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VOORWOORD

Dit proefschrift vormt de afsluiting van jarenlange arbeid. De basis ervoor werd gelegd in de winter van 1969/1970, toen ik in het kader van
mijn doktoraal-studie in de sociale geografie aan het Geografisch en
Planologisch Instituut van de Nijmeegse Universiteit in staat werd gesteld om onderzoek te doen naar de aktiviteiten van het Spaanse I.IM.C.
op de Mancha. In de loop van de jaren heeft een groot aantal personen en
instanties bijgedragen aan het tot stand komen van dit werk, waarvoor ik
hen zeer dankbaar ben.
Als eerste instantie, die recht heeft op grote erkentelijkheid, dient de
Nederlandse organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek CZ.W.O.)
te worden genoemd. Door een ruime subsidie stelde zij mij in staat om
meerdere malen in Spanje te verblijven voor het verrichten van onderzoek.
Verschillende instanties en met name het I.N.C./IRYDA toonden zich daar
goede en behulpzame gastheren. Dit geldt niet alleen voor het hoofdkantoor van het Instituut in Madrid, maar vooral ook voor de delegaties in
de provincies Zaragoza, Huesca en Navarra en voor de vertegenwoordigers
van het Instituut in de kolonistendorpen. Mijn wat kritische benadering
van het kolonisatiebeleid doet uiteraard niets af aan mijn dank voor hun
behulpzaamheid, geduld en hartelijkheid. De kolonisten, tenslotte, waren
niet alleen zeer behulpzaam, maar velen deden mij ook de eer aan van
hun vriendschap.
Van de Spaanse geografen, die mij hebben geholpen, dient genoemd te worden Prof. J.M. Casas Torres, hoofd van het Instituto de Geografía Aplicada van het Consejo Superior de Investigaciones Científicas te Madrid.
Hij deed mij de suggestie om van alle kolonisatieprojekten in zijn land
juist die in het Ebrobekken te kiezen. Prof.A. Higueras A m a i van het
Departamento de Geografía van de Universiteit van Zaragoza ben ik eveneens zeer erkentelijk; hij bleek niet alleen "de weg te weten", maar
hij was ook bereid mij te steunen op momenten waarop mijn onderzoek op
een dood punt dreigde te raken.
J. Coenen en Ilja ten Brink verzorgden het tekenwerk, waarbij zij niet
alleen hun technisch kunnen, maar ook een grote dosis kreativiteit ten
toon spreidden. Joke Hoksbergen, Joke Rademaker en Anneke Timmer verzorgden elk een deel van het typewerk.
Mijn ouders mag ik niet vergeten te danken voor al de zorg, die zij aan
mijn vorming hebben besteed, waarvoor geen inspanning hen te groot was.
Mijn kollega's binnen de vakgroep i.o. Sociale Geografie van de Ontwikkelingslanden van het Geografisch en Planologisch Instituut, mijn vrouw
en later ook mijn kinderen hebben allen op hun eigen wijze een sfeer
geschapen, waarin ik mijn werkzaamheden kon verrichten. Dat zij dat onzelfzuchtig deden was voor hen zo goed als vanzelfsprekend.

Zetten, november 1977

G. Peperkamp
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INLEIDING
І. De voo^afimste_problemen_02.

h.eÉ. Spaanse_ 2lattel_and

Zoals in veel ontwikkelde én onderontwikkelde landen het geval is,
vertoont in Spanje de agrarische sektor qua produktiviteit een opmerkelijke achterstand in vergelijking met de overige bestaanssektoren. Dat
blijkt al wanneer men de bijdrage van de primaire sektor tot het bruto
binnenlands produkt tegen marktprijzen vergelijkt met het percentage van
de totale beroepsbevolking, dat in deze sektor werkzaam is. Voor 1972
bedroegen beide percentages respektievelijk 12,8 en 27,1. (1)
Bovendien raakt de agrarische sektor in dit opzicht steeds verder achter
op de industriële en de dienstensektor. Alleen in de periode 1955-1968
vertoonde de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit in de landbouw
geen ongunstig beeld in vergelijking met die in de niet-agrarische sektoren. Dit was vooral te danken aan een snelle afname van de agrarische
beroepsbevolking en aan het feit dat in de landbouw in toenemende mate
gebruik werd gemaakt van kapitaalgoederen. [2]
Sinds 1968 is aan deze ontwikkeling een einde gekomen. De agrarische
beroepsbevolking nam nog steeds in aantal af en de arbeidsproduktiviteit
in de landbouw bleef stijgen, echter onvoldoende snel om te verhinderen
dat de stijging van de arbeidsproduktiviteit in de agrarische sektor
achterbleef bij die in de overige sektoren, zoals ook voor 1955 het geval was geweest. Alleen de voor de landbouw buitengewoon goede jaren
1971 en 1973 vormden een uitzondering [zie tabel 1).
tabel 1: De jaarlijkse stijging van de arbeidsproduktiviteit in de verschillende sektoren van de Spaanse ekonomie in de periode
1968-1973, in %

sektor

1968

1969

1970

1971

1972

primaire
sekundaire
tertiaire

5,7
9,1
15,4

6,0
13,5
10,5

2,8
9,8
12,2

9,6
2,9
1,2

3,3
6,5
4,4

8,2
7,1 (1)
4,5

algemeen
gemiddelde

9,2

12,0

10,6

4,2

6,5

6,5

1973

(1) Volgens een eigen schatting op basis van de beschikbare gegevens
Bron: Evolución, 1971, [12), p. 30; Evolución, 1972, [13], p. 44;
Evolución, 1973, [14), p. 38
Net de geringe arbeidsp roduktiviteit in de landbouw hangt een laag
inkomensniveau samen. Iη 1972 was het gemiddeld inkomen per hoofd van
de beroepsbevolking in de agrarische sektor al afgenomen tot ongeveer
45% van het gemiddelde voor de sekundaire en de tertiaire sektor te
samen. Hoewel de inkome ns in de landbouw een zekere absolute toename
vertonen, blijft deze stijging ver achter bij die in de andere sektoren
[3). Ook zijn binnen de agrarische sektor de verschillen in inkomsten
en in welvaart bijzonde г groot, wat onder meer samenhangt met de enorme
tegenstellingen in gron dbezit.

.2.

Eén en ander heeft ertoe geleid dat de landbouw als bestaansbron voor
een groot deel van de beroepsbevolking aanzienlijke problemen oplevert.
Maar ook op het punt van de externe handelsrelaties wordt de Spaanse
ekonomie door de zwakte van de agrarischesektor voor problemen gesteld.
Undanks een omvangrijke agrarische beroepsbevolking is het land doorgaans niet in staat om in zijn eigen behoefte aan voedsel te voorzien.
In het jaar 1971, dat wat de externe handelsrelaties betreft een goed
beeld geeft van de situatie in de afgelopen jaren, werd 22,2% van alle
importen (naar waarde) gevormd door agrarische produkten. Daar staat
tegenover dat Spanje ook een belangrijke export van agrarische produkten
heeft, maar deze weegt niet op tegen de waarde van de importen. Vooral
vlees- en melkprodukten moeten in grote hoeveelheden worden ingevoerd.
In 1971 maakte het tekort op de handelsbalans voor agrarische produkten
8,7% uit van het totale tekort op de nationale handelsbalans. (4)
Onder meer als gevolg van de mechanisatie en van het tekort aan bestaansmogelijkheden (dit laatste vooral in vergelijking met de situatie
in de niet-agrarische bestaanssektorer.) kon de landbouw ook steeds minder fungeren als bron van werkgelegenheid voor de toenemende beroepsbevolking. De beroepsbevolking in de primaire sektor nam af van bijna
5,3 miljoen in 1950 tot ruim 2,9 miljoen personen in 1970, respektievelijk 48,В en 24,8% van de totale beroepsbevolking. (5)
Bij het zoeken naar een verklaring voor de ongunstige situatie, waarin
de Spaanse landbouw verkeert, stuit men al direkt op de fysische om
standigheden waaronder deze moet worden uitgeoefend. Daarbij valt te
denken aan het reliëf, de bodemkenmerken en vooral aan het klimaat. De
neerslag is in grote delen van het land zó gering, dat de natuurlijke
watervoorziening onvoldoende is voor het uitoefenen van intensieve landbouw en gedurende een deel van het jaar moet worden aangevuld door middel van irrigatie. (6) Belangrijk is ook de invloed van ekonomische en
sociale faktoren, zoals het gebrek aan kapitaal, de geringe (technische)
kennis en de traditionele instelling van veel boeren. Deze kenmerken
worden bovendien versterkt door een bijzonder ongunstige eigendoms- en
bezitsstruktuur wat betreft de produktiefaktor grond. Al deze faktoren
tesamen leiden tot een relatief geringe agrarische produktie en tot sen
lage levensstandaard op het Spaanse platteland. (7)

