer gespannen. Desondanks geeft het over alle sociale categorieën verbreide optimisme en vertrouwen m de toekomst spankracht aan de
vele ondernomen initiatieven.
Bij dit alles spelen enige fundaméntele gegevenheden een voorname rol. Vooreerst
de recente aanvang van het economische expansieproces en het snelle m m e van
haar verloop. Vervolgens de omstandigheid, dat het merendeel van de ontwikkelingen op gang gebracht is door initiatieven van buitenaf (o.a. door Noorditaliaanse
industriële ondernemingen, staatsinterventies m de landbouwsector, enz.). De gevolgen hiervan zijn, dat een groot aantal - vooral agrarische - ondernemers, alsmede
ook de verantwoordelijke personen van de publieke instanties ervan overtuigd zijn,
dat „de zaken in elk geval en ondanks alles goed marcheren" Hun afzonderlijke
activiteiten worden als 'neutraal' beschouwd ofwel zeker niet als schadelijk voor de
cconomisthe ontwikkeling. De zekerheid, dat de situatie zich in snel tempo zal
verbeteren, vermindert niet zelden de lust om zich ook persoonlijk in te zetten. De
kleine ondernemers, vooral de agrarische, zien het lang moeten wachten op resultaten en het onvermijdelijk verdragen van relatief hoge (mvestcniigs-)kosten in
tegenspraak met de ogenschijnlijk 'moeiteloze' en snelle globale economische opbloei van de zone 111 haar geheel.
Gezien de bovengeschetste situatie, zou een interventie-programma met als doel
een meer volledige en adequate deelname van de bevolking aan het ontwikkelingsproces zich vooral moeten baseren op drie probleemcomplexen.
a. de noodzaak een culturele basisvorming met alle daartoe behorende en benodigde middelen aan de vele nieuwe sociale categorieën te geven teneinde hen in
staat te stellen, zich beter aan te passen aan de eisen van de huidige ontwikkeling.
Dit vereist een programmatic op alle niveaus: men heeft immers te maken met
een gedurig complexer wordende sociale structuur, die niet alleen een grotere
professionele differentiatie met zich meebrengt, maar ook het door de snelle
economische transformatie aanvankelijk naast elkaar bestaan van groeperingen
van oude en nieuwe bewoners en van progressief ondernemende en traditionele
categorieën.
b. de sterk gevoelde behoefte aan technische specialisatie op elk gebied. Er werd
m dit verband boven reeds gewezen op de noodzaak van de vorming van middenkaders voor de industrie en op de vereiste herscholing van de kleine ondernemers (ambachtslieden, handclsmensen, kleine industriëlen, enz.), vooral met
het oog op een betere integratie in de markteconomie.
Van eminent belang is ook de 'modernisering', de aanpassing aan de nieuwe
toestand van de hogere beroepen (architecten, medici, advocaten, publieke functionarissen, enz.).
Het is evident, dat het bij dit alles om meer gaat dan om een beter aangepaste
schoolstructuur.
с de noodzaak van een reorganisatie van de locale publieke instanties. Wij denken
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hier o a. aan het gebrek aan intergemeentelijke planning, zelfs m de bouwsector.
Alom constateert men nog een zg. 'municipalismo', d.w.z. een beperkte, gesloten, uitsluitend locale visie op de economische en sociale problemen, die
- vooral in een expansiezone als Pescara Chicti - bijna alle zonale dimensies aangenomen hebben
Het spreekt vanzelf dat de bovcnaangeduide problematiek in zekere mate eveneens
in andere ontwikkelingszones gevonden wordt; zij is echter in de zone PcscaraChicti op een meer acute wijze present en wordt daardoor in hogere mate door alle
bevolkingslagen gevoeld.
De zone Collina Litoranea di Ortona (PC-2)
Deze kustzone, uit vier vnj grote plaatsen bestaande en meestal kortweg aangeduid
als 'Ortoncse' zal hieronder in het kort beschreven worden, wijl zij een karakteristieke economische groei te zien geeft.
Heel de economische structuur van deze streek wordt namelijk gekenmerkt door
de snelle verbreiding na de wereldoorlog van een gespecialiseerde tafeldruifcultuur.
De gemeenten van de zone bezitten gemeenschappelijke problemen wat betreft
het kweken, het bijeenbrengen, de conservering en de verkoop van genoemd
produkt, waarvoor in deze zones ideale groci-conditics aanwezig zijn.
Tot aan de tweede wereldoorlog werd de basis van de zonale economie gevormd
door commerciële activiteiten, die in verband stonden met de aanwezigheid van
een haven te Ortona, terwijl de landbouw van het traditionele subsistentie-type
was. De invoering van de tafeldruif bracht radicale verschuivingen en veranderingen
teweeg: er is een gespecialiseerde marktlandbouw ontstaan.
Van deze ontwikkelingen hebben de local leaders zich veel te laat rekenschap gegeven . nog enige jaren geleden zag men de economische opleving van de zone vooral in een opbloei van de havenactiviteiten. Men vergiste zich in die tijd niet alleen
bij de diagnose van de economische situatie, maar dacht eens te meer slechts in
locale termen c.q. aan Ortona. Het zijn echter de nu reeds meer dan 7000 met de
tafeldruif in cultuur gebrachte ha, die een radicale socio-economische verandering
teweeg brachten.
De netto opbrengst per ha van genoemd produkt bedraagt per jaar liefst circa
500.000 lire, zodat de beschikbaarheid aan kapitaal ter plaatse in korte tijd aanzienlijk is toegenomen.
De nieuwe cultuur brengt vele problemen met zich mede. Vooreerst wat betreft
de teelt zelf, die vele technische aanpassingen vereist. Vervolgens het m hoge mate
afliankclijk zijn van de markt, hetgeen complexe activiteiten vereist, zoals de conservenngen van het produkt, de verwerking van de mindere kwaliteiten en de
plaatsing op de markt.
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De landbouwers zijn wegens dit alles genoodzaakt samen te werken en dientengevolge ziet men de eerste coöperaties ontstaan, die het bijeenbrengen, de opslag en
de verkoop - vooral op de buitenlandse markten - regelen, alsmede wijncantines
oprichten
De wijnbouw is hier typisch een handclsgegeven en geen 'demografische cultuur',
in de zin van noodzakelijk om aan vele personen werk te verschaffen, desalniettemin doet zich het verschijnsel voor, dat in het hoogseizoen duizenden - vooral
vrouwelijke - werkkrachten uit de omgeving naar het Ortonese toestromen.
De streek van Ortona is daarom zo belangwekkend, omdat daarin de economische
ontwikkeling van binnenuit gegroeid is door de initiatieven van vele kleine landbouwondernemers, die zich in korte tijd een moderne produktie-mentahteit hebben
eigen gemaakt
Het grote probleem is in deze ontwikkehngszone, de recente economische opbloei
in goede banen te leiden en de juiste coördinerende en stabiliserende maatregelen
te treffen
Het zal nauwelijks betoog behoeven, dat de invloedssfeer van het nieuwe, zeer
favoriete landbouwprodukt verder reikt dan de homogene zone van Ortona en
een katalysator blijkt voor de landbouwhervorming in de omliggende streken.
Het is bijzonder interessant om m dit verband na te gaan, hoe ook in de verder
van de kust afgelegen zone Media Collina di Ortona (PC-3) het traditionele agrarische systeem in beroering gekomen is door de - weliswaar nog gedeeltelijke verbreiding van de tafeldruifcultuur. In deze overgangsfase ervaart men de hele
problematiek van het verlaten van de oude subsistcnticlandbouw en het overgaan
tot moderne produktiemethodcn en tot mtensieve marktcontactcn
Her en der ontwaart men de nieuwe culturen naast de oude Ook hier echter vormt
de land versnippering een grote moeilijkheid bij de diffusie van de zo rendabele
tafeldruif, afgezien van de bestaande mentale 'remmingen'.
Op sommige plaatsen tracht men onder de leiding van een actieve 'local leader', na
eeuwenlang op eigen houtje geboerd te hebben, tot bepaalde, aanvankelijk bescheiden vormen van samenwerking te komen, hetgeen in de meeste gevallen leidt
tot de daadwerkelijke oprichting van coöperaties
De homogene zone Alta valle del Pescara (PC-7)
De zeven gemeenten van deze zone constitueren vooral een territoriale eenheid,
wijl zij vanaf het begin van deze eeuw voor lange tijd het enige industrie-gebied
van de Abruzzo vormden.
Te Bolognano verrezen de eerste hydro-elektnsche centrales van Italic, hetgeen de
oprichting van twee uitgebreide chemische fabrieken bepaalde de eerste te Bussi
voor de verwerking van bauxiet, de andere te Piano d'Orta voor de vervaardiging
van kunstmeststoffen Deze industrieën veroorzaakten geen sterke immigratie, wijl
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in dezelfde periode de rijke, befaamde wijngaarden van deze streek aan een destijds
alom heersende plantenziekte ten offer vielen, waardoor vele locale werkkrachten
ter beschikking kwamen Doordat m latere jaren de energievoorziening bij de vestiging van een industrie een minder voorname rol ging spelen, werden de locale,
nogal afgelegen mdustneen minder convenient; bovendien werd de emigratie
minder moeilijk, zodat men de gevaarlijke, gezondheidschadendc arbeid in de chemische fabrieken begon te ontvluchten Sinds 1957 vermindert in de dicht bevolkte
zone het aantal inwoners gestadig.
Toch heeft de industrialisering een zekere welvaart m de zone gebracht zoals het
levenspeil-indexcijfer (101) en in zekere zm het indexcijfer van urbanisatie (115)
tonen. Dit laatste cijfer duidt tevens op zekere gunstige condities (geografische
positie, verbindingswegen, gekwalificeerde werkkrachten, de aanwezigheid van
velerlei diensten), die de zone voor een verdere industríele groei geschikt maken.
Het expansieproces 111 het bencdcn-Pcscaradal en langs de kust is echter meer favoriet voor het aantrekken van nieuwe initiatieven- de zone Alta Valle blijft ondanks
alles een marginaal karakter behouden. De industnecomplexen, die er zich momenteel bevinden, werden vooral opgericht, wijl in dit territorium zoveel goedkope
werkkrachten beschikbaar waren. Naast deze grote fabrieken zijn er geen initiatieven voor kleinere vestigingen vanuit de zone zelf genomen, bijv. ter vervaardiging van hulpprodukten of ter verdere verwerking van de grondstoffen De
'local leaders' misten de bekwaamheid en de urbane ondernemingsgeest om een
dergelijke ontwikkeling te bevorderen.
De toestand is stationair gebleven enerzijds enkele enorme fabrieken, anderzijds
de arbeiders, ex-landbouwers en de overgebleven arme boeren; de sociale stratificatie heeft zich niet verder gedifferentieerd zoals in analoge gebieden De arbeiders,
afkomstig uit een zeer ruraal 'deprcssiegebied hadden als enige zorg het behouden
van hun werk Zij hadden immers tot voorkort geen andere keuze, zodat bij hen
een passief-vcrdedigende houding overheerst. In dit verband wordt het verklaarbaar, dat men tot op heden onder hen geen enkele vorm van actief syndicalisme
ontwaart.
De landbouw leidt sinds lang in deze zone een kwijnend bestaan, aangezien de
bebouwbare oppervlakte in dit bergachtige gebied met groot en weinig vruchtbaar
is Het is agransch-typologisch gezien een systcmatisermgszonc.
De homogene zone Collina di Penne (PC-12)
Met de aanduiding van enkele zonale karakteristieken van de streek rond Penne,
die niettemin grotendeels in geheel het overige uitgestrekte midden-heuvelland
van de Abruzzo gevonden worden kan het voor dit hoofdstuk nuttige beeld van
het intcgratiegebied Pescara-Chieti gecompleteerd worden
Ten noorden van deze zone ligt de streek van de zg 'calanche', steile heuvels,
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voortdurend onderhevig aan bodemvcrschuivingen en daardoor ongeschikt voor
een grondige verbetering van de landbouw. Ten westen en ten zuid-westen liggen
aan de voet van de Apennijnen enkele hooggelegen, geïsoleerde emigratiezoncs en
ten oosten grenst het heuvelland van Penne aan de zich snel ontwikkelende zone van
Pescara-Chicti1.
De relatieve veiligheid van de hoog op de heuveltoppen gebouwde stadjes, de
vruchtbaarheid van de bodem, zeer geschikt voor rendabele wijn- en olijfboomgaarden, en de aanwezigheid van in het verleden belangrijke verbindingswegen,
zoals tussen Ascoli en Chieti en tussen de Adnatische zee en de bergketens van de
Gran Sasso, zijn alle faktoren, die eeuwenlang aan deze zone een zekere rurale welvaart hebben gegeven. De stadjes Penne, Loreto, Città di Sant'Angelo met hun
oude culturele en artistieke tradities getuigen hiervan.
Deze stedelijke centra, van geringe omvang doch in bevredigende mate van allerlei
diensten voorzien, herbergen een klein-adelhjke bourgcoisic-klasse, die van de vorige eeuw af haar land, dat zij voortdurend verbeterde, m pacht gaf naar het voorbeeld, dat zij vond in de regione Marche. Zodoende wordt 74% van de grond
ingenomen door grote en middelgrote ondernemingen, waarvan 6 3 % in pacht
gegeven is. Dit heeft tot gevolg, dat 66% van de bevolking of verspreid of in
kleine woonkernen leeft, en slechts een derde m de genoemde stadjes.
De landbouw, uitgeoefend in een volkomen traditionele omgeving, wordt niettemin, voorzover mogelijk, bedreven met tamelijk moderne methoden en technieken. De vooruitzichten zijn echter wemig rooskleurig. De mechanisatie wordt
immers belemmerd door de boomachtigc culturen, gemengd met graanbouw. De
exodus van de pachtboeren naar andere gebieden, gepaard gaande met hun overgang naar andere beroepen is dan ook aanzienlijk De opbrengst van de pachthoeven
zijn immers bijna overal minder dan welke men d m.v. het uitoefenen van nictagransche arbeid verkrijgt.
Aan dit negatieve beeld kan men nog de in de typologische beschrijving aangeduide, meer algemeen voorkomende socio-culturele factoren toevoegen: de afkeer
van de jongeren om, zoals de ouderen, op het land te 'ploeteren', de lange werktijden, de ongcrcgcldheid van het inkomen, het chronisch gebrek aan contant geld,
de moeilijkheden bij de keuze van de huwelijkspartner van wie „zijn handen op
het land vuil maakt", enz.
Toch zou de landbouw zich in deze zone niet alleen staande kunnen houden, maar
zich zelfs binnen bepaalde perken kunnen ontwikkelen, indien men de volgende
maatregelen zou treffen :
- de samenvoeging van vele kleine pachtbedrijven tot een aantal ondernemingen,
die een redelijk mimmum-inkomen kunnen garanderen.
- de specialisatie van de wijngaarden en olijfboomgaarden en het op afzonderlijke
1

Vgl de kaarten 22 en 40
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gronden beoefenen van de graanbouw, zodat betere voorwaarden voor de mechanisering van de landbouw ontstaan.
- de aanschaf van landbouwwerktuigen, die voor heuvelgcbicden geschikt zijn en
niet slechts voor vlakke terreinen. Vele machinerieën, afkomstig uit de Povlakte,
zijn nl. zonder meer in deze zones ingevoerd.
- een meer rationele organisatie van de verkoop van de landbouwprodukten.
Deze transformaties vereisen op de eerste plaats de aanwezigheid van agrarische
technici, die echter ter plaatse nagenoeg onvindbaar zijn. Er bestaat immers in de
Abruzzo geen enkele Universiteit noch een al of niet daarmede verbonden landbouwproefstation ; de weinige technici, uit andere regionen afkomstig, zijn ten
enenmale onkundig van de locale problemen.
Op de tweede plaats ontbreken de benodigde kapitalen, die echter, gegeven het
gebrek aan landbouwcxpcrts, moeilijk op de juiste wijze aangewend zouden kunnen
worden.
Ondanks deze problemen werd deze zone om haar agrarische ontwikkelingsmogelijkheden als verbeteringszone geclassificeerd.
Aangezien er ter plaatse slechts enkele kleinere industrieën bestaan, reizen degenen,
die geen werk in de agrarische sector kunnen vinden, dagelijks op en neer naar de
nabije, geïndustrialiseerde zone Chieti-Pescara. De streek heeft dus ook de functie
van werkkrachtenreserve voor de meer ontwikkelde gebieden.
Het kan evenwel niet uitblijven dat men zich meer en meer in de zone PescaraChieti zelf gaat vestigen met als gevolg een langzame ontvolking van het uitgestrekte heuvelland rond Penne.
VII H E T I N T E G R A T I E G E B I E D

VAN

LANCIANO

Van dit integratiegebied en van zijn vier homogene zones, vermelden wij hieronder
slechts enkele meer streek-eigen gegevenheden.
Het integratiegebied van Lanciano bevindt zich ten zuiden van het territorium
Pescara-Chieti en is eveneens gelegen tussen de Adriatische Zee en de Apennijnen.
Vanwege deze positie tonen de vier homogene zones van Lanciano op analoge wijze
de gegevenheden van de zones van Pescara-Chieti.
Ook hier is de kustzone meer begunstigd wat betreft de vruchtbare, niet al te
heuvelachtige grond, de aanwezigheid van een middel-grote stad (Lanciano) en
van goede verbindingswegen, zowel in de richting noord-zuid als met het achterland. Naarmate men zich van de ontwikkelingszone Lanciano, aan de kust gelegen,
verwijdert, wordt het land bcrgachtiger en ontoegankelijker. De zone Collina di
Gasoli en Atesso kan nog geclassificeerd worden als een verbeteringszone, maar de
zones Valle dell'Aventino en Media Valle del Sangro tonen al de karakteristieken
van emigratiezoncs1.
1

Vgl. de kaarten 20, 22 en 40.
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Deze situatie weerspiegelt zich op evidente wijze in de algemene zonale indexcijfers,
die resp. voor de boven aangeduide zones de waarden 129 (Lanciano), 85 (Casoh en
Atcssa), 68 (Valle dell'Aventino) en 58 (Media Valle del Sangro) geven. De emigratic is in de drie laatstgenoemde zones aanzienlijk.
De zone Lanciano geeft een krachtig ontwikkelingsproces te zien naar het voorbeeld
van de meer noordelijk gelegen expansiczoncs. Dit uit zich 111 een serie recente
kleme en middelgrote industriële vestigingen.
De tabaksfabneken en andere industriële complexen trekken dagelijks een groot
aantal werknemers uit de omliggende plaatsen aan.
Deze territoriale mobiliteit op kleme schaal bevordert in hoge mate het verstedelijkingsproccs, dat zich m deze streek voordoet. In snel tempo worden de gesloten
dorpsgemeenschappen doorbroken en verbreiden zich urbane ideeën, normen en
gedrags-patroncn en neemt men moderne levensgewoonten aan.
In de landbouwsector vinden naar het voorbeeld van de zone Ortona vele innovaties plaats. Men voert gespecialiseerde culturen, zoals de tafeldruif in en de organisatie van bepaalde vormen van samenwerking neemt door de oprichting van
coöperaties een aanvang. Deze vorming van coöperaties geschiedt in bijna alle gevallen door actieve, invloedrijke, locale inwoners die het vertrouwen van de landbouwers genieten en een grondige kennis, zowel van de landbouwmogclijkhcden
ter plaatse als van de vaak nog traditionele mentaliteit van de boeren bezitten Zij
fungeren als de katalysators van het agrarische innovatieproces en zijn te beschouwen als de bemiddelingsagcntcn tussen de oude sociaal-economische gegevenheden
in hun dorp en de modeme denkwijzen t.a.v. productie- en organisatiemethoden
van meer geavanceerde territoria.
Op analoge wijze ziet men in kleine, stedelijke centra als Lanciano, dat door dit
type personen de juiste, adequate vernieuwmgsinitiaticvcn op commercieel en industrieel gebied genomen worden. Hieraan moet men toevoegen dat dit verschijnsel zich voordoet in een geschikte omgeving. De zone en vooral de stad Lanciano
is vooral in het laatste decennium nauw met de buitenwereld c.q. de noordelijker
gelegen, meer ontwikkelde zones verbonden en op bevredigende wijze van allerlei
diensten voorzien, en er vindt in voldoende mate een 'doorstroming' van nicttraditioncle ideeën plaats. Opmerkelijk is weliswaar, dat bij dit alles de tegenstelling
tussen 'stad en platteland' groter wordt. De eertijds egaal rurale streek vertoont
nl. bepaalde urbamsermgstendenzen, vooral in de grotere wooncentra, die zich
bij-gevolg als het ware gaan afsteken tegen de relatief minder snel zich aanpassende,
overwegend agrarische omgeving.
Dientengevolge is men in de verstedclijke plaatsen minder bereid ten volle aan
landbouwverbctcringsprogramma's mede te werken: men keert de problemen van
de landbouwer de rug toe.
Deze situatie kan men zien als veroorzaakt door een zg. overgangs-anomie, vooral
voorkomend m middelgrote plaatsen zonder industríele tradities, welke plaatsen
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tot voor kort uitsluitend de functie van centrum van diensten voor een agrarisch
achterland vervulden.
In de verbetenngszonc Collina dl Casoh с Atessa, meer landinwaarts en hoger
gelegen, treft men historische, vrij grote gravitatiecentra (o.a. Casoh, Atessa en
Bomba) aan. Deze stadjes liggen aan de 'monding' van lange bcrgvallcien, waar
eertijds een bloeiende schapcntcelt en in mindere mate een subsistentie-landbouw
beoefend werd.
In de tijd dat de verbindingsmiddelen beperkt waren, konden deze centra in al de
behoeften van de in de hogergelegen bcrgdalcn wonende dorpelingen voorzien.
In de laatste decennia echter vermmderde door een serie factoren, zoals o.a. de
verbetering van de verbindingen, de uitbreiding, de vernieuwing en/of verfijning
van het algemeen behoeftenschema, de traditionele belangrijkheid en de invloeds
sfeer van deze kleine streckcentra ten gunste van grotere plaatsen. Deze laatste
zijn - zoals in het onderhavige geval Lanciano - gaan fungeren als de gravitatie
centra van een integraticgcbicd. De kleinere streckcentra zijn op deze wijze ver
vallen tot grote landbouwdorpen, die zich zelfs m deze hoedanigheid door de alge
mene crisis in de heuvcllandbouw nauwelijks staande kunnen houden. Vanwege
hun functies in het verleden kenmerkten deze oude stadjes zoals Casoh, Atcssa en
Bomba zich door een veelzijdige bedrijvigheid, met name door de aanwezigheid
van allerlei diensten van ambachtelijke aard, waarvan de gehele omgeving voordcel
trok. De burgerij werd, afgezien van de vele 'ambachtsgilden', gekaraktenseerd
door een vnj grote bourgeoisie-groep, die, eenmaal tot werkeloosheid gedoemd,
heden in grote getale emigreert.
Waardevolle initiatieven zoals de oprichting van een cernen tfabnek en van een
wijn-coöperatie te Bomba, zijn aan deze categorie van traditionele notabelen te
danken. De genoemde projecten lijden echter een kwijnend bestaan, mede doordat
de meer actieve en capabele personen als eersten elders een nieuw bestaan trachtten
op te bouwen.
In grote lijnen vertoont de zone het volgende beeld:
- het niet meer in cultuur brengen van de heuvelachtige terreinen, veelal met wijnstokken en olijfbomen beplant, door de massale exodus Het land in eigendom
bleek te zeer verdeeld en bovendien te weinig vruchtbaar om nog een levcnsminimum te garanderen.
- de ontwikkeling van een bloeiende, mtemieve landbouw in de nviervallcien,
waar moderne irrigatiewcrkcn gebouwd zijn.
- de tendentie van de inwoners van de meer landinwaarts gelegen territoria, om,
met voorbijgaan van de antieke streckcentra, middelgrote steden zoals Lanciano
als hun gravitaticplaatsen te beschouwen.
- het voor een deel in de grotere plaatsen nog aanwezig zijn van een gevormde
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actieve en ondernemende middenklasse, die vanwege haar gewicht in het verleden
en haar zeer traditionele gedragspatronen nog met tot emigratie is overgegaan.
Deze laatste zonale karakteristiek vormt een van de factoren, waarom de zone van
Casoh en Atcssi als een verbetermgszone geclassificeerd werd.
Er is nl. in deze streek nog een voldoende aantal capabele personen aanwezig om
aan eventuele ontwikkelingsprogramma's kans van slagen te geven.
Over de beide emigratiezones Media Valle del Sangro (L-3) en Valle dell'Aventino
(L-4) die deel uitmaken van het intcgratiegebied Lanciano valt v\ einig specifieks op
te merken, afgezien van datgene wat hun toebehoren tot het cmigratie-zonctype
reeds impliceert.
Beide zones bestaan geoagrafisch gezien, uit lange en diepe nviervalleicn. De dorpen
zijn alle hooggelegen en bieden een uitermate vale, verweerde en vervallen aanblik,
en worden vanwege de aanzienlijke emigratie hoofdzakelijk nog door achterge
bleven echtgenoten, ouden van dagen en kinderen bewoond.
Deze inwoners houden zich m leven met de gcldovcrmakingen van de mannen, die
voor het grootste deel 111 het buitenland werken en slechts met Kerstmis en m de
zomervakantie naar hun gezin of familie terugkeren. De povere landbouw en de
gereduceerde schapcnteelt zijn gedegradeerd tot hulpbronnen van bestaan.
De emigratie is hier geen recent verschijnsel, zodat zelfs in de loop der jaren een
soort specialisme op dit gebied ontstaan is. Vele emigranten oefenen het beroep
uit van kok, met zelden in de scheepvaart.
Gedurende enkele jaren werd de locale economie van deze zones versterkt door de
uitvoering van een groot stuwmeer-project. Deze publieke werken versnelde in
hoge mate de overgang van vele landbouwers naar de industrie.
Na de voltooiing van de projecten keerde bijna geen enkele arbeider meer naar zijn
bouwland terug, doch eenmaal aan een bescheiden doch vast inkomen gewend,
prefereerde hij te emigreren.
Wat de zone Valle dell'Aventino betreft, wezen wij hierboven reeds op het commu
nity-development project, dat in acht gemeenten van deze streek wordt uitgevoerd 1 .

VIII. HET I N T E G R A T I E G E B I E D VAN

VASTO

Evenals van het gebied van Lanciano, geven wij hieronder van deze territoriale
eenheid in het kort enkele karakteristieken.
Het intcgratiegebied van Vasto, grenzend aan de Regione Molise, bestaat uit drie
homogene zones en toont hetzelfde verschijnsel als dat van Lanciano, Pcscara-Chicti
en Teramo, ni. naarmate men zich van de kust verwijdert, wordt het land heuvel
achtiger, onvruchtbaarder en minder toegankelijk. Dit komt duidelijk tot uiting
1
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in de zonetypering : de kustzone Vasto werd als een vcrbetcringszone. Medio Vástese als een systematiseringszone en Alto Vástese als een emigraticzone geclassificeerd1. Deze zones vertonen duidelijk vele overeenkomsten met de op dezelfde
hoogte, maar meer Noordelijk gelegen zones.
Het gebied van Vasto, een typisch marginaal overgangsterritorium, ondervindt
weinig invloed van de zich sterk ontwikkelende, noordelijker gelegen kuststrook
van de Abruzzo. Het wordt slechts door een weg van nationale betekenis doorkruist.
Het centrum, Vasto, ligt voorts te excentrisch t.o.v. het moeilijk bereikbare achterland.
Agrarisch gezien zal slechts de zone van Vasto en daarvan dan nog vooral de brede
rivicrmondvlakte zich kunnen redden.
Enige verwachtingen mag men koesteren wat betreft de industrialisering na de
recente ontdekking van een rijke aardgaslaag bij Vasto. Deze ontdekking gaf onlangs aanleiding tot massale uitingen van onrust bij de bevolking, nadat deze kennis
had genomen van de plannen om het aardgas voor het grootste deel buiten de zone
- vooral in het industriegebied van Pescara - te benutten.
In dat geval zou er van een locale industrialisering geen sprake kunnen zijn en zou
de algemene verbreide miserie blijven voortbestaan. De gemoederen keerden tot
een zekere kalmte terug na de officiële bevestiging van regeringszijde dat de helft
van het aardgas ter plaatse geëxploiteerd zal worden. Men ging hierna tot de oprichting van een industrie-kerngebied over en reeds vinden er enkele industriële
vestigingen plaats.
Een ander positief vooruitzicht vormt de recente groei van het toerisme : de internationale 'Adriatischc' stroom van vakantiegangers, die zich tot voor kort vooral
ophield in de kuststrook Rimini, beweegt zich ieder jaar meer zuidelijk en bereikte
in de laatste seizoenen de fraaie streken rond Vasto.
Over de beide overige, hogerop gelegen zones valt weinig specifieks te vermelden.
De actieve, mannelijke inwoners werken in het buitenland en houden door hun
geldzendingen hun gezinnen in leven.
De weinig rendabele landbouw maakt gretig gebruikt van de subsidies die de Staat
voor het aanbrengen van bepaalde verbeteringen verleent. Niettemin worden vele
bebouwbare gronden niet meer in cultuur gebracht en de overige worden nog
slechts in hoofdzaak door vrouwen bewerkt. De landbouw is ook hier vervallen
tot een hulpbron van bestaan. Deze crisis deed zich eerder voor in de hogere territoria, zodat men aldaar meer gewoon geraakt is aan het afzien van de agrarische
levenswijze en de daaruit voortvloeiende gedwongen splitsing van de gezinnen
door de afwezigheid van één of meer geëmigreerde leden, die als ongeschoolde
krachten in de industrieën van Noord-Italië of West-Europa werken.
a
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Slotheschomuing