2. Het in_S2anje

qevoerdeJ,<mdbouwbeleid

Om in deze situatie verbetering te brengen wordt in Spanje een landbouwbeleid gevoerd, ingepast in de algemene ontwikkelingspolitiek.
Het algemene beleid is vastgelegd in de verschillende vierjarenplannen.
Voor ons onderzoek is vooral het Derde Plan van belang, dat betrekking
heeft op de periode 1972-1975. (8)
Volgens dit Plan heeft het landbouwbeleid tot doel om in de agrarische
sektor een zodanige ontwikkeling op gang te brengen, dat de arbeidsproduktiviteit en de inkomens (ongeveer) komen te liggen op het niveau dat
in de niet-agrarische sektoren wordt bereikt. Om dit te realiseren zal,
aldus het Plan,onder meer de produktie beter moeten worden afgestemd op
de vraag in binnen- en buitenland. (9)

.3.

Meer in concreta betskent dit:
1. Een dusdanig snelle stijging van de inkomens in de agrarische sektor,
dat een toestand van ekonomische en sociale pariteit met de nietagrarische bestaanssektoren wordt bereikt. Daartoe zijn onder meer
noodzakelijk: een verhoging van de produktiviteit, een rechtvaardige
verdeling van het agrarisch inkomen en bijzondere zorg voor het welzijn van de plattelandsbevolking.
2. Een betere beroepsopleiding [gericht op het uitoefenen van een beroep buiten de landbouw] en een betere kulturele vorming van boeren
en landarbeiders, evenals gunstige afvloeiingsregelingen. Daardoor
kan hun eventueel vertrek uit de landbouw onder zo gunstig mogelijke
omstandigheden plaatsvinden.
3. Het op selektieve wijze stimuleren van de agrarische produktie om een
hogere graad van nationale zelfvoorziening te bereiken. Ter verbetering van de handelsbalans dient de produktie van exportgewassen eveneens gestimuleerd te worden. (10)
In feite streeft Spanje dus naar een hervorming van de sociaal-ekonomische struktuur van de landbouw. Ook staat een verbetering van de infrastruktuur op het programma, waarbij men zich vooral richt op uitbreiding en verbetering van de bevloeide landbouw. (11)
Overheidsbemoeienis met de bevloeide landbouw is in Spanje geen nieuw
verschijnsel. Al sinds 1939 streeft het Instituto Nacional de Colonización (I.N.С.) er naar het bevloeide areaal in bepaalde, daartoe aan
gewezen gebieden sterk uit te breiden. Hieraan gekoppeld was een be
scheiden herverdeling van grond. In 1971 werd dit Instituut samenge
voegd met de Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación
Rural en ontstond het Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario
of IRYDA. (12) Laatstgenoemd Instituut is momenteel onder meer belast
met de uitvoering van een deel van het overheidsbeleid inzake de bevloeide landbouw.

δ.

Verantwoording

De door het I.N.C./IRYDA ontplooide aktiviteiten op het gebied van de
irrigatie en kolonisatie hebben geleid tot ingrijpende veranderingen in
het kultuurlandschap en in het agrarisch bestaanspatroon in bepaalde
delen van Spanje. Daarom vormt het verschijnsel kolonisatie een interes
sant studie-objekt voor een sociaal-geograaf. Het is echter opmerkelijk
dat de sociaal-geografische literatuur over dit onderwerp zich lange
tijd voornamelijk heeft beperkt tot verhandelingen over de werkwijze en
over andere algemene aspekten van de aktiviteiten van het Instituut.
Van daadwerkelijk onderzoek in de kolonisatiegebieden was nauwelijks
sprake.
Enkele uitzonderingen moeten evenwel worden genoemd. Op de eerste plaats
is dat het werk van Ortega Cantero, die in 1972 aan de Universidad
Complutense in Madrid promoveerde op een onderzoek in het kolonistendorp Vegaviana, dat deel uitmaakt van het Plan Cáceres. (13) Zijn werk
is echter meer een monografie van een kolonistendorp dan een evaluatie
van een kolonisatieprojekt.

.4.

Een tweede uitzondering vormt Béringuier's studie van het Plan Badajoz.
[14) Het gaat in dit geval om een interi aal ont^ikkelingspldii voor de
hele provinuie Badajoz. De agrarische kolonisatie speelt daarin een belangrijke rol, maar is ingepast in een geheel van maatregelen op het gebied van industrialisatie, agrarische untwikkeling en verbetering van de
infrastruktuur. Béringuier wijst met recht vooral op de vele lacunes, die
het plan als regionaal ontwikkelingsplan blijkt te vertonen. Daardoor
krijgt het kolonisatieproces in zijn studie betrekkelijk weinig aandacht
en een kritische evaluatie van de kolonisatie-aktiviteiten, gebaseerd op
veldonderzoek dat verder gaat dan een eerste oriëntatie bij enkele voor
de hand liggende informanten, blijft achterwege.
Gezien de al eerder genoemde problemen op het Spaanse platteland en gezien het feit dat het landbouwbeleid zich decennialang in hoofdzaak gericht heeft op het irrigatie- en kolonisatiebeleid om te komen tot een
oplossing van deze problemen, is het van het grootste belang na te gaan
welke resultaten inmiddels met dit beleid geboekt zijn. Met name dient
te worden onderzocht in hoeverre het beleid heeft bijgedragen tot een oplossing van de landbouwproblematiek en in hoeverre de resultaten, die in
de kolonisatiegebieden bereikt zijn, beantwoorden aan de doelstellingen
ervan.
Ons onderzoek richt zich op een dergelijke evaluatie van het gevoerde
beleid, uitgaande van de situatie in één van de grotere kolonisatiegebieden van Spanje. Het sluit aan bij een onderzoek dat door ons al in
ІЭбЗ/ О werd verricht naar de resultaten van een aantal kleine kolonisatieprojekten op de Mancha. (15) Dit onderzoek toonde onder meer aan dat
een kritische bestudering van het gevoerde beleid en van de geboekte re
sultaten dringend gewenst was. In een aantal dorpen op de Mancha bleek
zich namelijk een opmerkelijk vertrek van kolonisten voor te doen. Dit
hield vooral verband met het geringe sukses van de kolonisatie-aktivitei
ten, onder meer als gevolg van het feit dat deze niet bleken aan te slui
ten op de ontwikkelingen in de rest van de Spaanse ekonomie.
Ook Béringuier en Ortega Canteru signaleren het verschijnsel dat een deel
van de kolonisten, die oorspronkelijk waren geplaatst in de door hen bestudeerde dorpen, inmiddels is vertrokken en het bestaan van kolonist heeft
opgegeven. Zij komen evenwel niet tot een verklaring hiervoor.
Omdat het een té veel omvattende taak zou zijn om de resultaten, die in
geheel Spanje met kolonisatie-aktiviteiten zijn bereikt, te toetsen aan
de beoogde doelstellingen, beperkt onze studie zich tot enkele kolonisatiegebieden. Bij de keuze daarvan hebben wij ons laten leiden door de
overweging dat de te bestuderen Projekten dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. Zij moeten enkele van de grotere kolonisatiegebieden van Spanje betreffen, omdat deze meer aandacht van het I.N.C./IRYDA hebben gekregen
dan het geval is met de kleinere projekten.
2. Zij moeten behoren tot de al wat oudere projekten, dat wil zeggen projekten die (voor het grootste deel) al 10 à 15 jaar geleden zijn gerealiseerd. De ervaring heeft namelijk geleerd dat de gestichte kolonistenbedrijven pas na een dergelijke rijpingsfase hun normale produktieniveau bereiken.
3. Zij moeten nog wat minder de aandacht hebben getrokken van onderzoekers dan het geval is met bijvoorbeeld het Plan Badajoz.
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Onze keuze is uiteindelijk gevallen op enkele reeds gerealiseerde Projekten in het Ebrobekken, namelijk die van Bardenas I en Monegros I. Na een
globaal onderzoek naar de huidige stand van zaken bleek evenwel, ook gezien de tweede genoemde voorwaarde, een nadere beperking van het onderzoeksgebied gewenst. Dit bracht ons ertoe om onze aandacht te koncentreren op de kolonistendorpen in de gemeente Ejea, gelegen binnen het Bardenas I-projekt, en op die in het gebied van La Violada in het Monegros
I-projekt (zie kaart 2 bij hoofdstuk III en kaart 5 bij hoofdstuk IV).

4. Opzet
Voor een goed begrip van de kolonisatie-aktiviteiten van het I.N.C./IRYDA
moeten wij eerst nagaan wat deze precies inhouden en welke werkwijze door
het Instituut wordt gevolgd bij het uitvoeren van grote kolonisatieprojekten (hoofdstukken I en II]. Hieruit blijkt dan dat het Instituut een aantal middelen tot zijn beschikking heeft gekregen om de agrarische struktuur in bepaalde gebieden ingrijpend te wijzigen, maar anderzijds beperkt
wordt in zijn mogelijkheden. Deze situatie is het resultaat van een historische ontwikkeling, waarin het kolonisatiebeleid geleidelijk zijn huidige inhoud heeft gekregen. Dit historisch proces bepaalt ook in belangrijke mate de plaats, die het beleid momenteel binnen het Spaanse landbouwbeleid inneemt.
Uiteraard vormen de algemene kenmerken van het kolonisatiebeleid en van
de aktiviteiten van het Instituut niet het enige kader, waarbinnen de
Projekten in het Ebrobekken bestudeerd moeten worden. De Projekten ondergaan immers ook invloed van het ruimtelijk kader, waarbinnen zij gerealiseerd zijn. Voor de Projekten Bardenas I en Monegros I is dit het centrale deel van het Ebrobekken. Vooral het fysisch milieu en de demografische
en sociaal-ekonomische ontwikkelingen in dit deel van Spanje drukken hun
stempel op de huidige situatie in de kolonisatiegebieden. Nadat van dit
fysische en sociaal-ekonomische milieu in hoofdstuk III een beknopte
schets is gegeven, brengt een analyse van het kolonisatieproces en van het
huidige agrarisch bestaanspatroon in de gebieden van Ejea en La Violada
vervolgens aan het licht dat fouten in het kolonisatiebeleid en met name
het gebrek aan resultaten kenmerkend zijn voor een deel van deze beide
Projekten. De omvang van de agrarische produktie en de inkomsten van de
kolonistenbevolking staan bij deze analyse centraal, omdat dit de aspekten
zijn waarop de aktiviteiten van het Instituut zich in hoofdzaak richtten
(hoofdstukken IV en V ] .
Door ook andere kenmerken van de kolonistenbedrijven (zoals bedrijfsgrootte, teeltplan en opbrengsten) te bestuderen geven wij in hoofdstuk VI
een nadere verklaring voor het feit dat een groot deel van de kolonistenbedrijven onvoldoende inkomsten afwerpt. Dok het overschot aan arbeidskrachten op de bedrijven is in dit verband echter een belangrijk gegeven. Hieruit vloeit weer voort dat bij het zoeken naar een verbetering
van het inkomensniveau op de gestichte bedrijven vooral gedacht moet worden aan het laten afvloeien van arbeidskrachten en aan het treffen van
produktieverhogende maatregelen. De mogelijkheden hiertoe worden belicht
in de hoofdstukken VII en VIII.
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5· Bronnen
Voor ons onderzoek hebben wij een groot aantal publikaties geraadpleegd,
met name op het gebied van de algemene landbouwpolitiek in Spanje en op
dat van het kolonisatiebeleid. Deze publikaties zijn opgenomen in de literatuuropgave. Ook hebben wij gebruik gemaakt van talrijke niet gepubliceerde rapporten en overzichten van het I.N.C./IRYDA, die bijzonder waardevol bleken te zijn als bron van informatie. Deze rapporten zijn eveneens vermeld in de literatuuropgave, althans voor zover zij betrekking
hebben op het Ejea- en op het Violada-gebied, waarop onze studie zich in
het bijzonder richt. Dok werd gebruik gemaakt van een groot aantal statistische bronnen, welke eveneens in de literatuuropgave zijn opgenomen.
Om een inzicht te krijgen in het huidige bestaanspatroon in de bestudeerde kolonisatiegebieden waren wij aangewezen op het doen van onderzoek in
de verschillende kolonistendorpen. (16) Het aksent lag daarbij op het
voeren van gesprekken met lokale IRYDA-funktionarissen en op het afnemen
van enquêtes aan een deel van de kolonisten. Vooral deze gesprekken gaven
ons een goed beeld van de veranderingen, die zich in deze gebieden hebben
voorgedaan, en van de huidige bestaansstruktuur. Zij zijn daarom voor ons
onderzoek van grote waarde geweest.
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I. DE VOORNAAnSTE AKTIVITEITEN VAN HET I.IM.C./IRYDA EN DE
PROBLEMEN IN VERBAND MET HUN EVALUATIE
In de Inleiding hebben wij al aangegeven op welk terrein de aktiviteiten
van het IRYDA zich bewegen. Wij hebben daar ook gewezen op het feit dat
het IRYDA in zijn huidige vorm pas enige jaren bestaat. In 1971 werd dit
Instituut namelijk opgericht door een samenvoeging van het vroegere
Instituto Nacional de Colonización, dat zich bezighield met kolonisatieaktiviteiten, met de Nationale Dienst voor de Herverkaveling en de Streekverbetering (Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación
Rural).
In deze studie houden wij ons uitsluitend bezig met de aktiviteiten van
het IRYDA welke zijn gelegen op het gebied van de kolonisatie en die voordien werden ontplooid door het I.N.C. Dit betekent dat de werkzaamheden
van het IRYDA voor zover die gelegen zijn op het terrein van de herverkaveling en de streekverbetering buiten beschouwing worden gelaten. Bovendien zullen wij niet álle aktiviteiten bestuderen, die op het vlak van de
kolonisatie door het I.N.C./IRYDA ontplooid worden. Wij gaan namelijk uitsluitend in op de irrigatie- en kolonisatie-aktiviteiten van dit Instituut,
die betrekking hebben op Projekten van een zekere omvang. De hulp, die het
Instituut kan verlenen wanneer partikuliere grondbezitters over willen
schakelen van "droge" op bevloeide landbouw, wordt hier buiten beschouwing
gelaten. Met deze vorm van dienstverlening hebben wij namelijk niet te
maken bij onze studie van enkele grote irrigatie- en kolonisatieprojekten
in het Ebrobekken. Bovendien is het zo, dat deze vorm van hulpverlening
een ondergeschikte plaats inneemt binnen de aktiviteiten van het I.N.C/
IRYDA.
In dit hoofdstuk zullen wij derhalve ingaan op de aktiviteiten van het
I.N.C./IRYDA op het terrein van de irrigatie en kolonisatie in grotere
Projekten. Wij gaan eerst na welke werkwijze het Instituut daarbij volgt.
Daarna zullen wij in grote lijnen aangeven hoe de resultaten van dergelijke aktiviteiten, dus ook van de door ons te bestuderen projekten, geëvalueerd kunnen worden.