Tijdens de beschrijving van de opzet en het verloop van de in Zuid-Itahc gehouden
surveys werden op vele plaatsen reeds deel-conclusics gegeven, zodat op het einde
van dit werk volstaan kan worden met het geven van enkele min of meer
samenvattende slot-consideraties.
Afgezien van de meer algemene, theoretische en methodologische uiteenzettingen,
werd m dit bock wat de meer concrete zonisatie-resultatcn (welke m hoofdzaak
een 'illustrerende' functie in ons betoog hadden) betreft, vooral aandacht geschonken aan het m 1961 m de regione Abruzzo gehouden onderzoek. De m 1962 m de
regione Campania verrichte survey had immers nagenoeg dezelfde theoretischmethodologische opzet en voerde tot analoge uitkomsten als het Abruzzo-onderzoek.
Zoals in hoofdzaak III naar voren werd gebracht, werden, op grond van de bevindingen m.b.t. de Abruzzo, m Campania slechts de aan de gemeenten toegestuurde questionnaire en de leidraad voor de interviews gewijzigd.
Niettemin was de Campama-survey van groot belang, omdat daarin enerzijds de
m de Abruzzo ontwikkelde theoretische inzichten verdiept en bevestigd werden
en anderzijds andermaal in een zeer verschillend territorium de bruikbaarheid en
de toepasbaarheid van de aangewende methoden en technieken vastgesteld konden
worden. Vele elementen van de in dit werk uiteengezette theorie en methodiek
aangaande de individucnng van intermediaire territoriale eenheden konden dan ook
slechts ná de Campania-survey op bevredigende wijze geformuleerd en vergeleken
worden.
Terugblikkende op de beide bovenaangeduide surveys, lijkt het ons vooreerst opportuun de zes m hoofdstuk II gestelde aanvangshypothesen te confronteren met
de resultaten van de onderzoeken ter individuering van homogene zones Daarbij
kan het volgende vastgesteld worden.
1. Het bleek inderdaad mogelijk een gegeven bewoond gebied (c.q. de Abruzzo
en Campania) in zones te verdelen op grond van de m dit gebied vastgestelde
verschillen in de economische en sociale systemen of delen Inervan (eerste hypothese).
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2. De afgebakende zones konden homogeen genoemd worden, daar het mogelijk
bleek van de relatief geringe verschillen tussen de economische en sociale systemen van de kleinere territoriale eenheden (c.q. gemeenten), waaruit de zones
samengesteld zijn, af te zien (tweede hypothese).
3. De homogeniteit van de geindividuecrde zones bleek vervolgens van zodanige
aard te zijn, dat zij in voldoende mate onderscheidbaar was van die van de aangrenzende zones. Men heeft kunnen vaststellen, dat elke zone een zekere economische en - zij het in mindere mate - sociaal-culturele eenheid t.o.v. territoriale eenheden van gelijke en a fortiori van een hogere of lagere ordegrootte
vormt (derde hypothese).
4. De verschillen tussen de zones bleken op zodanige wijze rebel, dat zij d.m.v. de
in deel I beschreven methoden en technieken onderkenbaar en verifieerbaar
waren. M.a.w. het bestaan van homogene zones in de (territoriale) realiteit bleek
empirisch aantoonbaar (vierde hypothese).
5. Voor de individuatie van homogene zones bleek de determinering van de (zonale) territoriaal individuerende factoren, welke bepalend zijn voor de zonale
verschillen van het economische en sociale systeem of delen hiervan in het
territorium, waarvan deze zones deel uitmaken, of anders gezegd: die een zeker gebied een eigen karakter geven, onmisbaar (vijfde hypothese).
Eveneens werd het tijdens de onderzoeken duidelijk, dat de erkenning van de
geindividueerde homogene zones als zodanig door de inwoners (de zg. zoncidcntificatie) een belangrijk element bij het zomseren vormde en in vele gevallen
de langs andere wegen verkregen resultaten van de surveys bevestigen.
Wij wijzen er hier tevens op, dat deze zone-identificatie van groot belang is
voor de uitvoering van strcck-ontwikkelingsprogramma's. Men verzekert zich
van een grotere medewerking van de zijde van de inwoners wanneer een dergelijk programma m een 'reèle', voor hen 'levende' zone gerealiseerd wordt.
6. Tenslotte bleken de afgebakende homogene zones onderling zodanig geinterrclatccrd, dat zij groepsgewijze grotere gebiedsecnheden, nl de intcgraticgcbieden vormden, welke op hun beurt geïntegreerd bleken in territoriale gehelen
van een hogere ordegroottc nl. een regione, de natie, enz. (zesde hypothese).
Samenvattend zou men uit deze geverifieerde hypothesen de volgende hoofdconclusies kunnen trekken :
a. een bepaald uitgebreid bewoond territorium is geleed in een aantal territoriale
eenheden van onderscheidene ordegrootte, die men vanwege de interrelaties
van de daarin aanwezige economische en sociale systemen als declgehelcn kan
opvatten. Een aantal van deze eenheden bezitten een, zij het betrekkelijke, economische en sociale homogeniteit, en kunnen daarom als homogene zones aangeduid worden.
De hier bedoelde territoriale geleding, vastgesteld met in hoofdzaak socio-eco-
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nomischc en sociologische criteria, valt veelal met samen met bepaalde administratieve, staatsrechtelijke indelingen (gemeente, provincie, district, enz.) wijl
deze in vele gevallen hun ontstaan te danken hebben aan historisch-politiekc
factoren;
b. het bleek mogelijk binnen een regione d.m.v. een geheel van daartoe ontwikkelde sociologische methoden en technieken homogene zones te individueren, af
te bakenen en onder een typologie onder te brengen.

In concreto kan hier gewezen worden op de resultaten van de surveys in de regionen Abruzzo en Campania, waar respectievelijk 44 en 49 homogene zones gcmdividucerd, afgebakend, stelselmatig beschreven, geclassificeerd en typologisch ingedeeld werden, terwijl deze zones tevens groepsgewijze ondergebracht werden in
respectievelijk 8 en 4 integraticgcbieden.
Met deze uitkomsten werd zoveel mogelijk voldaan aan de in de inleiding geschetste doeleinden die de opdrachtgevers van de surveys voor ogen stonden.
Het zij op deze plaats vermeld, dat de centrale instanties, maar vooral - en dit is
betekenisvol - de plaatselijke autoriteiten van de Abruzzo en Campania de meer
concrete, practischc resultaten grotendeels in overeenstemming bevonden met het
geheel van hun ervaringen en zienswijzen.
Wat het waarderen van de resultaten betreft, hechten wij aan het oordcel van hen,
die in de betrokken zones zelf leven en werken, tamelijk veel waarde, niet in het
minst omdat bij de uitvoering van eventuele interventieprogramma's, mm of
meer gebaseerd op deze resultaten, de medewerking van deze meer locale autoriteiten onmisbaar is.
De resultaten van de verrichte onderzoeken reiken echter verder dan de hierboven
in het kort aangeduide en moesten in zekere zin verder reiken om tot de boven
aangeduide meer concreet bedoelde te geraken. In grote lijnen kunnen deze 'ruimere' resultaten als volgt samengevat worden.
In de inleiding werd opgemerkt, dat het onderwerp van dit geschrift als volgt
omschreven zou kunnen worden :
„de individucring, afbakening, beschrijving, classificatie en onder een typologie
brengen van intermediaire territoriale eenheden in de Zuiditahaansc ontwikkelingsgebieden".
Zoals gedurende de onderzoeken evident werd, geeft deze omschrijving op de
eerste plaats aan, dat een afbakening van zones met kan geschieden zonder deze
eerst te individueren, hetgeen impliceert in zekere zin vooruitlopen op vele in de
definitieve beschrijvingen te incorporeren qualitatieve en quantitaticvc gegevens
teneinde de zonale individuercndc factoren te onderkennen.
Vervolgens duidt de bovenstaande omschrijving aan, dat een homogene zone geen
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op zich staande territoriale eenheid kan zijn, doch met bepaalde territoriale eenheden
van gelijke, grotere en kleinere orde-grootte geinterrelateerd is.
Van eminent belang bleek in dit licht het onderkennen van een naast grotere,
eveneens intermediaire territoriale eenheid het zg mtcgratiegebied, welke aan een
groep homogene zones een specifieke wijze van integratie geeft door de aanwezigheid van een stedelijk centrum, waarop deze zones graviteren.
Behalve homogene zones bakende men dus ook mtegratiegebteden af, hetgeen noodzakelijk was om de relaties tussen de homogene zones onderling en tot grotere
territoriale gehelen aan te duiden. In dit territoriale kader bleek de provincie als
reële tusseneenheid onhoudbaar wijl haar grenzen - zoals gezien - meestal van
'artificiële', 'conventionele' aard zijn.
O m tot de eigenlijke, concrete resultaten te komen was het verder onontbeerlijk
bepaalde sleutelbegrippen met alleen op te sporen, te definieren en/ofte verdiepen,
maar ook in te bouwen m een meer algemeen-theoretisch begrippenkader. Vanuit
dit kader moesten een aantal uitgangs-hypothesen opgesteld worden die mede tot
leidraad dienden bij de bepalmg van de geëigende methoden en technieken. Deze
kregen weliswaar uiteindelijk mede gestalte doordat zij moesten voldoen aan de
eis praktisch toepasbaar te zijn in de Zuiditaliaanse werkelijkheid.
Het lijkt ons niettemin aannemelijk, dat deze methodiek, juist wijl zij geboren werd
uit meer algemene, theoretische achtergronden, in grote lijnen ook in territoria
buiten Zuid-Itahë toepasbaar is.
Dit geldt vooral voor de ontwikkelingslanden, waar de socio-culturclc factoren
(zoals de overheersende waarden, verwachtingen, normen, enz ) voor het welslagen
van nagenoeg alle interventieprogramma's van groot belang blijken.
Wat de theoretische en methodologische verworvenheden van de zonisatiesurveys
verder aangaat, lijkt het nuttig nog het volgende naar voren te brengen.
De verrichte surveys dienden op de eerste plaats om in een bepaald uitgestrekt
territorium, dat in verschillend opzicht en in vanërende graad minderontwikkcld
is, homogene zones af te bakenen, d.w.z. gebieden te dehmiteren met een betrekkelijke homogeniteit wat hun economische en sociale gegevenheden aangaat.
De opdrachtgevers verlangden een hanteerbaar overzicht van de territoriaal gedifferentieerde configuraties van de economische en sociale systemen in een aantal
regionen voorzover dit noodzakelijk was om tot een overzicht van de van streek
tot streek verschillende verandermgs-, zo men wil ontwikkelmgsvatbaarhedcn te
komen. De onderzoeken hadden uiteindelijk een beleidssociologisch 'Leitmotiv'
ni. een 'kaart' samen te stellen van de per zone variërende mterventiemogehjkheden
met het oog op het 'plannen' van een meer adequaat gedifferentieerde interventiepolitiek. Men kan er in dit verband op wijzen, dat het sociologisch relevante m de
verrichte onderzoeken in hoofdzaak hierin bestaat, dat de geindividueerde zones
homogeen zijn t.a.v. een mtervemërend handelen, hetgeen in de meeste gevallen
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- ook in Italië - wil zeggen t.a.v. een overheidshandelen. De onderscheiden homogene zones vormen recle, d.w.z. voor de beleidsproblematiek zinvolle territoriale
eenheden, wijl men gezien de resultaten van de survey, mag verwachten, dat de
bewoners van elke eenheid, waarbinnen objectief gelijke economische mogelijkheden bestaan, op bepaalde veranderingen in het algemeen en op bepaalde interventies in het bijzonder min of meer homogeen zullen reageren. Was dit met het
geval, dan zouden de surveys meer van zuiver geografische aard geweest zijn.
In het licht van het voorgaande kon dus met volstaan worden met het bepalen van
de territoriale gedifferentieerdheid van de overheersende economische systemen,
maar moest men zich ook richten op die aspecten en gegevenheden van de diverse
sociale systemen, die meer direct betrokken zijn bij, concreter gezegd, waarmede
men meer direct 'te maken heeft' bij de uitvoering van (streck-)ontwikkelingsprogramma's. Deze aspecten en gegevenheden houden vooral verband met de
sociaal-culturele implicaties van een zonale economische verandering, en omgekeerd • met de reflecties die bepaalde sociaal-culturele veranderingen hebben op de
in een zone bestaande economische constellatie; anders gezegd" met de interdependenties tussen bepaalde (veranderende) delen van het in een streek prevalerende
economische en sociale systeem.
Wij noemen hier bijv. de belangstelling, die men van de inwoners van een zone
kan verwachten voor bepaalde intervcntiesprogramma's, hun capaciteiten aan deze
mede te werken, de wijzigingen m hun verwachtingsmodellen, in hun gedragspatronen t.a.v. economische gegevenheden, in hun 'waardering' voor bepaalde
samenwerkingsvormen, voor bepaalde meer rationele bedrijfsorganisaties, sommige
belangrijke waarden als ondernemingsgeest, vooruitstrcvingsgezindheid, enz.
Zoals ook uit de resultaten blijkt, vormde het bovenstaande de uitgangspunten en
de richtlijnen bij de opzet en de uitvoering van de zomsatic-ondcrzoeken.
Niettemin wijzen wij wat de interrelaties tussen sociale en economische systemen
of delen van deze betreft, op de door de onderzoekers schrijnend gevoelde lacunes
in de algemene sociologische theorievorming op dit gebied.
Vragen als „welke sociaal-culturele gegevenheden zijn meer direct betrokken bij
een (versnelde) economische ontwikkeling" of „welke en in hoeverre zijn bepaalde
sociale en culturele items determinerend of conditionerend voor veranderingen in
een economisch systeem (of omgekeerd)" deden zich bij herhaling voor.
Zoals gezien, werden deze problemen vooral acuut waar het ten dele (nog) onmogelijk bleek tot een zone-typologie te komen, waarin zowel socio-economische als
socio-culturele elementen in een zinvolle, wederzijdse afhankelijkheid volledig tot
uitdrukking gebracht worden. Men is niet verder kunnen gaan dan de constructie
van een socio-culturele zone-typologie die in nauwe betrekking staat tot de socioeconomischc.
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De hierboven aangeduide problemen zijn daarom van cruciale betekenis, omdat de
individuatie van homogene zones niet verricht werd met bepaalde 'enkelvoudige'
criteria (van gelijkheid of functionele betrekkingen), dus aan de hand van verschillen in een bepaalde economische sector of in een bepaald sociaal gegeven, hetgeen bijv. het geval was bij de zg. agrarische zones, de handcls(invloeds)gebieden
en dergelijke, maar, voorzover mogelijk, op basis van het geheel van de onderling
samenhangende economische en sociale veranderingsmogelijkheden van onderscheidene territoria 1 .
Men hield hierbij voor ogen dat het in de 'achtergebleven' gebieden niet alleen om
grondige veranderingen in de bestaande, veelal zeer traditionele locale economische
systemen gaat, maar vooral ook om de doorbreking van de min of meer gesloten,
'insulaire' sociaal-culturele 'settings' van deze streken. Vandaar dat men zowel bij
de theoretische opzet als bij de praktische uitvoering van de zonisatie-onderzocken
zoveel aandacht besteedde aan de zonale verandering, welk thema tevens onvermij delijk een predominante factor vormde bij de constructie van een zone-typologie.
Wat de theoretische achtergronden van de surveys betreft, kan voorts aangetekend
worden, dat niet alleen in hoge mate rekening werd gehouden met de factor tijd
(verandering), maar vooral ook - en uiteraard! - met de dimensie ruimte. De ecologische aspecten van economische en sociale systemen deden zich bij dit type
onderzoek sterk gelden.
In de uitgebreide litteratuur van 'ecologisch-sociografische' aard, waarin een buurt,
dorp, stad of streek beschreven wordt, komen - vooral in streek-survcys - niet
zelden een of meer aspecten van de gegevenheid stad-plattcland ter sprake. Men
ontmoet dan termen als 'fringe-areas', rural-urban, 'rurban' areas, 'rurbanization',
enz.
Bij de in dit boek beschreven surveys wordt evenwel niet uitgegaan van een
bepaald wooncentrum of een bepaalde streek en/of van de relaties van deze tot
haar omgeving, maar van een min of meer uitgestrekt territorium (c.q. een regione),
waarbinnen een aantal territoriale eenheden van onderscheidene ordegrootte (o.a.
gemeenten, zones, integratiegebieden) met meerdere stedelijke centra van verschillende aard en met variërende invloedsgebieden aangetroffen worden.
Men trachtte in de verrichte research-projecten het ecologische element breder,
uitgebreider te benaderen, al moesten daarbij bepaalde meer specifieke relatiegehelen 'globaler' behandeld worden.
De gegevenheid stad-platteland speelde bij de zonisatie niettemin een belangrijke
rol, hetgeen blijkt uit de onderkenning van de territoriale eenheid integratiegebied,
waarin een stedelijk centrum de integrerende factor vormt van een groep zones,
hetgeen meer inhoudt dan een loutere gravitatie van kleinere wooncentra op een
stedelijk middelpunt.
1

Vgl. pag. 27 e.v.
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Τ a v. de theoretische premissen kan vervolgens nog gewezen worden op het be
lang van het sleutelbegrip territoriaal individuercndc factor, welk concept voor de
studie van de genese en de aard van de veelsoortige territoriale differentiatie van
grote waarde bleek. Door dit begrip kwam men tot een duidelijker beeld niet
alleen van een homogene zone, maar meer in het algemeen van een territoriale
eenheid en gevolghjk van de veelsoortige economische en sociaal-culturele betrek
kingen tussen de diverse territoriale gehelen. Ook de veranderingen, die zich zo
wel binnen als tussen deze eenheden kunnen voordoen en zowel hun dimensies
als hun type kunnen wijzigen, konden door dit basisbegrip in een duidelijker
en consistenter 'kader' geplaatst worden. Hieraan moet echter toegevoegd worden,
dat de aard, de werking en de onderlinge samenhang van de individuercnde fac
toren binnen en tussen de verschillende territoriale gehelen zeker met uitputtend
verklaard is noch kon worden, aangezien hierbij immer de boven aangegeven
moeilijkheid opduikt van het gemis aan een samenhangend theoretisch inzicht
omtrent de interdependenties tussen geografische, ecologische, historische,
economische, sociale en culturele gegevenheden. Deze dragen immers alle bij
tot de uiteindelijke 'fisionomie' van een territoriale eenheid en met name van
een zone.
Bij de in de regionen Abruzzo en Campama verrichte zonisaticsurveys kwam men
niettemin tot bruikbare resultaten aangezien in deze onderzoeken vele gegeven
heden - zoals gezien - vooral om hun belcidssociologisch relevantie verzameld, in
verband gebracht en geordend werden.
Wat de gevormde en toegepaste zomsatie-methodick betreft, kan samenvattend
gesteld worden, dat deze zich niet nagenoeg uitsluitend - zoals bij de schematise
rende vergelijking van soortgelijke onderzoeken in hoofdstuk II duidelijk werd baseert op de aanwending van statistische, of in het algemeen quantificeerbarc ge
gevens doch tevens en vooral de toepassing van meer quahtatieve, sociologische
methoden inhoudt.
Bij de bepaling van deze methodiek moest men zich echter vanwege de extensie van
het te onderzoeken veld beperken tot de studie van de meer direct waarneembare
of anderszins vaststclbare, veelal dus meer 'morfologische' gegevenheden, en dan
nog in het bijzonder van die waarvan men veronderstelde dat zij een zonale 'im
pact' en relevantie hadden. Gevolghjk zijn de methoden en technieken die bij de
bestudering van bepaalde kleinere gemeenschappen, groepen, of categorieën ofwel
van speciale aspecten van deze gehanteerd worden, slechts ten dele bruikbaar voor
een zomsatic-survcy.
Vervolgens speelden bij de methodiek-vorming en vooral bij de bepaling van
bruikbare technieken een aantal - in hoofdstuk III uiteengezette - meer plaats- en
tijdgebonden factoren cen grote rol.
Wij wijzen hier andermaal op de veelzeggende omstandigheid, dat men m het nog

Slotbeschouwing

i8i

immer zeer agrarische, betrekkelijk gesloten, 'achterdochtige' Zuid-Italic, bezwaarlijk de onderzoekmethoden kan hanteren welke in meer geürbaniseerde en geindustrialiseerde gebieden alleszins bruikbaar zijn : de surveys werden in authentieke
ontwikkelingsgebieden uitgevoerd.
Wij besluiten deze slotaantckeningen bij het theoretisch-methodologische gedeelte
van deze publicatie met op te merken, dat vele van de verworven inzichten wellicht
beschouwd kunnen worden als een zekere bijdrage voor de bepaling van de uitgangspunten en de richtlijnen van een meer algemene theorie en methodologie voor
de individuering en 'typering' van territoriale eenheden en in het bijzonder van
homogene zones.
Ten aanzien van de meer concrete, praktische resultaten, in deel II weergegeven,
kan het volgende naar voren gebracht worden.
Over het algemeen kwamen de resultaten overeen met de bedoelingen van de
opdrachtgevers, welke in de inleiding geschetst werden. Men is gekomen tot ccn
meer gedetailleerd en vooral in het sociale veld zelf gevormd en geverifieerd beeld
van de economisch en sociaal zozeer onderscheiden gebieden van Zuid-Italic, hetwelk - althans voor een aanzienlijk deel - onderverdeeld werd in homogene zones.
Men kreeg na de gehouden surveys de beschikking over een geografisch beeld, dat
de grondslag kan vormen voor een meer adequaat gedifferentieerde interventiepolitiek.
Bovendien werden de problemen van vele afzonderlijke gemeenten in een groter
kader geplaatst teneinde deze beter te kunnen onderkennen en een geschikte basis
te vinden voor meer 'organische' interventieprogramma's en intergemeentelijke
samenwerkingsvormen.
Vervolgens bleek de wijze van weergave van de meer factische resultaten van groot
gewicht. Er werd nl. gepoogd zoveel mogelijk de innerlijke samenhangen en integrerende elementen van allerlei op het eerste gezicht 'losstaande' gegevenheden tot
uitdrukking te brengen.
Naast de gebruikelijke 'deel-studies' en onderzoeken van ccn bepaalde categorie of
sector, voor het merendeel in een beperkt gebied verricht, kreeg men voor het eerst
de beschikking over een consistent overzicht van de economische en sociale gegevenheden van een gehele regione en van haar territoriaal gedifferentieerde ontwikkelingsmogelijkheden.
Voor het eerst ook werden de streeksgewijze bestaande 'objectieve' ontwikkelingskansen (beschikbare bcstaansbronnen, de exploitatiemogelijkheden van deze en
dergelijke) systematisch in verband gebracht met de 'subjectieve' (de overheersende
houdingen en verwachtingen van de inwoners ; hun belangstelling en capaciteiten
ook i.v.m. bepaalde streekplannen, enz.).

182

Slotbeschouwing

Zodoende kreeg men - zoals uiteengezet - de gelegenheid, een meer sociaal-adequaat interventicbeleid te gaan voeren en het al te tcchnisch-econormsche karakter
dat dit beleid - wij schreven hierover reeds in de inleiding - kenmerkte, te herzien
Het beeld dat van een regione gepresenteerd werd kreeg bovenal relief door de
typologische indclmg van de afgebakende zones, waardoor men a h.w. in een oogopslag, kon zien, waar bepaalde interventies met alleen opportuun waren maar ook
een redelijke kans van slagen hadden en waar zij integendeel bij voorbaat tot mislukking gedoemd waren. Bovendien verschafte het typologisch overzicht van de
zones de mogelijkheid een pnonteitenschaal voor bepaalde interventies op te
stellen.
Het regionale overzicht en de integrale beschnjvingen van de ontwikkelingsmogelijkheden per zone bleken met alleen van nut voor de centrale, maar ook voor
velerlei regionale, zonale en locale instanties.
Wat de regionale instanties aangaat, wijzen wij bijv. op de volgende omstandigheid.
In 1963 besloot de Italiaanse Regering over te gaan tot de oprichting van een aantal
Regionen als scmi-autonome staatsdelen, die a.h.w. een brug zouden moeten vormen tussen de provincies en de centrale overheid. In verband hiermede bestaat er
een grote behoefte bij de toekomstige regionale autoriteiten aan recle territoriale
indelingen van de adrmmstratief-rechtelijk nog 'in te richten' regionen alsmede aan
het bovenaangeduide regionale overzicht van de streeksgewijze bestaande ontwikkelingsmogelijkheden.
Dat de gehouden surveys ook voor de gemeentelijke autoriteiten van nut kunnen
zijn, kan door het volgende belicht worden.
Vele gemeentevadcren programmeren (of laten programmeren) met een engplaatselijke blik en zijn er ten enenmale onkundig van welke reële ontwikkelingskansen
hun gemeente in het kader van een integratiegebied of regione heeft, zodat zij ofwel
onreahseerbare plannen opstellen ofwel zij het beperkte, doch redelijke kansen voor
een economische en sociale opleving in hun woonoord laten voorbijgaan.
Doch er is meer In het eerste hoofdstuk werd gesteld dat de meeste gemeenten
sinds geruime tijd nauwelijks nog een autonome economische eenheid en een zeker
afgesloten sociaal-cultureel geheel vormen. Dit heeft voor de belcidssfeer tot gevolg
dat de meeste ogenschijnlijk plaatselijke problemen een zonale reikwijdte gekregen
hebben. In de zg. abbandono-zones ontmoet men - zoals gezien - bovendien het
verschijnsel dat, vooral vanwege de exodus, het kleinplaatselijke leven atrofieert
door de zeer geringe presentie ter plaatse van de jongere en middengeneraties en
in het algemeen van de meer capabele leidinggevende personen Een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek m de Abruzzo en Campania bestond dan
ook hierin, dat er in vele kleinere gemeenten geen authentiek locaal leven meer
gevonden wordt Gegeven het voorgaande, is het bijv nog slechts op intergemeentelijk plan mogelijk een zodanig mimmum aan leidinggevende personen te garanderen dat een streekplan gelanceerd en uitgevoerd kan worden Voegt men aan dit
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alles de ernstige balansmocilijkhcden toe, waarmede de meeste kleine gemeenten
te kampen hebben, dan kan zonder twijfel gesteld worden dat voor vele plaatsen
bepaalde vormen van intergemeentelijke samenwerking een conditio sine qua non
zijn om te overleven. De noodzaak van intergemeentelijke samenwerking werd ook
door de wetgever ingezien. De nieuwe gemeentelijke en provinciale wetgeving beoogt de institutionele erkenning van recle territoriale eenheden en van de belangengemeenschappen tussen bepaalde groepen van gemeenten 1 .
O m echter een optimaal functionerende samenwerking tussen bepaalde gemeenten
te kunnen realiseren is een reèle, voor het beleid zinvolle hergroepering van deze
kleinere administratieve eenheden noodzakelijk, hetgeen dan ook een van de hoofdmotieven van de verrichte surveys vormde.
Wij kwamen tijdens de surveys tot de bevinding, dat men voorlopig niet verder
zal kunnen gaan dan het bevorderen van samenwerking tussen bepaalde gemeenten.
Een administratieve samensmeltmg van de gemeenten van een zone zal, hoe wenselijk ook, zeker in Zuid-Itahë, waar men nog zozeer in het verleden en in de tradities geworteld is, vooralsnog onmogelijk zijn.
De resultaten van de zomsatic-surveys bleken eveneens van betekenis voor bepaalde
interventieprojecten van specifiek sociale of educatieve aard, waaronder een recent
programma van adult-education en van community-development. Vooral de typologische en zonale beschrijvingen vormden voor de uitvoerders een hulpmiddel
om deze programma's beter aan de locale situaties aan te passen, terwijl zij tevens
een cognitieve basis vormden voor verdere meer plaatselijke en/of meer diepgaande
onderzoeken.
Aan het emdc van dit werk kunnen wij niet onvermeld laten, dat wij in de laatste
jaren tot de bevinding zijn gekomen, dat m vele ontwikkelingslanden zich na verloop van tijd bij de uitvoering van bepaalde interventieprogramma's een soortgelijke problematiek voordoet als m Zuid-Italiè nl. de intcrventicpolitiek meer
adequaat te difFerentifcrcn en bovendien minder in tcchmsch-economische en meer
in sociale termen te stellen Voor het een en ander zijn o.a bepaalde zonisatic-survcys of anders gezegd onderzoeken naar reële territoriale indelingen en naar de
van streek tot streek variërende objectieve en 'subjectieve' ontwikkelingsmogelijkheden onontbeerlijk.
Op vele terreinen van de wetenschap en met name in de sociologische research,
blijken vergelijkende studies niet alleen steeds meer wenselijk, maar ook meer noodzakelijk. De behoefte aan dit soort onderzoeken bestaat echter in het bijzonder op
1

Vgl pag 22 e v.
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het relatief weinig ontgonnen terrein van de 'arca-rescach'. Het geheel van de
bestaande, ons insziens nog zeer onvolledige ecologisch-sociologische inzichten zou
door het verrichten van zonisatic-surveys, die qua uitgangspunten en opzet min of
meer verwant zouden zijn met de in Zuid-Italië verrichte, in hoge mate verrijkt
kunnen worden.