A. DE AKTIVITEITEN VAN HET I.N.C./IRYDA

BIJ DE UITVOERING VAN GROTE

KOLONISATIEPROJEKTEN
De taak van het IRYDA is in de wet als volgt omschreven:
1. Het doorvoeren van een ekonomische en sociale hervorming in uitgestrekte gebieden, waar het treffen van dergelijke maatregelen noodzakelijk
is. Door de hervorming moet een bijdrage worden geleverd aan de nationale ekonomische ontwikkeling. Daarnaast dienen deze maatregelen ook te
leiden tot een verbetering van de situatie op het platteland en wel
doordat de levensstandaard van de plattelandsbevolking verbeterd
wordt.
2. Dit dient vooral bereikt te worden door het stichten van agrarische
bedrijven, die in sociaal-ekonomisch opzicht als "modern" kunnen
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worden aangemerkt· Daarnaast kan ook aan reeds bestaande bedrijven
steun worden verleend.
3. Door deze maatregelen moet men uiteindelijk komen tot een betere
benutting en bescherming van de natuurlijke hulpbronnen, zoals wa
ter en bodem.tl)
Eén van de voornaamste kenmerken van de aktiviteiten van het I.N.C./
IRYDA (2) in nieuw te bevloeien gebieden van enige omvang is de integrale aanpak. De beoogde hervorming van de landbouw in de betreffende
gebieden berust namelijk niet uitsluitend op het uitvoeren van de verschillende werkzaamheden, welke nodig zijn om te kunnen bevloeien. In
het algemeen maakt een omschakeling op bevloeide landbouw ook een verandering mogelijk in het gevolgde gewaskeuzepatroon, de produktiecijfers, de agrarische bedrijfsgrocttestruktuur, de inzet van arbeidskrachten in de landbouw en de omvang van de (seizoen]werkloosheid en
eveneens in het welvaartspeil in de betrokken gebieden. (3] Dergelijke
ontwikkelingen bleken zich in het verleden in Spanje echter niet spontaan voor te doen.(4] Daarom moest de omschakeling op bevloeide landbouw er worden aangevuld met maatregelen om in de betreffende gebieden
een betere agrarische struktuur te kreëren en om een zo groot mogelijke
agrarische produktie te behalen.
Dit heeft ertoe geleid dat de aktiviteiten van het 1 .l\i.C./IRYDA in de
kolonisatiegebieden veel meer gingen omvatten dan alleer. de omvorming
van "droog" land,m=estal akkerland [tierra
de secano),
in bevloeid
Cakker)land {tierra
de regadío].
Het Instituut werd namelijk ook belast met het doorvoeren van de noodzakelijke wijzigingen in de eigendoms- en bezitsstruktuur door onteigening en uitgifte van grond. Verder
heeft het Instituut ook de zorg voor de selektie, huisvesting en begeleiding van de nieuwe boeren (kolonisten) en moet kontrole worden uitgeoefend op de bedrijfsvoering. Hierbij is dan nog afgezien van aktiviteiten als de aanleg van wegen.
Indien al deze taken op de juiste wijze worden uitgeoefend, moet dit
uiteindelijk leiden tot het ontstaan van in sociaal-ekonomisch opzicht
gezonde bedrijven, tot een verbetering van de levensstandaard van de
rurale bevolking en tot een hervorming van het ekonomisch en sociaal
leven in de betrokken gebieden. Daarmee zouden dan de voornaamste doelstellingen van het Instituut verwezenlijkt zijn. Om het effekt van de
getroffen maatregelen zo goed mogelijk te kunnen overzien zullen wij
nu eerst ingaan op de werkwijze van het I.N.C./IRYDA en op de belangrijkste veranderingen, die door de aktiviteiten van het Instituut op
gang worden gebracht. (5)
1. DejDoorbereidende

maatregelen

Wij zullen nog zien dat de overheid grote investeringen doet om de
agrarische struktuur in de kolonisatiegebieden te verbeteren. Dm het
aanwenden van overheidsgelden in een bepaald gebied te rechtvaardigen
wordt daarom de kolonisatie van het betreffende gebied van "groot nationaal belang" verklaard.
Na deze eerste maatregel wordt het Plan General de Colonización
(algemeen
kolonisatieplan) opgesteld. In een dergelijk plan vindt men onder meer
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een afbakening van het te koloniseren gebied, een beschrijving van de
bodemsoorten en een opsomming van de uit te voeren werken en te bouwen
bevolkingskernen. Ook de normen ten aanzien van de onteigening van grond
worden in dit plan vastgesteld, evenals de kriteria volgens welke de
kolonisten geselekteerd zullen worden.
Daarnaast komen in een dergelijke voorstudie ook de ekonomische aspekten van het projekt aan de orde, met name de kenmerken die de te stichten kolonistenbedrijven moeten vertonen. Ook wordt daarin de intensiteit van het bodemgebruik berekend, welke door kolonisten en partikuliere eigenaars van regadto-lanó
in de toekomst behaald zal moeten worden. De wet van 1973 voegt daaraan de bepaling toe dat tegelijk met het
opstellen van het algemeen kolonisatieplan een berekening moet worden
gemaakt, waaruit blijkt dat de voor het betreffende kolonisatiegebied
geplande gewaskeuze in ekonomisch opzicht verantwoord is. Om dit vast
te kunnen stellen moet het Instituut rekening houden met de afzetmogelijkheden van de betreffende produkten, met de produktiekosten én met
de kosten die de omschakeling op bevloeide landbouw in het gebied met
zich zal meebrengen. Wij zullen later nog zien waarom deze bepaling in
de Wet op de kolonisatie van 1973 is opgenomen.
Na goedkeuring van het algemeen kolonisatieplan dient voor de grotere
Projekten een gekoördineerd werkschema te worden opgesteld, waarin de
taakverdeling wordt geregeld tussen het I.N.C./IRYDA en de Waterbouwkundige Diensten van het Ministerie van Openbare Werken. Bij dergelijke
Projekten neemt dit Ministerie alle uit te voeren grotere werkzaamheden voor zijn rekening, zoals het bouwen van dammen en het graven van
kanalen. Alleen bij kleinere projekten gaat het I.N.C./IRYDA volledig
autonoom te werk en worden alle, doorgaans veel minder omvattende werkzaamheden door het Instituut zelf uitgevoerd.
Pas wanneer het projekt deze "administratief-bestuurlijke" fase heeft
doorlopen wordt een begin gemaakt met de herverdeling van de grond.
Voor elke eigenaar wordt vastgesteld welk deel van de grond, die hij
binnen het kolonisatiegebied in eigendom heeft, door het Instituut onteigend zal worden. Men maakt daarbij onderscheid tussen:
a. land dat in elk geval wordt onteigend, zoals de grond waarop de voor
de irrigatie noodzakelijke werken moeten worden uitgevoerd en de
grond die verpacht wordt.
b. tierras
exceptuadasj dat wil zeggen: land waarop de gehanteerde onteigeningsbepalingen niet van toepassing zijn. Dit is het geval, wanneer het technisch onmogelijk of ekonomisch niet verantwoord lijkt om
deze grond voor bevloeide landbouw in gebruik te nemen. Verder is
ook van onteigening uitgezonderd die grond, welke vóór het begin van
het kolonisatieproces al bevloeid werd en waarop een "normaal" produktieniveau wordt bereikt. Die uitzondering geldt tenslotte ook voor het
land, waarop de omschakeling op bevloeide landbouw door de eigenaar
zelf al op gang is gebracht en in een redelijk vergevorderd stadium
verkeert.
с tierras
reservadas^ dat wil zeggen: land dat voorlopig het eigendom
blijft van de oorspronkelijke eigenaar [.reservista) . Deze krijgt de
kans om zijn grond met hulp van het I.N.C./IRYDA voor bevloeide land
bouw geschikt te maken. Wanneer dat is gebeurd, blijft het Instituut
kontrole uitoefenen op de bedrijfsvoering. Binnen een termijn
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van 5 jaren na de dag, waarop het gebied volledig voor bevloeide
landbouw geschikt is verklaard, dient de reservista
te voldoen aan
de minimum-eisen ten aanzien van het te behalen produktieniveau, zoals die zijn vastgelegd in het algemeen kolonisatieplan. Pas wanneer
aan deze voorwaarden is voldaan, behoudt de reservista
definitief en
zonder restrikties het eigendom van zijn grond. Als hij niet aan de
voorwaarden voldoet, heeft het Instituut het recht om alsnog tot onteigening over te gaan. Deze maatregel wordt gerechtvaardigd door het
feit dat ook voor de bevloeiïng van dergelijk land belangrijke overheidsinvesteringen zijn gedaan, die maar gedeeltelijk gekompenseerd
worden door terugbetalingen.
d. al het land dat niet onder de kategorieën b. en c. valt. Dit wordt
onteigend als tierras
en exceso of grond die "overbodig" is voor de
oorspronkelijke eigenaar.
De normen,volgens welke de omvang van de tierras
reservadas
wordt bepaald, worden voor ieder kolonisatiegebied afzonderlijk vastgesteld.
In de wet, die tot 1971 de aktiviteiten van het Instituut regelde, was
sinds 1958 de bepaling opgenomen dat op de eerste plaats moest worden
uitgegaan van de noodzaak om aan een zo groot mogelijk aantal kolonisten
grond te geven. Deze eis moest echter zoveel mogelijk in overeenstemming
worden gebracht met de rechtmatige belangen van de partikuliere eigenaars én met de noodzaak om een zo groot mogelijke agrarische produktie te bereiken. (6) In de wet van 1973 is deze wat ambivalente bepaling komen te vervallen, zonder dat er echter duidelijke richtlijnen voor
in de plaats kwamen. Het Instituut heeft daardoor nóg meer vrijheid gekregen om in dit opzicht rekening te houden met de specifieke omstandigheden in elk gebied afzonderlijk.
Een en ander heeft ertoe geleid dat de onteigeningsbepalingen vaak van
gebied tot gebied en van tijd tot tijd verschilden. Vroeger ging het
Instituut in praktisch alle gevallen uit van het totale grondbezit van
een bedrijf binnen een kolonisatiegebied. Daarvan werd een bepaald deel,
vaak 75%, onteigend. Alleen stelde men gewoonlijk een limiet aan de omvang van de tierras
reservadas
per bedrijf; de maximum-reserua lag in
het algemeen bij 120 à 150 ha. De laatste jaren bestaat meer de neiging
om rekening te houden met de gezinsgrootte van de reservista.
Behalve op
een basis-reserva
van 20 of 30 ha., kan de partikuliere grondeigenaar nu
doorgaans ook aanspraak maken op een reserva van 20 ha. voor ieder van
zijn wettige zoons. [7)