Aanhangsel ι

QUESTIONNAIRE

VOOR DE GEMEENTEN

IN DE A B R U Z Z O

(Tevens vergeleken met de Questionnaire tijdens de Campania-survey ge
bruikt)

Gemeente
Provincie
ι. In welke nabijgelegen centra begeeft men zich gewoonlijk voor de aankoop of
verkoop van produkten? (gaat het daarentegen om een stedelijk centrum, dan
geve men aan, vanuit welke omliggende plaatsen men komt voor de aankoop
of verkoop van produkten).
2. Indien een zeker aantal inwoners van de gemeente geregeld werkt in andere
gemeenten, gelieve aan te geven, welke deze gemeenten zijn en/of, mdien mo
gelijk, het aantal van deze personen en de aard van hun werkzaamheden (gaat
het daarentegen om een gemeente, die arbeiders uit andere plaatsen aantrekt,
dan aangeven uit welke plaatsen zij afkomstig zijn).
3. In welke nabije centra begeeft men zich voor recreatieve doeleinden' 1 (gaat het
daarentegen om een stedelijk centrum, dan aangeven vanuit welke gemeenten
men doorgaans komt voor deze doeleinden).
4. Met welke omliggende gemeenten onderhoudt men frequente betrekkingen ?
(om redenen van arbeid, van handelsrelaties, van de aanwezigheid van bepaalde
kantoren, agentschappen, enz.).
In de Campania-survey vroeg men daarentegen:
Tussen welke omliggende gemeenten bestaan meer duurzame vormen van
samenwerking ? O p welke gebieden? (landbouwconsortia, industriegebieden,
saneringsplannen, enz.).
5. Welke nabijgelegen gemeenten kunnen vanwege hun sociaal-economische ka
rakteristieken of om de relaties, die zij onderling onderhouden (bijv. door hun
gezamenlijk betrokken zijn op een groter stedelijk centrum) beschouwd wor
den als deel uitmakend van eenzelfde zone? Indien mogelijk, geve men de
benaming van deze zone aan (bijv. : Fucino, Lannese, etc).
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In de Campama-survey formuleerde men deze vraag aldus •
Welke andere gemeenten omvat de zone, waar deze gemeente deel van uit
maakt ' (Onder zone wordt hier verstaan een groep gemeenten met gelijke
economische en sociale karakteristieken en mede daardoor met gelijke ontwik
kelingsperspectieven.)
Hoe wordt de zone, waar deze gemeente deel van uitmaakt doorgaans aange
7
duid (bijv.. Cilento, Nolano, Valle del Sarno, enz.).
Hierna volgen enige vragen m.b.t. die gegevens, welke tezamen met de centraal
verkregen statistische data een zeker beeld kunnen geven van de economische en
sociale situatie in de gemeente.
6. Indien zich in de laatste tien jaren in de gemeente nieuwe industrieën gevestigd
hebben, gelieve men voor elke vestiging aan te geven, het jaar van de oprichting, het type van industrie en, indien mogelijk - zonodig bij benadering - het
aantal tewerkgestelden (analoge gegevens worden gevraagd indien bepaalde
industrieën in het laatste decennium hun activiteit staakten).

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19

Tijdens de Campama-survey vroeg men bovendien·
Welke initiatieven heeft de gemeente genomen om de vestiging van industrieën
te bevorderen'
Hoeveel kiezers bevinden zich tijdelijk m het buitenland en in welke landen
zijn zij hoofdzakelijk gevestigd'
Hoeveel kiezers bevinden zich tijdelijk in andere gemeenten van de Republiek,
en in welke hoofdzakelijk'1
Indien er 111 de gemeente sprake is van immigratie, vanuit welke plaatsen komt
men in hoofdzaak'
Hoeveel gezinnen wonen er momenteel in de gemeente'
Hoeveel gezinshoofden zijn niet in de landbouw werkzaam' (mgeval dit aantal
hoog is, geve men zo mogelijk aan de overheersende beroepen).
Hoeveel personenwagens in eigendom van ter plaatse rcbidercnde personen
telt de gemeente'
Hoeveel vrachtwagens m eigendom van ter plaatse residerende personen telt de
gemeente '
Hoeveel tractoren opereren doorgaans in de gemeente'
De grootte van de veestapel in i960 (de aantallen runderen, schapen, varkens,
paarden en geiten).
Hoeveel betaalde men ter plaatse aan omzetbelasting in i960'
Men geve de quantiteit geslacht vee in i960 aan.
Men geve het aantal vestigingsvergunningen aan (behalve die van de levcnsniiddelenbranchc)
Men geve het totaal aantal beschikbare klaslokalen aan.
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20. Men geve in het hieronder volgende schema de diensten aan, waarvan de inwoners gebruik kunnen maken.
(Opm.: In dit schema werden de diensten aangegeven, die ter plaatse bestonden;
indien zij met aanwezig waren, mocst de dichtstbijzijnde gemeente vermeld worden
waar dit wel het geval was, alsmede de afstand tot deze gemeente )
A. Algcmme sector: Kantongerecht, gerechtshof, registraticbureau, belastingkantoor, bisschopszetel, sociaal centrum, landbouwvoorlichtingsdicnst, bosbouwcentrum.
B. Verbmdmgssector : Begaanbare weg, spoorwegstation, autobushalte, autoverhuurkantoor, postkantoor, publieke telefoon, telefooncentrale, hotel, restaurant,
benzinestation, garage, kiosk, televisie in publiek lokaal, reisbureau.
C. Economische sector · Bank, handelsagentschap, landbouwcentrum, graanmolen,
ohjfpers, kaasfabnek, wijnkelder.
D. Samtaire sector: Medicus, specialist, vroedvrouw, apotheek, veearts, eerste
hulppost, consultatiebureau, ziekenhuis, waterleiding, riolering, overdekte
markt, slachthuis, openbare wasinnchting.
E. Sociale assistentie : Contactbureau, weeshuis, bejaardenhuis.
F. Onderwijssector : Bewaarschool, lagere school, inrichting voor voortgezet onderwijs, middelbare school, leeszaal, bibliotheek, schoolraad.
G. Recreatieve sector: Bioscoop, theater, voetbalveld, overige sportaccomodaties.
In de Campama-survey werd deze vraag op de hieronder weergegeven wijze
gewijzigd, aangezien men slechts gegevens omtrent de meer 'bijzondere', met
in elke gemeente aanwezige diensten nodig had (zie ook pag. 456).
Men onderstrepe welke van de hieronder opgesomde 'diensten' in de gemeente
aanwezig zijn:
Spoorwegstation, autoverhuurkantoor, telefooncentrale met hjnabonnecs, hotel, benzinepomp, garage, reisbureau, bank, landbouwverkoopcentrum, installaties voor de verwerking van agrarische Produkten
(kaasmakenj, conservenfabnek, wijnkelder, ohjfpers, enz.), medische
specialisten, apotheek, ziekenhuis, slachthuis, weeshuis, bejaardenhuis,
bewaarschool, school voor voortgezet onderwijs, middelbare school,
ambachtsschool, schoolcentrum, bioscoop, sportinstallaties.
Terwijl men verder in Campania de hierboven gestelde vragen van statistische
aard 7 t/m 19 wegliet, werden daarentegen de hiernavolgende toegevoegd.
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- Welke meer belangrijke publieke werken zijn er na 1950 in de gemeente gerealiseerd' (wegen, straten, scholen, waterleidingen, telefoonverbindingen, lichtnet,
enz ).
- Welke werken zijn in uitvoering?
- Welke gepland'
- Wat is er na de oorlog gedaan om de landbouw te verbeteren '
- In welke sectoren'
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

landontginning, bodemverbctering, irrigatie, enz.
de methoden van bebouwen,
de soorten van produkten,
de landbouw-mechanisatie,
de veeteelt,
de landverdeling (ruilverkaveling, enz.),
aantal en type nieuwe ondernemingen,
de relaties met de markten, enz.

- Wat hebben de overheid en andere publieke lichamen (de provincie, de gemeente,
enz.) in deze gedaan'
Wat hebben de landbouwers zelf gedaan?
- Bestaan er in de gemeente coöperaties' Hoeveel' Van welke aard' Hoe zijn ze
ontstaan '
- Ingeval er geen coöperaties zijn: zijn er pogingen gedaan ze op te richten' Door
wie'
- Welke vercmgingen, kringen, enz. bestaan er in de gemeente'
- Welke zijn na de oorlog opgericht'
- Welke zijn werkelijk actief (d.w ζ houden regelmatig bijeenkomsten, beleggen
vergaderingen, enz ).
- Welke partijen en/of syndicaten spelen een zekere rol in de gemeente'
- Hebben zich na de oorlog aanzienlijke wijzigingen in het aantal inwoners voor
gedaan (emigratie of immigratie ')
- Onder welke categorieën vooral' (men onderstrepc de hieronder aangeduide)
mannen jongeren
(tot 30 jaar)
landbouwers
vrouwen volwassenen
(30-50 jaar)
arbeiders
ouderen
(boven 50 jaar) ambachtslieden
winkeliers
handclshcden
ambtenaren
overigen (vnje beroepen, enz.)
- Zijn er in Italië of in het buitenland gebieden (een natie, een regione, een stad)
waar vele emigranten uit deze gemeente zich gevestigd hebben' Welke gevolgen
brachten de migratiebewegingen voor de gemeente m e d e '
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- Voor welke economische sectoren voorziet men in de toekomst een zekere ont
wikkeling ? (landbouw, industrie, toerisme, de dienstensector, enz.) ? O m welke
redenen ?
- Men vermelde hieronder al die informaties, die een zeker beeld van de meer
belangnjke problemen van de gemeente kunnen geven, mede, indien mogelijk,
door de bijvoeging van rapporten, publicaties en ander documentatiematcnaal.
Men duide bovendien aan welke de voornaamste en meest gevoelde behoeften
in de gemeente zijn.

Aanhangsel 2

LEIDRAAD V O O R DE INTERVIEWS IN DE A B R U Z Z O

Gemeente
Provincie
1. Welke nabijgelegen gemeenten bevinden zich in eenzelfde situatie als deze ge
meente ?
a. economisch gezien,
b. wat betreft historie, traditie, 'mentaliteit'.
2. Wat heeft men na de oorlog gedaan om de landbouw te verbeteren' Van wie
zijn deze initiatieven uitgegaan ?
Men ga de volgende aspecten na :

3.
4.
5.

6.

7.

a. landverbetermg, irrigatie, enz.,
b. technische uitrusting (landbouwmachines, enz.),
с landbouwmethoden,
d. de soorten produkten,
e. veeteelt,
f. type van landbouwondememing, enz.
Wat zou men kunnen doen ter oplossing van het probleem van de 'landvcrsmppcnng' ?
biccft deze zone mogelijkheden voor een industríele ontwikkeling ? Voor welke
typen van industrie? Op grond waarvan?
Zijn de ambachtslieden in staat zich te handhaven? Of zelfs hun activiteiten uit
te breiden? Zijn zij actief, ondernemend of'geloven zij het wel'?
(Indien noodzakelijk onderscheidde men de 'gewone' van de artistieke ambachten).
Hoc staan zij, die in de handel werken er voor? Moderniseren zij hun winkels,
bieden zij meuwe artikelen aan, enz. Ondervinden zij invloed van de concurrentie van nabije centra'
Voldoen de diensten (wegen, scholen, watervoorziening, nolermg, verbindingen, enz.) aan de gevoelde behoeften? Wat is er op dit gebied nog nodig?
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8. Kan men wat de staatmtcrventics ter verbetering van de situatie in deze zone
betreft, zeggen dat aan de verwachtingen voldaan is ' Welke groepen of cateconeën zijn het minst tevreden''
9. Alles bijeen genomen, wat zou men in deze gemeente nog kunnen doen om de
levensvoorwaarden te verbeteren?
10. Zijn er gevallen waarin men zich verenigd heeft om bepaalde problemen gezamenlijk op te lossen? (bijv. coöperaties, consortia, intergemeentelijke samenwerking in een bepaalde sector, enz.) ? Welke moeilijkheden ondervond men?
Indien er ter plaatse geen coöperaties bestaan:
11. Denkt U dat de oprichting van een coöperatie voor de gemeente van nut kan
zijn? Welke zouden haar doeleinden en activiteiten moeten zijn? Wie zou het
initiatief ter oprichting kunnen nemen ?
Welke moeilijkheden zijn daarbij te voorzien'
In zones waar zich veel landarbeiders en losse werkkrachten bevinden:
12. Hoe zijn over het algemeen de verhoudingen tussen de (land)-arbeiders en de
werkgevers' Zijn er bijzondere wnjvingspunten? Vinden er vaak stakingen
plaats ? Welke vorm nemen deze aan ' Wie neemt het initiatief?
13. Hebben de syndicaten invloed op de land-arbeiders? Kan men spreken van een
zekere klassestnjd?
14. Bestaat er bij de (land)-arbeidcrs het verlangen zich te specialiseren? Hebben
zij hiertoe de mogelijkheid '
15. Werken in deze streek de vrouwen op het land' Is dit immer zo geweest?
16. Wie emigreert of immigreert in hoofdzaak? Sinds wanneer? Welke gevolgen
brengt dit met zich mede :
a.
b.
с
d.
e.

voor
voor
voor
voor
voor

de landbouw ?
de geldcirculatie en geldbesteding?
een eventuele mentaliteitsverandering?
het gezinsleven ?
de positie van de vrouw?