2.De_02S2litsing_vœï_de

onteigende_grond_in

kolonistenbedrijven

Na de voorbereidende werkzaamheden volgt een langdurige periode, waarin
de onteigeningsprocedure op gang wordt gebracht en waarin het gebied
voor bevloeide landbouw geschikt wordt gemaakt. In deze fase moet een
aantal werkzaamheden worden uitgevoerd, die doorgaans veel tijd vergen,
zoals de bouw van stuwdammen, het graven van irrigatiekanalen en het egaliseren van het terrein.
Veel meer dan de "technische" realisatie van de kolonisatieprojekten is
voor ons van belang de uitgifte van de grond, die door het I.N.C./IRYDA
onteigend is. Deze grond wordt, na geschikt gemaakt te zijn voor be-
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vloeide landbouw , grotendeels aan kolonisten uitgegeven in kleine
stukken (parce Z-as of lotes).Ook
kan een deel ervan worden gebruikt om
in stukjes van meestal niet meer dan 0,5 ha. te worden uitgegeven aan
(land)arbeiders. Deze zogenoemde gezinstuinen of huertos
familiares
worden vrijwel uitsluitend benut voor wat zelfvoorzienende tuinbouw.
Ook het stichten van modelbedrijven of proefboerderij en en de uitgifte
van grond aan samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld van kolonisten) behoren tot de mogelijkheden. Tenslotte kunnen de tierras
en exceso worden
gebruikt om al bestaande, te klein geachte bedrijven ermee te vergroten.
Het grootste deel wordt echter door het Instituut benut voor het stichten
van de genoemde familiebedrijven.
In de door het Instituut gekoloniseerde gebieden kan men uiteidelijk
dus verschillende bedrijfstypen aantreffen, namelijk:
-grote model- en proefboerderij en en koöperatieve landbouwbedrijven
-kleine gezinstuinen(7zuertos
familiares)
-gezinsbedrijven van kolonisten [.explotaciones
familiares)
-partikuliere bedrijven, bestaande uit tierras
exceptuadas
en/of
tierras
reservadas.
De omvang van deze partikuliere bedrijven kan zeer
verschillend zijn. Men treft bedrijven aan van enkele honderden ha.
(restanten van vroeger grootgrondbezit)лтааг ook bedrijven die kleiner
zijn aan de lotes van de kolonisten.
De onteigening en herverdeling van grond oefent grote invloed uit op
het agrarisch bestaanspatroon in de kolonisatiegebieden. De eigendomsstruktuur wordt er in de oorspronkelijke situatie gewoonlijk gekenmerkt
door het voor Spanje typerende kontrast tussen groot en klein eigendom.
Door de uitvoering van de onteigeningsbesluiten gaat een deel van de
grond over in handen van het Instituut, dat ook na de uitgifte ervan aan
kolonisten voorlopig de wettige eigenaar van deze grond blijft, tot het
moment waarop de schriftelijke bewijzen van eigendomsrecht aan de kolo
nisten worden uitgereikt. (B) Omdat in het algemeen vooral het extensief
benutte, grote eigendom - zeker wanneer dit verpacht werd - het sterkst
betrokken is bij de onteigening, kan een aanzienlijke nivellering van de
eigendomsstruktuur het resultaat zijn.
Een dergelijke verandering doet zich ook voor ten aanzien van de bezitsstruktuur. Grote bedrijven worden door de onteigeningsbesluiten in
het algemeen aanzienlijk in omvang gereduceerd. Te kleine bedrijven kun
nen met de vrijkomende grond vergroot worden tot een in ekonomisch op
zicht verantwoorde minimum-omvang.
Tenslotte zullen deze aktiviteiten eveneens invloed hebben op het verka
velingspatroon in de betrokken gebieden. Bij de onteigening en uitgifte
van grond wordt het bezit van elk bedrijf namelijk zoveel mogelijk gekoncentreerd tot één aaneengesloten geheel. (9)
Hoewel de aktiviteiten van het Instituut dus ook de partikuliere bedrijven raken, zullen wij onze aandacht voornamelijk richten op het stichten
van kolonistenbedrijven. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat het
grootste deel van de onteigende grond daartoe wordt bestemd,terwijl het
stichten van dergelijke bedrijven ook het voornaamste doel vormt van de
aktiviteiten, die door het Instituut worden ontplooid.
Wij zullen eerst ingaan op de omvang die het Instituut aan de

lotes
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geeft. Dit is een belangrijk aspekt, omdat het uiteindelijk resultaat
van het kolonisatieproces in niet geringe mate hierdoor bepaald blijkt
te worden.
De Wet op de kolonisatie van 1949 liet zich nauwelijks uit over de
omvang van de te stichten kolonistenbedrijven. Hierin werd alleen gesteld dat de bedrijven aan de kolonistengezinnen een behoorlijk
en
waardig bestaansniveau
moeten kunnen bieden. (10) Dit ging men interpreteren als een situatie, waarin de kolonisten op hun bedrijven een
inkomen kunnen behalen, dat op zijn minst vergelijkbaar is met dat in
de overige ekonomische sektoren.(11)
Om zoveel mogelijk kolonisten aan grond te kunnen helpen werden gedurende lange tijd kleine lotes uitgegeven, eerst met een omvang van ongeveer 5 ha., later van 7 tot 10 ha. Maar voor het bereiken van een
behoorlijk
en waardig bestaansniveau
bleek dit onvoldoende, zelfs wanneer het Instituut ook nog een aantal faciliteiten verleende bij de
bedrijfsvoering. Men hoort daarom wel eens de klacht - echter nooit in
het openbaar geuit of gepubliceerd - dat het I.IM.C./IRYDA geen bijdrage heeft geleverd om de problemen op het Spaanse platteland op te
lossen. Het Instituut zou deze problemen juist hebben vergroot door
nieuwe minifundia te kreëren. In wat minder scherpe bewoordingen is
van verschillende zijden de opmerking geplaatst dat de gestichte bedrijven te klein zijn om ekonomisch rendabel te kunnen produceren, zodat geen werkelijke en blijvende oplossing is geboden voor de strukturele problemen in de Spaanse landbouw. (12)
Het probleem is inmiddels ook binnen het I.N.C./IRYDA onderkend. Ter
verdediging is echter vooral gewezen op externe faktoren. Zo zou de
snelle stijging van de inkomens in de niet-agrarische sektoren er debet aan zijn dat de inkomsten op de kolonistenbedrijven hierbij ver
achterblijven. Eerst in een publikatie van het I.N.C. uit 1969 (13)
klonk iets door van kritiek op het eigen beleid. Hierin werd gewezen
op de noodzaak om soepel te zijn bij het vaststellen van de gewenste
bedrijfsgrootte in de verschillende kolonisatiegebieden.
In werkelijkheid liggen de oorzaken van het probleem echter veel dieper:
1. In het verleden is sterk de nadruk gelegd op de noodzaak om zoveel
mogelijk arme boeren werk en daardoor een inkomen te verschaffen.
Om dit te bereiken werd het naar verhouding kleine areaal land, dat
beschikbaar kwam voor het stichten van kolonistenbedrijven, in zoveel mogelijk kleine stukjes verdeeld. Met de mogelijkheid dat de
omstandigheden, welke tot een dergelijk beleid aanleiding gaven,
zouden kunnen veranderen werd niet voldoende rekening gehouden. Pas
toen een dergelijke verandering zich wel degelijk voordeed, raakte
men echt overtuigd van de noodzaak om een zekere pariteit te bereiken tussen enerzijds de inkomens op de ( te kleine ) kolonistenbedrijven en anderzijds die in de industrie en in de dienstverlenende sektor. (14)
2. Dergelijke kleine bedrijven werden doorgaans gesticht, nadat een al
dan niet grondig onderzoek was verricht naar de lokale omstandigheden in het kolonisatiegebied en naar de mogelijkheden van een
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intensievere agrarische benutting. Daarbij ging men, zoals wij hierboven al hebben gekonstateerd, uit van de situatie die zich op dat
moment voordeed. Vervolgens werd voor elk kolonisatieprojekt vastgesteld welke omvang de kolonistenbedrijven dienden te hebben. De realisatie van deze plannen vergde in het algemeen echter veel tijd,
zelfs veel meer dan gepland was. Op het moment waarop de kolonistenbedrijven inderdaad werden gesticht sloten zij vaak al niet meer
aan op de ekonomische situatie van dat ogenblik. Dit gold des te meer,
omdat ook op het Spaanse platteland in de afgelopen decennia een proces van snelle strukturele verandering op gang kwam. (15)
3. Omdat men voor alle bedrijven in een bepaald gebied een vrijwel uniforme omvang vaststelde, werd bovendien te weinig rekening gehouden
met verschillen in omstandigheden van bedrijf tot bedrijf (zoals verschillen in bodemgeschiktheid).
4. Hierop sluit een vierde punt van kritiek op de gang van zaken aan.
Het I.N.C. stelde namelijk de bedrijfsgrootte op een té starre manier vast volgens min of meer algemene richtlijnen, die voor het gehele land golden. Te weinig werd rekening gehouden met lokale faktoren, die het wenselijk maakten om in een bepaald gebied van deze
richtlijnen af te wijken. (16)
Kan men van mening verschillen over de vraag welke omstandigheden er nu
precies verantwoordelijk voor zijn dat de in het verleden gestichte kolonistenbedrijven in het algemeen te klein van omvang zijn, een feit is
in elk geval dat het probleem inmiddels door de overheid is gesignaleerd.
De wet van 1973 preciseert de bepaling dat de kolonistenbedrijven een

behoorlijk

en waardig bestaansniveau

moeten verschaffen aan de kolonis-

ten. De nieuwe wet voegt er namelijk de bepaling aan toe dat een dergelijk bestaansniveau bereikt moet kunnen worden door direkte exploitatie
van het bedrijf, waarbij aan minimaal
twee volledige
arbeidskrachten
werk wordt geboden. Bovendien wordt bepaald dat het Instituut bij het
vaststellen van de gemiddelde bedrijfsgrootte in een bepaald gebied rekening moet houden met de lokale omstandigheden, die van invloed kunnen
zijn op de gewaskeuze en op de opbrengsten per ha. (17)
De laatste jaren houdt het I.N.C./IRYDA dan ook meer dan vroeger het geval was rekening met de eisen van produktiviteit en van inkomenspariteit
bij het vaststellen van de gewenste omvang van de kolonistenbedrijven.
Een vaak aangehaald voorbeeld van deze nieuwe koers is het Cinca-plan.
'Je oorspronkelijk vastgestelde bedrijfsgrootte van 7 à 10 ha. (19561)
heeft in de plannen inmiddels plaats moeten maken voor een gemiddelde
omvang van 20 ha. (18)
Met het wijzigen van nog in uitvoering zijnde plannen worden de al gestichte bedrijven overigens niet geholpen. De noodzaak om deze bedrijven
te vergroten wordt algemeen onderkend, maar er zijn maar weinig mogelijkheden om dit te realiseren. Deze oudere bedrijven vertonen in het algemeen weinig dynamiek. Een aanpassing van de bedrijfsgrootte op eigen
kracht, bijvoorbeeld door middel van grondaankopen, is meestal niet eenvoudig. (19)
Dok de mogelijkheden om de al gestichte kolonistenbedrijven achteraf
door het I.N.C./IRYDA te laten vergroten zijn in het algemeen beperkt.
Een oplossing kan hierin bestaan dat grond binnen of buiten de koloni-
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satiegebieden geschikt wordt gemaakt voor het uitoefenen van bevloeide
landbouw en vervolgens niet wordt gebruikt om er nieuwe bedrijven op
te stichten, maar om er al bestaande kolonistenbedrijven mee te vergroten. In een aantal gevallen zal het dan gaan om land dat al wel het
eigendom is van het Instituut, maar nog niet is uitgegeven. In andere
gevallen zal het land alsnog door het Instituut onteigend of aangekocht
moeten worden. Een dergelijke gelegenheid blijkt zich maar in een beperkt aantal gevallen voor te doen en gewoonlijk gaat het dan nog om
kleine stukken grond. Aan deze mogelijkheid wordt daarom in de literatuur weinig aandacht geschonken.
Wat meer wordt gedacht in de richting van een andere oplossing, namelijk dat in de toekomst grond vrij zal komen als gevolg van het vertrek
van kolonisten. Aldus hoopt men de dan nog aanwezige kolonisten meer
land te kunnen geven. (20) Wil men echter op deze manier meer grond vrij
maken om op korte termijn een oplossing te bieden voor de problemen van
de tot nu toe gestichte (te kleine) bedrijven, dan zal het vertrek van
kolonisten van overheidswege zoveel mogelijk moeten worden gestimuleerd.
Aan dit laatste wordt momenteel inderdaad gedacht, (21) iets wat enkele
jaren geleden nog volstrekt onmogelijk leek.