17. Is de emigratie voor het dorp een goed of een kwaad? Waarom?
18. Bestaat er veel werkloosheid' Permanent of in bepaalde seizoenen? Hoe zou
dit probleem opgelost kunnen worden?
19. Waren er in het verleden families, die een aanzienlijke invloed op het locale
leven hadden? Waar wonen deze families nu? Welke personen, groepen of
verenigingen spelen momentcel een belangrijke rol in het plaatselijke leven'
20. Bestaat er in deze zone 'klasse-onderscheid' ? Staan bijv. de njken, de grote landbezitters er op, zich van de rest gescheiden te houden ? Bezitten zij hun eigen
kringen en plaatsen om elkaar te treffen? Leven de boeren geïsoleerd of hebben
zij betrekkingen met de overige sociale categorieën?
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21. Tot wie wendt men zich in het dorp gewoonlijk voor het inwinnen van raad?
a. m.b.t. landbouw-problemen?
b. m.b.t. een werkkring buiten de gemeente (emigratie, enz.)?
с m.b.t de toekomst van de kinderen ?
22. Welke verenigingen (recreatieve, culturele, enz.) bestaan er in deze streek'
Welke activiteiten verrichten zij ? Worden ze veel bezocht' Door wie vooral?
23. Welke politieke partijen interesseren zich het meest voor de locale problemen?
Voor welke problemen hoofdzakelijk'
24. Verlangt men over het algemeen zich in de stad te vestigen' O m welke re
denen vooral?
25. Heeft de 'stad' (als levenssysteem) veel invloed op de tradities, de gewoonten,
de ideeën, de zeden van de inwoners van deze gemeente ? Of is men veeleer
bij 'het oude' gebleven, houdt men vast aan de tradities '
26. Wat is er overgebleven van de oude gebruiken en traditie'
a. m.b.t. feesten, huwelijksgebruiken, verloving, begrafenis, enz.
b. m.b.t. de methoden om het land te bewerken.
с m.b.t. magische praktijken; het bezoeken van wonderdokters, kwakzalvers,
magische middelen tegen veeziekten, enz.
27. Zijn er veel personen, die huizen, grond of aandelen kopen? Gebeurt dit meer
binnen of buiten de gemeente ? In welke plaatsen vooral '
28. Tot wie (banken, personen, enz.) wendt men zich om geld te lenen?
29. Hoc besteedt men doorgaans de vnje tijd? En hoe brengt men de feestdagen
d o o r ' Zijn er wat dit betreft verschillen tussen de ouderen en de jongeren?
Tussen de diverse klassen en sociale categorieën?
30. Welke studictypcn kiezen over het algemeen de jongeren, die willen doorstuderen na de middelbare school? En welke beroepen preferen zij, die met
doorstuderen ?
31. Aspireren de meisjes, onder invloed van de 'stad', een bepaald beroep?
Welke over het algemeen '
32. Alles bijeen genomen waarin onderscheidt zich deze zone van de aangrenzende '
a. wat betreft 'mentaliteit', bijv. min of meer actief, ondernemend, mm of meer
traditioneel, min of meer 'gezond' vanuit moreel oogpunt, min of meer
zuinig of geneigd tot geld uitgeven
b. wat betreft ontwikkelingsmogelijkheden.

Aanhangsel 3

GEWIJZIGDE LEIDRAAD VOOR DE INTERVIEWS IN DE C A M P A N I A

Gemeente
Provincie
1. Welke omliggende gemeenten verkeren in een min of meer gelijke economische
situatie als deze?
2. Welke daarentegen verkeren m cen verschillende economische situatie?
3. Welke gemeenten zijn gelijk aan deze wat betreft 'mentaliteit', traditie?
4. Kan deze zone in vergelijking met andere zones in de regione, als armer of als
rijker beschouwd worden? O m welke redenen?
5. Welke initiatieven of maatregelen zijn er in de afgelopen io jaar genomen (of
welke veranderingen hebben zich voorgedaan) ter verbetering van de landbouw
in de zone? Van wie zijn deze initiatieven of voorzieningen uitgegaan? Welke
zijn de resultaten' Wat zou er nog gedaan moeten worden?
6. Zou men deze zone kunnen industrialiseren (ofwel de bestaande industrieën
uitbreiden) ? In welke richtingen? (typen van industrie, locahsering, enz.). O m
welke redenen?
7. Welke soorten ambachten bezitten in deze streek de mogelijkheid te 'overleven' (of zich uit te breiden) ? (men beschouwc afzonderlijk de 'produktieve'
ambachten, de reparatie- en onderhoudsambachten, de 'dienstverleningsberoepen' en de artistieke ambachten).
8. Geven in de zone de kleine ondernemers (op het gebied van de handel, het
toerisme, het transport, enz.) een zekere bedrijvigheid te zien? (bijv. het geboren worden van nieuwe initiatieven, de modcmiscring van oude panden, de
uitbreiding van de markten, enz.).
9. Hoe is over het algemeen de situatie in de handelssector? (de veranderingen in
de organisatie, de soort handel, enz.).
10. Bemerkt men veranderingen in de wijzen waarop men geld uitgeeft? (quantiteiten en typen van consumptie, de wijzen van aankoop, de voorkeuren bij de
keuze van de plaats van aankoop, enz.).
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11. Is men van mening, dat de diensten en voorzieningen (wegen, bruggen, scholen, verbindingen, enz.) In voldoende mate aanwezig zijn in de zone? Welke
zijn op dit gebied de meest dringende behoeften?
12. Bestaat er werkeloosheid in de zone ? Voorziet men eenzekere oplossing van
het probleem?
13. Zijn de landarbeiders en overige werknemers over het algemeen in syndicaten
georganiseerd? Nemen zij actief aan de syndicale strijd deel?
14. Hoe zijn over het algemeen de betrekkingen tussen arbeiders, enz. en hun werkgevers? Zijn er bijzondere wrijvingspunten?
15. Bemerkt men onder de arbeiders, enz. een zekere neiging tot zich specialiseren?
Bestaan er voor hen mogelijkheden wat dit betreft? (cursussen, aanmoedigingen
vanwege de werkgevers enz.).
16. Doet zich in de zone emigratie (of immigratie) voor? Wie emigreert (of immigreert) in hoofdzaak? Sinds wanneer? Welke gevolgen brengt dit met zich
mede? (op het gebied van de landbouw, van de geldomloop, van een eventuele
mentaliteitsverandering, wat betreft het gezinsleven, enz.).
17. Worden de problemen waarover tot hiertoe is gepraat (ontwikkeling van de
landbouw, het vestigen van industrieën, de werkloosheid, de emigratie, enz.),
'gevoeld' in deze streek? Wordt erover gediscussieerd?
Door welke groepen of categorieën vooral? In welke vormen?
18. Heeft men in de zone het gevoel (vooral bij de meer verantwoordelijke personen) bij het ontwikkelingsproces, dat zich in Zuid-Italië voordoet, betrokken
te zijn of voelt men zich daarbij uitgesloten?
19. Kan men na tien jaar buitengewone staatsintenventies in de Mezzogiorno zeggen dat, wat deze zone aangaat, aan de verwachtingen beantwoord is ? Of is
men veeleer teleurgesteld? Welke groepen of categorieën zijn het meest voldaan? En welke het meest ontevreden?
20. Doen zich in de zone voorbeelden voor van gevallen waarin men zich verenigd heeft om bepaalde problemen gezamenlijk op te lossen? (coöperaties,
landbouwconsortia, intergemeentelijke samenwerking, enz.). Welke moeilijkheden ondervond men? Zijn er weerstanden geweest? (verzet van politieke
en/of economische zijde, enz.). Van welke kant vooral?
21. Welke verenigingen, kringen, enz. bestaan er in de zone? Welke activiteiten
ontplooien zij? Zijn zij veel bezocht? Door wie vooral?
22. Welke waren in het verleden de meer invloedrijke families in de zone? Waar
zijn deze families nu ? Wie heeft hun plaats ingenomen ?
23. Kan men in deze streek spreken van een klassenmaatschappij? Welke klassen
of standen zijn er? Hebben zich in de laatste jaren nieuwe klassen gevormd?
(bijv. een industrieel 'proletariaat', een technische 'stand', enz.).
24. Welke 'groepen' onderscheiden zich in hoofdzaak bij het nemen van nuttige
initiatieven voor de zone?
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25. Welke problemen van locaal belang worden gewoonlijk door de politieke
groeperingen in discussie gesteld ' Welke problemen spelen bij de verkiezingen
een belangrijke rol 'Welke zijn m de locale partijprogramma's de hoofdthema's ?
26. Met welke stedelijke centra onderhoudt men geregeld betrekkingen?
27. Oefent de 'stad' invloed uit op de tradities, de gebruiken, de gewoonten, de
ideeën, op het morele peil van de inwoners van deze zone 7
28. Wat is er overgebleven van de oude gebruiken, tradities' (op diverse gebiedende landbouw, de geneeskunde, enz.).
29. Verlangt men over het algemeen zich in de stad te vestigen 7 Kan men spreken
van een trek naar de stad 7 Bij wie vooral 7 Naar welke steden 7
30. Waarin bestaan de aspiraties, de verlangens van de jongeren, m.b t. hun toekomst 7 (wat betreft beroepskeuze, plaats van vestiging, type amusement, enz ).
31. Kan men, alles bijeen genomen, zeggen, dat er m deze zone weinig veranderd
is, dat men voortleeft volgens de traditie, ofwel doen zich opmerkelijke veranderingen voor in de wijze van leven en denken?

Aanhangsel 4

DE TIJDENS DE A B R U Z Z O - S U R V E Y SAMENGESTELDE KAARTEN

De meer algemene beschouwingen betreffende het op kaart brengen van een aantal
voor de Abruzzo-survey betekenisvolle gegevenheden werden in hoofdstuk III
(pag. 57 e.V.) uiteengezet.
Zoals in hoofdstuk IV (pag. 107 e.V.), dat meer in concreto op de samengestelde
kaarten ingaat, beschreven, geven de kaarten 1 t/m 19 de resultaten van het
cartografische vooronderzoek weer.
De kaarten 20, 21, en 22 geven de globale eindresultaten van het Abruzzo-ondcrzoek, terwijl de kaarten 23 t/m 41 een aantal deelaspecten van deze resultaten
(demografische, economische, e.a. gegevens) per homogene zone tonen.

I N D E X VAN

KAARTEN

De resultaten van het cartografischc vooronderzoek:
iA. De geografische ligging van de regionen Abruzzo en Campania.
i B . De zg. Italische bevolkingsgroepen van de Abruzzo voor de Romeinse overheersing.
2. De Romeinse, Longobardische en middeleeuwse indelingen van de Abruzzo.
3. De zg. circondari en mandamenten.
4. De agrarische zones volgens de bevindingen van de parlementaire enquête
m.b.t., de situatie van de landbouwers (1906).
5. De zg. tratturi in de Abruzzo (bergtrajecten voor de schapentcelt).
6. De waterscheidingen.
7. De belangrijkste spoor- en wegverbindingen.
8. De landbouwzoncs volgens de voornaamste Produkten.
9. De zg. berggemeenten (volgens de wet van 25 juli 1952).
10. De landontgirmingsgebieden en irrigatiezones.
11. De (kern-) gebieden bestemd voor industrialisatie.
12. De gemeenten met meer dan 10.000 inwoners in 1961.
13. De juridische competentiegebieden.
14. De belastingdistricten.
15. De ziekenhuisgravitatiegebieden.
16. De provinciale landbouwinspectoraten.
17. De gravitatiegebieden van de kleinhandel.
18. De zg. homogene gebieden volgens een onderzoek voor het 'regionale territoriale coördinatieplan' voor de Abruzzo.
19. De landbouwicgionen en de statistische sectoren.
De eindresultaten van het onderzoek :
20. De geïndividueerde homogene zones.
21. De geindividueerde integratiegebieden
22. De integratiegebieden en de homogene zones.
De volgende gegevens zijn per homogene zone op kaart gebracht:
23. De wijzen van bodembenutting per zone.
24. Het per zone overheersende type van landbouwondememing.
25. Het percentage in de industrie werkende beroepsbevolking in 1951 en de industriële initiatieven in het decennium 1951-1961.
26. De bevolkingsdichtheid op 1 januari 1961.
27. De verspreid wonende bevolking.
28. Het gemiddelde geboortecijfer over 1958, 1959 en i960.
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29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Index van de kaarten

De variaties in de bevolkingsgrootte in de periode 1861-1960.
Idem over 1951-1960.
Idem over 1958-1960.
Vergelijking van de bevolkingsvariaties van de perioden 1951-1957 en 19581960.
Het aantal afwezige kiesgerechtigden eind i960.
De percentages op de linkse partijen (communisten en socialisten) uitgebrachte
stemmen tijdens de verkiezingen voor de senaat en de kamer van afgevaardigden in 1958.
De percentages op de Democrazia Christiana uitgebrachte stemmen tijdens de
verkiezingen van 1958.
De beschikbare diensten in brede zin (bureaus, agentschappen, apotheken, enz.).
De indexcijfers van het bestaansniveau.
De indexcijfers van urbanisatie.
De samengestelde indexcijfers van ontwikkeling.
Typologisch overzicht van de homogene zones.
De voorzienbare wijzigingen van de zones wat hun type betreft.

K A A R T I A - DE G E O G R A F I S C H E L I G G I N G VAN DE R E G I O N E N A B R U Z Z O EN
CAMPANIA

The ubication of the Regions Abruzzo and Campania in Italy

K A A R T I B - DE ZG. I T A L I S C H E B E V O L K I N G S G R O E P E N VAN DE A B R U Z Z O
V O O R DE R O M E I N S E O V E R H E E R S I N G

The ancient Italic populations of the Abruzzo before the Roman domination

LATINI
ERMI
VOLSCI

KAART

2

-

DE

ROMEINSE,

LONGOB ARDISCHE

EN

MIDDELEEUWSE

IN-

D E L I N G E N V A N DE A B R U Z Z O

The Roman, Longohardic and Medieval divisions of the Abruzzo

Grenzen van de Regiones van Augustus
Boundaries of the Regions of Augustus
Grenzen van de Longobardische hertogdommen
Boundaries of the Longobardic Duchies
Grenzen van het Rijk van Napels
Boundaries of the Kingdom of Naples
Grenzen tussen l'Abruzzo Citra en l'Abruzzo Ultra
(indeling van Carlo d'Angiò in 1272).
Borders between de Abruzzo Citra and the Abruzzo Ultra
{division of Charles d'Anjou in 1272).