3. De eelektie

van

kolonisten

Wij zijn in de voorgaande paragraaf vrij uitvoerig ingegaan op de werkwijze van hst I.N.C./IRYDA bij het vaststellen van de omvang van kolonistenbedrijven. Dat was onder meer noodzakelijk, omdat dit aspekt van
het beleid van grote betekenis is voor net uiteindelijk welslagen van
het kolonisatieproces. Bovendien bleek de gang van zaken in dit opzicht sterk beïnvloed te worden door enkele interessante wijzigingen in
de uitgangspunten van het beleid. Ook daarom was een uitvoerige behandeling ervan gerechtvaardigd. Hetzelfde geldt voor de selektie van
de kolonisten.
Na de Burgeroorlog vroegen de enorme problemen op het Spaanse platteland om een onmiddellijke oplossing.Om deze nood wat ie verlichten weraen destijds vooral die personen als kolonist geselekteerd, die het
meest om hulp verlegen zaten. Daarbij werd gewoonlijk niet speciaal gelet op hun kapaciteiten als landbouwer en als ondernemer.
De hiermee opgedane ongunstige ervaringen leidden tot een wijziging
van de selektiekriteria in 1966. Sindsdien wordt meer nadruk gelegd op
de met hun beroeosuitoefening samenhangende kapaciteiten van de aspirant-kolonisten. Deze bepalen immers voor een belangriik deel de bedrijfsresultaten, die op hun beurt weer de grondslag vormen voor het
uiteindelijk weislagen van een projekt. (22)
Onder het Tweede Ontwikkelingsplan (1966-1971) zijn de normen opnieuw
aangepast. Met de nu geldence bepalingen hoopt men vooral jongs, dynamische en beter geschoolde ondernemers aan te trekken om modern·;!, rationele kolonistenbedrijven op te zetten. 123) Tot nu toe zijn tschter
binnen het Instituut nog geen stappen ondernornsn om deze algemene aanbeveling ts konkretiseren en om nieuwe regels vast te stellen voor de
selektie van kolonisten.
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Hoewel in principe voor elk projekt aanvullende regels kunnen worden
vastgesteld, gelden momenteel enkele algemene bepalingen waarvan niet
mag worden afgeweken.Dp de eerste plaats stelt het Instituut aan de
toekomstige kolonisten enkele eisen, waaraan zij in elk geval moeten
voldoen. Deze minimum-eisen hebben onder meer betrekking cp het niveau
van hun scholing, hun maatschappelijk gedrag, gezondheidstoestand, burgerlijke staat en leeftijd. Ook mogen slechts diegenen tot de selektie
worden toegelaten, die al een beroep uitoefenen in de landbouw. [24)
Daarnaast hanteert het I.N.C./IRYDA nog een aantal voorkeursbepalingen,
die eveneens algemeen gelden. Volgens deze bepalingen wordt voorrang
verleend aan boeren, die afkomstig zijn uit het gebied waarin het betreffende kolonisatieprojekt wordt uitgevoerd. Daarbij doet het er
niet toe of het gaat om vroegere pachters en deelpachters van de door
het Instituut onteigende grond of om andere boeren, zolang zij maar in
het gebied wonen en zelf niet beschikken over voldoende land. De rest
van de kolonisten wordt meestal geselekteerd uit dorpen waar zich grote
sociale problemen voordoen, gelegen in de omgeving van het kolonisatiegebied. Tenslotte wordt bij de selektie ook voorrang gegeven aan toekomstige erfgenamen van kolonisten, die volgens de geldende bepalingen
bij het overlijden van een kolonist geen aandeel in het bedrijf kunnen
opeisen en die dan geen grond meer zouden hebben.
Meestal melden zich meer gegadigden aan dan er kolonistenbedrijven beschikbaar komen. Dit betekent vaak dat men opnieuw moet gaan selekteren
binnen de groep aspirant-kolonisten, die voldoen aan de minimum-eisen
en die bovendien recht hebben op voorrang. De tweede selektie vindt
plaats volgens de regel dat voorrang moet worden verleend aan gezinshoofden, die een groot gezin moeten onderhouden en met name een groot
aantal zoons. Deze bepaling is opgenomen in een tijd, waarin men nog
verzekerd wilde zijn van een toereikend aanbod van arbeidskrachten voor
de exploitatie van de bedrijven. Bovendien stonden toen ook uit sociale overwegingen het verlenen van werkgelegenheid en het verschaffen
van een inkomen aan grote gezinnen centraal in het beleid.
Wij zijn van mening dat vooral deze laatste bepaling niet meer past in
het beleid van het I.N.C./IRYDA. (25) De bedrijven die werden gesticht
waren nooit groot genoeg om voldoende werk en inkomsten te verschaffen
aan een groot gezin. Zelfs de wat grotere bedrijven kunnen thans, dankzij de mechanisatie, met een betrekkelijk geringe arbeidsinzet goed worden bewerkt. De toegenomen niet-agrarische werkgelegenheid maakt het
bovendien niet langer noodzakelijk om voor álle gezinsleden werk te
vinden op het eigen bedrijf. Ook binnen het Instituut begint men er
steeds meer van overtuigd te raken dat deze regel niet langer past in
het selektiebeleid. Daarom wordt de bepaling niet meer overal toegepast,
hoewel men haar nog altijd aantreft in de meest recente wet op de kolonisatie. C26)

4. De_koloni_stendor£en
Om de kolonisten te huisvesten geeft het I.N.C./IRYDA aan een onderneming opdracht tot het bouwen van nieuwe woningen met bijbehorende bedrijfsgebouwen. In het algemeen geeft het Instituut de voorkeur aan een
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koncentratie van de huizen in nederzettingen. Dp die manier kunnen de
noodzakelijke voorzieningen zo goedkoop mogelijk worden verleend en
sluit men zoveel mogelijk aan bij de behoeften van de bevolking aan
sociale kontakten. Bovendien wordt daardoor de kontrole op de kolonisten vergemakkelijkt en is hun sociale vorming beter te verwezenlijken.
In de nieuwe dorpen vindt men niet uitsluitend woningen en bedrijfsgebouwen voor de kolonisten en landarbeiders. Meestal is er ook een bescheiden verzorgingsapparaat, bestaande uit een aantal winkels, een
kerk, scholen, een gemeenschapshuis en een koöperatief centrum.
De bouw van dergelijke volledig nieuwe dorpen binnen de te koloniseren
gebieden was vroeger noodzakelijk, omdat anders de afstand tussen de
woonplaats van de kolonisten en hun grond te groot zou zijn. Dit moest
vermeden worden, omdat de bevloeide landbouw arbeidsintensief is en
frekwent bezoek aan de velden vereist. Bovendien was het bezwaarlijk
om met de toenmalige transportmiddelen regelmatig grote afstanden af te
leggen. Als gevolg van het toegenomen bezit van traktoren en andere vervoermiddelen geldt dit bezwaar nu veel minder. Daarom valt momenteel
een tendens te bespeuren om de kolonistenwoningen zoveel mogelijk te
plannen in al bestaande dorpen, die ruimere mogelijkheden bieden op het
gebied van dienstverlening, onderwijs en werkgelegenheid buiten de agrarische sektor. (27)

5. Ό e bepalingen

ten aanzien van de^edri¿fsvoerin0_in

dekolonisatie-^.