K A A R T 3 - DE ZG. C I R C O N D A R I EN M A N D A M E N T E N

The so-calkd Circondari and Mandamenti

_ Grenzen van een circondario
Boundaries of a 'circondario'
Hoofdplaats van een circondario
Capital of a 'circondario'
Grenzen van een mandamento
— ^ ^ " Boundaries of a 'mandamento*
Hoofdplaats van een mandamento
Capital of a 'mandamento'

KAART 4 - DE A G R A R I S C H E Z O N E S VOLGENS DE B E V I N D I N G E N

VAN DE

P A R L E M E N T A I R E E N Q U Ê T E M.B.T. DE S I T U A T I E VAN DE L A N D B O U W E R S
(JULI

1906)

The Agrarian Zones according to the findings of the parlamentary investigation of the
situation of the farmers (July 1906)
Grens van de lage kust- en heuvclgcbíedcn
Border of the low coastal and hilly regions
Zones met gemengde intensieve culturen
Areas with mixed intensive cultures
Graanzoncs
Cereal-producing areas
Zones met een welvarende landbouw
Areas with a prosperous agriculture
Zones met een zg. trekkende schapenteelt.
Areas of so-called 'nomadic' sheep-breeding

K A A R T 5 - DE ZG. TRATTURI IN DE A B R U Z Z O
(bergtrajecten voor de trekkende schapenteelt)
The so-called ' Tratturi' in the Abruzzo
(large mountain paths for nomadic sheep-breeding)

KAART б - DE WATERSCHEIDINGEN
The watersheds

ANI

VOLTURNO

KAART 7 - D E B E L A N G R I J K S T E S P O O R - EN W E G V E R B I N D I N G E N

The principal arteries of communication
{Railroads and Highways)

,^^

Rijkswegen
National highways
Staatsspoorwegen
National railroads
Overige spoorwegen
Other railroads

K A A R T 8 - DE L A N D B O U W Z O N E S V O L G E N S DE V O O R N A A M S T E

PRODUCTEN

The agrarian zones according to the main products

Tuinbouw en veeteelt
Horlicuìtiire and livestock
Gemengde zones met graanbouw en schapenteelt
Mixed zones with corn-growing and sheep-breeding
Gemengde intensieve landbouw
Mixed intensive agriculture
Gemengde zones met graanbouw, veeteelt en wijnbouw
^* Mixed zones with corn-growing, cattle-breeding and viniculture
Idem, met graanbouw en wijnbouw
The same, tvith corn-growing and viniculture

Schapenteelt
Sheep-raising

π

Graanbouw
Corn-growing
Wijnbouw
Viniculture

3

KAART 9 - DE ZG. BERGGEMEENTEN
(volgens de wet van 25 juli 1952)

The so-called Mountain Municipalities
(according to the ¡aw of 2$ July 1952)

KAART IO - DE L A N D O N T G I N N I N G S G E B I E D E N

The areas of land reclamation
ι 2345-

Tronto
Bonifica vestina
Destra Pescara
Sangro-Aventino
Alto Sangro

6
7
8
9

-

Sinistra Trigno e Sinello
Vallata di Sulmona
Tirino
Medio Aterno

DE B E R G L A N D O N T G I N N I N G S G E B I E D E N

The areas of land reclamation in the mountains
jn i o - T r o n t o
11 - Vomano
12 - F u c i n o
13 - Alto Sangro
1 4 - Sinello

15 - Trigno
16 - Alto Atemo e T a v o
17 - Valle Subequana
18-Laga

IRRIGATIEZONES

Irrigated areas

KAART

II

-

DE ( K E R N - ) G E B I E D E N

BESTEMD VOOR

INDUSTRIALISATIE

The {'core') areas destined for industrialization

De grens van het industrialisatiegebied van Pescara
The boundary of the industrialization area of Pescara
De gemeenten van het gebied van Pescara, die in feite betrokken zijn bij de
recente initiatieven
The municipalities of the area of Pescara which actually are concerned in the recent
initiatives
De zg. industrialisatiepolen
The so-called 'nuclei of industrialization'

K A A R T 12

DE G E M E E N T E N MET MEER D A N lO.OOO I N W O N E R S I N

The municipalities with more than lO.ooo inhabitants in 1961

Gemeenten met meer dan 10.000 inwoners
Municipalities with more than 10.000 inhabitants
Gemeentekernen met meer dan 10.000 inwoners
Centres of habitation with more than 10.000 inhabitants

50.000
)0.000
20.000
10.000

inwoners
inhabitants

1961

K A A R T 13 - DE J U R I D I S C H E C O M P E T E N T I E GEBIEDEN

The judicial districts

Grenzen van een gercchtshofgebied
Limits oj the jurisditioit of a court of justice
Grenzen van een kantongerechtgebied
Limits of the Jurisdition of a district-court
Zetel van een gerechtshof
Seat of a court of justice
Zetel van een kantongerecht
Seat of a district court

K A A R T 14 - DE B E L A S T I N G D I S T R I C T E N

The tax districts

_

Zetel van een belastingkantoor
Seat of a tax commission
Districtsgrens
District limits

KAART 15 - DE ZIEKENHUIS-GRAVITATIEGEBIEDEN
The gravitation areas of the hospitals

Ziekenhuizen
Hospitals
Grens van het gravitatiegebied van een ziekenhuis
Boundaries of the gravitation area of an hospital

K A A R T l 6 - DE P R O V I N C I A L E

LANDBOUWINSPECTORATEN

The provincial agricultural inspectorates

Zetel van een provinciaal inspectoraat
Seat of a provincial inspectorate
Grens van een provinciaal inspectoraat
Boundary of a provincial inspectorate
Zetel van een afzonderlijke sectie binnen een inspectoraat
Seat of a separate section within an inspectorate
Sectiegrens
Boundary of a section

D

KAART I 7 - D E G R A V I T A T I E G E B I E D E N VAN D E K L E I N H A N D E L

The gravitation areas of the retail trade

„••^ Grenzen van een gravitaticgebied

_ : >4-ív?v :

Boundaries of a gravitation area

^Чі

Grenzen van een sub-gravitatiegebied
Boundaries of a sub-area of gravitation

s.

*Φτ~

D

и

Gravitatiecentrum

Q

Idem van een subgravitatiegebied
The same for a sub-area of gravitation

Gravitation centre

K A A R T l 8 - DE ZG. H O M O G E N E
VAN

HET

GEBIEDEN

'REGIONALE

VOLGENS

TERRITORIALE

EEN

ONDERZOEK

COÖRDINATIEPLAN

V O O R DE A B R U Z Z O

The so-called Homogeneous Areas according to an enquiry of the
'Regional Territorial Coordination Plan for the Abruzzo

Grenzen van een homogeen gebied
Limits of an homogeneous area
Industriezone
Industrial zone

KAART IQ - DE L A N D B O U W R E G I O N E N EN DE S T A T I S T I S C H E
SECTOREN
The agrarian regions and the statistical sectors

т щ Berggebieden
i U Moimlaineous areas
Heuvelland
* Hilly areas
"

Kust- heuvelland
Hilly coastal areas
Grenzen van de statistische sectoren
Boundaries of the statistical sectors

1 Grenzen van de landbouwregioncn
¿i Boundaries of the agrarian regions

K A A R T 2 2 - DE I N T E G R A T I E G E B I E D EN EN DE H O M O G E N E
ZONES

The integration-areas and homogeneous zones

KAART 2 1 - DE G E I N D I V I D U E E R D E I N T E G R A T I E G E B I E D E N

The individualized integration-areas

Τ

- Area integrata di Teramo

A

- Area integrata dell'Aquila

P C - Area integrata di Pescara e Chieti
M - Area integrata della Marsica
S

- Area integrata di Sulmona

С

- Area integrata di Castel di Sangro

L

- Area integrata di Lanciano

V

- Arca integrata di Vasto

K A A R T 2 3 - DE W I J Z E N

VAN B O D E M B E N U T T I N G

PER

The ways of soil development for each zone

Bosbouw
Forestry
Weidegebied
Meadow land
'Boomloos' landbouwgebied
'Treeless' agricultural areas
Overig landbouwgebied (met houtgewassen)
Other agricultural areas {with wood plants)
Wijnbouwgebied
Vinicultural area·:

ZONE

KAART 24 - HET

PER

ZONE

OVERHEERSENDE

TYPE

VAN

LANDBOUW-

ONDERNEMING

The prevalent type of agricultural enterprise for each zone

Kleine zelfstandige ondernemingen
Small independent enterprises
Pachtbedrijven
Tenant farms
Ondernemingen met vaste landarbeiders
Enterprises with fixed agricultural labourers
Gemengde zones met pachtbedrijven en zelfstandige ondernemingen
Mixed zones with tenant farms and independent enterprises
Gemengde zones met kleine zelfstandige ondernemingen en
met ondernemingen met vaste landarbeiders
Mixed zones with small independent enterprises and enterprises with
fixed agricultural labourers

K A A R T 25 - H E T P E R C E N T A G E IN DE I N D U S T R I E W E R K E N D E
B E V O L K I N G IN I 9 5 I
HET D E C E N N I U M

BEROEPS-

EN DE I N D U S T R I Ë L E I N I T I A T I E V E N

IN

I95I-I961

The percentage of the population employed in industry in 1951 and
the industrial initiatives in the decade 1951-1961

Het percentage in de industrie werkende beroepsbevolking (in % van de totale beroepsbevolking in 1951)
The percentage of the population occupied in industrial work
{in % of the total occupational population in 1951)

I

Mi
9%-i2%
meer dan 1 2 %
more than 1 2 %

De industriële initiatieven in het decennium 1951-1961
The industrial initiatives in the decade 1951-1961

[•:·•:

m

geen
none
weinig
few
(opmerkeli
considerable

K A A R T 2 6 - DE B E V O L K I N G S D I C H T H E I D OP I J A N U A R I I 9 6 1

The population density on ist January 1961

van
from
van
from
van
from
van
from

20 tot 50 inw/km 2
20 to 50 inhjkm2
50 tot 100 inw/km 2
50 to 100 inli/km''
100 tot 200 inw/km 2
100 to 200 inhjkm*
200 tot 400 inw/km 2
200 to 400 inhjkm2

boven de 400 inw/km 2
more than 400 inhjkm2

KAART 27 - D E VERSPREID WONENDE BEVOLKING IN I95I

The population in rural housing according to the 1951 Census

0-1%

i%-iS%
i5%-50%
50%-100%
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HET GEMIDDELDE GEBOORTECIJFER OVER I958, I959 EN i960
The average birthrate for the three-year period 1958-60
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KAART 29 - DE VARIATIES IN DE BEVOLKINGSGROOTTE IN DE PERIODE

1861-I960
The variations in the size ofpopulation in the period 1861-1960

+ 1 0 % - + 50%
+ 50% - + 100%
+ 100% - + 400%

KAART 30 - DE VARIATIES

IN DE BEVOLKINGSGROOTTE IN DE PERIODE

I95I-I960
The variations in the size of population in the period 1951-1960

o - + 6%
+ 6%-+12%
•Ы2%- + 24%

KAART 31 - DE VARIATIES IN DE BEVOLKINGSGROOTTE IN DE PERIODE

1958-I960
The variations in the size of population in the period 1958-1960

0-+2%
+ 2%-+4%
+ 4%-+8%

32 - VERGELIJKING

VAN

DE

BEVOLKINGSVARIATIES

VAN

DE

PERIODEN I 9 5 I - I 9 5 7 EN 1958-I960 1

Comparison of the variations in population for the periods 1951-1957
W1958-1960 2

/À Versnelde afname / accelerated decrease
uumuu|

Ж »

Recente afname / recent decrease
Vertraagde afname / slackened decrease
Vertraagde toename / slackened increase
Recente toename / recent increase
Versnelde toename / accelerated increase

1
г

In 1957 nam de emigratie in de Abruzzo massale vormen aan.
In 1957 emigration assumed large proportions in the Abruzzo

KAART 33 - HET AANTAL AFWEZIGE KIESGERECHTIGDEN EIND IQÓO1

The proportion of absent voters at the end o/1960 2

van 0% tot 5% van de residerende bevolking
front 0 % to 5 % of the resident population
van 5% tot 10% van de residerende bevolking
front 5 % to 10% of the resident population
van 10% tot 15% van de residerende bevolking
front το% to 1 5 % of the resident population
van 15% tot 20% van de residerende bevolking
front 1 5 % to 20% of the resident population

1
2

Indicatief voor de schatting van de grootte van de emigratie
indicative for evaluation purposes of the size of the emigration

KAART 3 4

DE P E R C E N T A G E S OP DE LINKSE P A R T I J E N ( C O M M U N I S T E N
EN

SOCIALISTEN)

UITGEBRACHTE

STEMMEN

TIJDENS

DE

V E R K I E Z I N G E N V O O R DE S E N A A T EN DE KAMER V A N A F G E V A A R D I G D E N IN 1958

Percentage of the vote cast for the left parties {Communists and Socialists) during the elections for the Senate and the Chamber of Députées
in 1958

;Í:;1IO%-20%
20%-30%
30%-40%
4 o " o - 55",,

35 - DE P E R C E N T A G E S OP DE D E M O C R A Z I A C H R I S T I A N A

UITGE-

B R A C H T E S T E M M E N T I J D E N S DE V E R K I E Z I N G E N V A N I 9 5 8

The percentage of the vote cast for the christian democrats during the
elections 0/1958

[

I 30%-40%
40%-50%
50%-70%

K A A R T 36 - DE BE S C H I K B A R E D I E N S T E N I N BREDE Z I N (BURE A U S , A G E N T S C H A P P E N , A P O T H E K E N , ENZ.)

The available services in the larger sense {Offices, Agencies, Pharmacies, etc.)

Щ 1 5 0 - e piü

KAART 37 - DE I N D E X C I J F E R S V A N HET B E S T A A N S N I V E A U (regionaal gemiddelde = IOO)
Indices oj Standard of living {regional average = ioo)

25-50
50-75
75 - IOO
1 0 0 - 125
125 - 150
150-175

KAART 38 - DE INDEXCIJFERS VAN URBANISATIE (regionaal gemiddelde

100)
Indices of urbanization (regional average = 100)

40- 60
60-80
80- ICO
100- 150
150-200
200 - 3OO

KAART 39

DE

SAMENGESTELDE

INDEXCIJFERS

VAN

ONTWIKKELING

(regionaal gemiddelde = ico)
The composite indices of development {regional average = ico)

30- 60
60-80
80- 100
100- 150
150- 200
200 - 300

K A A R T 4 0 - T Y P O L O G I S C H O V E R Z I C H T V A N DE H O M O G E N E Z O N E S

Typological survey of the homogeneous zones

Í

I

E3

Overwegend agrarische emigratie zones
prevciUing agricultural emigration zones
Overwegend agrarische systematiseringszoncs
prevailing agricultural sistematization zones
Overwegend agrarische verbeteringszones
prevailing agricultural amelioration zones
Overwegend agrarische ontwikkelingszones
prevailing agricultural development zones
Zones met een industriële ontwikkeling
Zones developing industrial activities
Zones met een ontwikkeling van tertiaire activiteiten (dienstensector, toerisme, enz.)
Zones developing other activities (services, tourism,
etc.)

KAART 4 1 - DE V O O R Z I E N B A R E W I J Z I G I N G E N VAN DE Z O N E S WAT H U N
TYPE BETREFT

The foreseeable modifications of the zones with respect to belonging
to a certain type

Overwegend agrarische emigraticzones
Prevailing agricultural emigration zones
I

•

1 Overwegend agrarische systematiseringszones
Prevailing agricultural systeinatization zones
Overwegend agrarische verbctcringszones
Prevailing agricultural amelioration zones
Overwegend agrarische ontwikkelingszones
Prevailing agricultural development zones
Zones met een industriële ontwikkeling
Zones developing industrial activities

Ξ
γ~~

Zones met een ontwikkeling van tertiaire
activiteiten (dienstensector, toerisme, enz.)
Zones developing other activities {services, tourism,
etc.)
Zones welke van type zullen veranderen
Zones which will change of type
Globale omgrenzing van de zones met grotere
1 ontwikkelingsmogelijkheden
Rough delineation of the zones with larger develop
ment possibilities

Summary

DELIMITATION ANO TYPOLOGY OF HOMOGENEOUS ZONES
Regional surveys in the southern Italian development areas

The background and circumstances in which the themes and problems treated in
this dissertation rose arc the following.
Since 1958 the national executive organizations responsible for the extensive and
many-sided policy of intervention, which had been started in 1950 in southern
Italy, felt more and more need for a typological subdivision of the vast areas in
which they had to operate, into smaller territorial units, the socallcd 'homogeneous
zones'. (A homogeneous zone can be defined briefly as a group of municipalities
which, given their relatively uniform economic and social systems, form a certain
territorial unit which is susceptible to analogous changes, and which is integrated
into larger territorial wholes in a way typical for that zone.)
In the first place it turned out to be clear that many municipal limits, which in
most cases had been functional in the past, had lost their significance for a planned
socio-economic development, because of the assimilation of many places or zones
that had been until recent times nearly autarchic, into larger economic and sociocultural areas.
Consequently it became necessary to put the problems of separate municipalities in
a larger context, in order better to distinguish them and to seek for more convenient
bases for more adequate and organic programs of intervention and intcrmunicipal
forms of collaboration.
In the second place, the intervention policy had assumed until 1957 a too one-sided
technical-economic character. Intervention had been limited to the creation of the
socallcd 'infrastructures' (roads, dams, communications, etc.), to land reform projects, to the promotion of the material conditions of industrialization and to the
advancement of technical instruction. All these kinds of intervention were based
on the supposition that once the technical-economic conditions of development
had been realised, the 'human factor' surely would adapt itself to the new situation,
would utilize automatically the opportunities offered, so that welfare would grow
and the backwardness of southern Italy, as against northern Italy, would decrease.
Man of 'Mezzogiorno', however, did not adapt himself sufficiently. In i960 the
government came to the conclusion that the social and cultural factors in southern
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Italy had not been taken sufficiently into account, that in fact the inhabitants them
selves had scarcely been taken mto consideration. On the contrary, the reform
programs had aimed only to remodel their'environment'. One would have urgent
ly to pass on to a more socially oncnted and a more adequately differentiated policy
of intervention which, however, would require a detailed description of the con
siderably varied local, social and cultural setting Out of this context grew the
necessity of integral territorial surveys, dealing preponderantly with the economic
and socio-cultural possibilities of development, as they vary from zone to zone In
i960 the authorities in charge of the realisation of the renewed intervention policy
appointed a commission to individuate and delimit homogeneous zones in some
regions of southern Italy, to describe them socio-economically, and, as far as
possible, socio-culturally, and also to construct a useful typology of the zones.
Part I of the dissertation gives an exposition of the theoretical and practical back
grounds of the surveys realised in 1961 and 1962 and a description as well of the
methods and techniques developed and applied during these inquines
Chapter I deals with the origins and the rise of the problems of the individuation
and the delimiting of territorial units ш Italy, and gives further a comparative
survey and classification of the attempts which were made m Italy as in some other
nations (USA, France, Netherlands) m regard to these matena. Nearly all the studies
to delineate socio-cultural areas, homogeneous zones and the like, turned out to
be based exclusively on statistical (1 e. quantified socio-economic data) in contrast
to the inquiries made in southern Italy, which include also the methods of research
in the social field.
Chapter II treats the theoretical context of the surveys by developing and defining
some interrelated fundamental concepts (e g. territorial differentiation, territorial
individuating factors, zonal homogeneity, zonal change) and the formulation
of six basic hypothesis Many issues of this chapter may be considered as a con
tribution to the definition of the starting points and the directives of a more
general theory and methodology of the individuation of territorial units and in
particular of homogeneous zones. In this light the consideration of some ecolo
gical aspects of economic and social systems and sub-systems may prove sig
nificant. Also the exposition of zonal change caused by an (accelerated) economic
and/or socio-cultural change may tum out useful, as may the fact that constantly,
in the theoretical methodological body of concepts and hypotheses, the socio-eco
nomic and the socio-cultural factors are considered m their meaningful interre
lationships though there is in general a relative lack of theory about these subjects.
Chapter III deals more concretely with the surveys performed in the southern
Italian regions of Abruzzo and Campama, especially with the developed and applied
methods and techniques. These consisted first of all of the gathering of the signifi
cant data for the economic and social systems of the tcmtonal units which had to
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bc individuated and classified. To each municipality a questionnaire was sent with
questions about various kinds of gravitation (commercial, judicial, etc ), about the
main traits of local and zonal economic and social life, about the present services,
etc The phase of field research consisted of observation of all the places, their
position, outlook, agricultural situation, etc. and further, of many interviews with
local and zonal leaders and representative persons of various categories. The
important phase of the elaboration of various statistical data comprised the composition first of municipal and, after the delimitation of the zones, of zonal schedules
which contained all kinds of significant quantitative data. Of each zone were next
calculated eleven single indices from which were derived three mam composite
indices, namely an index of standard of living, of urbanization, and of the degree
of development. Much attention has been paid to the construction of 41 geographical maps indicating historical, gravitational, demographic, economic, social and
other data, first of the region and then of the individuated homogeneous zones
Important too was the construction of a socio-economic and socio-cultural typology. Wlule the Abruzzo is for the most part an agricultural region, four socioeconomic zone-types have been distinguished with reference mainly to the agricultural situation emigration-zones, systematization-zones, amelioration-zones and
development-zones. If some zones showed a remarkable expansion of secondary
and/or tertiary economic activities, they were typified moreover as (for example)
'industrial development-zones', 'touristic amelioration-zones', etc. The sociocultural zone-typology, closely related to the socio-economic one, consisted of
three zone-types: abandonment-zones, intermediary-zones and developmentzones.
Part II of the dissertation consists of the description of those results of the surveys
which may be regarded as more relevant to a better understanding of the development problems of souther Italy and of the incisive change processes which take
place there. The outcomes set forth give nevertheless an idea of the total findings
of the surveys.
Chapter IV gives a survey of the 44 homogeneous zones and the 8 so-called integration-areas, individuated and classified in the Abruzzo (10.219 Km., 4 provinces,
288 municipalities, 1.238.904 inhabitants in 1961), and, further, of the statistical
and cartographic results
Chapters V and VI deal finally with a number of typological and monographic
descriptions of the delimited zones.
It may be remarked that the surveys had not only the purpose of individuating
homogeneous zones but more generally of outlining so-called intermediary territorial units. By these are understood units which range between smaller ones
(municipalities, hamlets, etc.) and larger ones (regions, nations, etc.). Especially the
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integration-areas (i.e. groups of more closely related zones which are integrated
by means of an urban gravitation-center situated in their territory), could be called
intermediary units.
Finally it should be noted that the theoretical, metodological and empirical results
pointed out in this book, may be useful not only for the study and the work in the
development-areas in Italy, but also in similar territories elsewhere, particularly in
other Latin countnes. During the realisation of certain intervention-programs in
many developing countries there emerge after some time analogous problems to
those found in southern Italy. Consequently the necessity arises to differentiate
more adequately the intervention-programs, set up for the most part too broadly
and too techmcal-economically : many realise that these programs should be formulated to a greater extent m socio-cultural terms.
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Stellingen

ι
De veelal overwegend agrarische bevolkingsgroepen in de ontwikkelingslanden
kunnen bezwaarlijk benaderd worden met de in meer geürbaniseerde en geindustrialiseerde naties gevormde en aldaar toepasbare methoden en technieken
van sociaal onderzoek.
II
Het beleidssociologische onderzoek ondervindt over het algemeen meer belangstelling en minder moeilijkheden in de meer ontwikkelde, gedemocratiseerde maatschappijen dan in de meer traditionele, neo-feodale, waar de
leidinggevenden weinig waarde hechten aan de kennis van de sociaal-structurele en culturele karakteristieken en problemen van de lagere bevolkingsstrata.
III
Bij een economisch interventieprogramma komt - vooral in de ontwikkelingslanden - immer de nog onvoldoende bestudeerde grondvraag naar voren,
welke socio-culturele gegevenheden in het algemeen en in een bepaald gebied
in het bijzonder, betrokken zijn bij een versnelde economische ontwikkeling.
IV
Vele gemeenten, waarvan de ecologische structuur in nauw verband staat met
de min of meer gesloten economische en sociale systemen in het verleden,
blijken heden een te kleine territoriale eenheid om zelfstandig ontwikkelingsplannen op te stellen, laat staan uit te voeren.
V
Het kan niet genoeg benadrukt worden, dat „het bij de ruimtelijke planning niet alleen gaat om het scheppen van de ecologisch relevante condities

voor het efficient functionneren van de veelvormige activiteiten in een samenleving, maar ook om het creëren van een schoon, aangenaam en herkenbaar
geheel, dat in zinvolheid de orde der efficiëntie te boven gaat en sterke symbolische krachten in zich bergt".
Wissink, G. Α., Taak en toekomst van de
planologie, Assen, 1963.

VI
De exodus in vele rurale gebieden wordt mede veroorzaakt door een versneld
urbanisatieproces, dat vele nieuwe behoeften creëert welke door het locale,
traditionele economische en sociale systeem vooralsnog onmogelijk bevredigd
kunnen worden.
VII
In vele probleemgebieden kan een fatale vicieuse cirkel onderkend worden :
het gebrek aan capabele en/of leidinggevende personen vormt een van de
hoofdoorzaken van de heersende onderontwikkeldheid, welke anderzijds
deze personen ertoe bracht te emigreren.
VIII
Door de geregelde geldovermakingen van de in West-Europa arbeidende
emigranten, afkomstig uit minder ontwikkelde streken van Zuid-Europa hetgeen beschouwd kan worden als een vorm van intra-europese welvaartsspreiding - worden in vele mediterrane dorpen het economische en sociale
systeem „gefixeerd".
IX
Er is feitelijk wel een grote, maar bij nader toezien toch geen onoverbrugbare
oppositie tussen de opvattingen van Augustinus en Max Scheler aangaande de
zin van de menselijke sexualiteit.
Vgl. van Boxtel, J. J. P . , Voor het wezen van het
huwelijk, in: Huwelijk en Sexualiteit, Utrecht,
1962.

X
In de latijnsc landen heeft het woord, de taal over het algemeen meer de functie
van het verbloemen, het „idealiseren" of het retorisch opsmukken dan van het
juist weergeven van een realiteit.
XI
Het valt te betwijfelen of de scheiding van Kerk en Staat, in de confessioneel
gemengde landen op min of meer gelukkige wijze gerealiseerd, in een
traditionele, monoconfessionele maatschappij wel geheel mogelijk is.

XII
De m de Zuidelijke landen sterk verbreide, met zelden „uitbundige" verering
van heiligen, die vooral als pleitbezorgers bij de Heer gezien worden, kan men
opvatten als een vorm van particularisme · het (neo-feodale) sociale systeem
m deze gebieden noodzaakt de kleine man speciale relaties of vrienden bij de
groten en invloedrijken te hebben.
XIII
De staat, de overheid en haar organen worden door de inwoners van de meeste
latijnse landen meer beschouwd als een opponent, een tegenpool, soms zelfs
als een uitbuitingsmstituut, dan als een service-instituut van en aan de burgers.
XIV
Een van de voorwaarden voor het slagen van adoptie bestaat hienn, dat er
tussen pleegouders en pleegkind op het vlak van het gevoelsleven een positieve
binding kan groeien.
XV
De sociologisch relevante aspecten van de snel toenemende motonsatie zoals
bv. veranderingen in vcrplaatsingsgewoonten, in vrijetijdsbesteding, in status
symbolen, in de groei van instituten als (internationale) campings, motels,
allerlei drive-in's, etc. zijn opmerkelijk weinig systematisch onderzocht.
XVI
De moderne sociologische theorievorming houdt te weinig rekening met de
ecologische aspecten van sociale systemen.

Stellmgen behorende bij В С van Heck
Afbakening en typologie van homogene zones
Nijmegen 1965
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KAART 2 0 - DE G E I N D I V I D U E E R D E H O M O G E N E ZONES

The individualized homogeneous zones

Ai
A2
A3
A4
A5
A6

-l'Aquila
- Alto Atemo
- Gran Sasso meridionale
- Piani di Navelli e Capestrano
- Medio Aterao
- Valli aquilane

Mi M2 Mj M4 M5 -

Fucino
Valli Maisicane
Piani Palentini
Marsica occidentale
Altopiano delle Rocche

Si - Conca di Solmona
52 - Valle del Sagittario
53 - Conca Subequana
C i - Alto Sangro
C2 - Parco Nazionale
C3 - Altipiani maggiori

Ti
T2
T3
T4
T3
T6
T7
T8

-

Teramo
Val Vibrata
Litoranea di Giulianova
Media collina del Tordino
Media collina del Vomano
Valle Siciliana
Gran Sasso Settentrionale
Monti della Laga

PCi - Pescara e Chieti
PC2 - Collina litoranea di Ortona
РСз - Media collina di Ortona
PC4 - Alto Chietino
PC5 - Alta collina di Manoppello
PC6 • Maiella nord-occidentale
PC? - Alta Valle del Pescara
PC8 - Forca di Penne
PC9 - Alta collina di Catognano
PCio- Alta collina di Penne
PC11- Collina di Atri
PC12- Collina di Penne
Li
L2
L3
L4

— Lanciano
- Collina di Gasoli e Atessa
- Media Valle del Sangro
- Valle dell'Aventino

V i - Vasto
V2 - Medio Vástese
V3 - Alto Vástese

I