Meestal beschikken kolonisten in het begin over niet meer dan hun eigen
arbeidskracht en die van hun gezinsleden. Daarom krijgen zij van het
I.N.C./IRYDA grond toegewezen, evenals een huis. Indien zij dat wensen,
verstrekt het Instituut in de beginperiode ook andere noodzakelijke
produktiemiddelen, zoals machines, zaaigoed, kunstmest, bestrijdingsmiddelen en veevoer. Bovendien bestaat de mogelijkheid om te betalen
belastingen door het Instituut te laten voorschieten.
De meeste kolonisten hebben bij hun selektie geen of weinig ervaring
met de bevloeide landbouw. Daarom behoort het eveneens tot de taak van
het I.N.C./IRYDA-personeel om hierin verbetering te brengen. Dit gebeurt onder meer door adviezen te geven en kursussen te organiseren.
Tegenover deze faciliteiten staan ook een aantal verplichtingen. Zo
moet een kolonist zijn bedrijf persoonlijk en direkt exploiteren en
voldoen aan een aantal andere eisen, die het Instituut stelt ten aanzien van de bedrijfsvoering. Deze eisen liggen vooral op het vlak van
de te bereiken intensiteit van de bodembenutting.
Volgens de Wet op de kolonisatie moet de bedrijfsvoering van de kolonisten in de eerste jaren na hun plaatsing strikt gekontroleerd worden.
Zo moet bijvoorbeeld het Instituut in die periode aan de'kolonisten
het bouwplan voorschrijven. Van een dergelijke kontrole komt in de
praktijk echter niet veel terecht en ook van een daadwerkelijke begeleiding van de kolonisten door middel van voorlichting is doorgaans
geen sprake.
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Ook de reservistas
mogen rekenen op steun, kredietfaciliteiten en adviezen van de zijde van het Instituut bij de omschakeling op bevloeide
landbouw. Evenals de kolonisten zijn zij verplicht om binnen een bepaalde termijn te voldoen aan de eisen, die het Instituut stelt ten
aanzien van de te bereiken intensiteit van de bodembenutting. Meestal
wordt deze termijn gesteld op 5 jaren, gerekend vanaf het moment waarop men in een bepaald gebied is overgegaan op bevloeide landbouw. Indien aan deze eisen niet wordt voldaan, heeft het Instituut het recht
om alsnog tot onteigening van de tierras
reservadas
over te gaan. Indien echter de begeleiding van en de kontrole op de bedrijfsvoering van
de kolonisten al veel te wensen overlaat, dan behoeft het geen verwondering te wekken dat van ondersteuning van en van kontrole op de partikuliere bedrijven helemaal weinig terecht komt.
Dit alles neemt niet weg dat het I.N.C./IRYDA toch wel enige invloed
uitoefent op de bedrijfsvoering, met name op die van de kolonistenbedrijven. Dit geldt vooral ten aanzien van de gewaskeuze. In het algemeen probeert men deze zoveel mogelijk te richten op die produkten,
waaraan behoefte bestaat binnen de nationale ekonomie.
Spanje was door het isolement, waarin het land na de Burgeroorlog en
na de 2e Wereldoorlog lange tijd verkeerde, vooral aangewezen op eigen
produktie om in de behoeften te kunnen voorzien. Deze situatie bleef
ook later bestaan door het tekort aan deviezen, waarmee het land te
kampen had. In die periode bepaalde het streven naar zelfvoorziening
het agrarisch produktiebeleid, met name in die gebieden waar zich door
uitbreiding van het bevloeide areaal nieuwe mogelijkheden gingen voordoen. Men legde zich in dergelijke gebieden vooral toe op de verbouw
van veevoedergewassen, zoals maïs, voederbieten en vooral luzerne, om
daardoor de veehouderij te stimuleren. Ook de verbouw van industriële
gewassen, zoals katoen, tabak en suikerbieten, ging in de kolonisatiegebieden een belangrijke rol spelen, naast de graanbouw, de tuinbouw
en de fruitteelt. (28)
Momenteel zijn de tekorten voor bepaalde agrarische produkten op de
binnenlandse markt opgeheven en van sommige produkten zijn zelfs overschotten ontstaan. Toch drukt het nationale produktiebeleid nog altijd zijn stempel op de gewaskeuze in de kolonisatiegebieden. Zo wordt
de wenselijkheid van een verdere uitbreiding van het bevloeide areaal
onder meer afgemeten aan de vraag welke gewassen in de nieuwe irrigatiegebieden verbouwd kunnen worden en aan de vraag of een dergelijke gewaskeuze wel past in het nationale produktiebeleid. (29) Nog altijd
stimuleert men de produktie van veevoedergewassen, maïs, suikerbieten,
katoen en oliehoudende gewassen en hetzelfde geldt voor de rundveehouderij. (30)
6· De_finœ<iai'êle_ ^^]Aohtingen^yan_de_

Jœlonisten_en

hun

rechtsgpsitie

Volgens de Wet op de kolonisatie kan een kolonist van zijn bedrijf worden weggestuurd, wanneer hij zijn financiële verplichtingen ten opzichte
van het I.N.C./IRYDA niet stipt nakomt. De reservistas
lopen in dat geval
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eveneens het risico dat hun grond alsnog onteigend wordt. Ook in dit
opzicht blijkt echter noch op de partikulieren, noch op de kolonisten
een strenge kontrole te worden uitgeoefend. De [terug]betalingen kun
nen meestal lange tijd uitgesteld worden.
Om welke verplichtingen gaat het en hoe is de afwikkeling ervan gere
geld? Hiervoor gelden doorgaans de volgende regels, hoewel zich ver
schillen van gebied tot gebied voordoen. (31] Zowel de kolonisten als
de reservistas
betalen voor de grond die bevloeid kan worden 50% van
de kosten, nodig om de omschakeling op bevloeide landbouw tot stand te
brengen. Het gaat hier om de kosten in verband met de bouw van stuw
meren, de aanleg van grote kanalen en de uitvoering van andere belang
rijke werkzaamheden. Dit bedrag moet in 25 jaar worden terugbetaald en
er wordt een rentevergoeding van 11% per jaar berekend. De rest van de
kosten wordt door de staat gedragen.
De werkzaamheden die van algemeen belang zijn worden volledig door de
overheid gefinancierd. Het gaat in dat geval vooral om de aanleg van
hoofdwegen en de bouw van openbare gebouwen. Daarnaast is er ook een
aantal werkzaamheden die meer direkt verband houden met de belangen van
de individuele kolonist en van de reservista.
Daarom wordt van de kosten
voor de aanleg van kleinere kanalen en toevoerwegen niet meer dan 40%
door de overheid gesubsidieerd. De rest dient te worden terugbetaald,
waarbij geen rente wordt berekend. De partikuliere eigenaars krijgen
hiervoor 5 jaar de tijd, de kolonisten 20 jaar.
Een andere kategorie werkzaamheden betreft het nivelleren van grond,
zowel voor kolonisten als voor reservistas
uitgevoerd, en de bouw van
huizen en bedrijfsgebouwen voor de kolonisten. Van de kosten verbonden
aan deze werkzaamheden wordt 30% gesubsidieerd, tenminste wanneer het
gaat om kleine reservistas
en om kolonisten. In dat geval behoeft geen
rente te worden vergoed en heeft men 20 jaar de tijd voor het aflossen
van de schuld. Ook de reservistas
met grotere bedrijven kunnen echter
nog aanspraak maken op ruime faciliteiten van de overheid.
Tenslotte moet nog een financiële verplichting worden vermeld, die uitsluitend rust op de kolonisten. Het betreft de betaling van het land
dat zij tot hun beschikking hebben gekregen. Het is opvallend dat de
overheid in dit opzicht weinig faciliteiten verleent: géén subsidies en
een rentevergoeding van 35% per jaar. Wel heeft de kolonist 20 jaar de
tijd om deze schuld af te lossen. Ook eventuele voorschotten van het
I.N.C./IRYDA in verband met de exploitatie van zijn bedrijf in de eerste jaren moet hij binnen dezelfde periode terugbetalen.
Een kolonist wordt niet onmiddellijk eigenaar van het bedrijf dat hij
krijgt toegewezen. Gedurende een bepaalde periode beheert hij zijn bedrijf op basis van een concesión administrativa.
Pas nadat minimaal
vier, maar als regel acht jaren zijn verlopen sedert het moment waarop hij als kolonist werd geplaatst ,kan hij voor de wet eigenaar worden.
Daarvoor is het niet nodig dat hij zijn schulden volledig heeft afgelost.
Wél moet hij hebben aangetoond zijn bedrijf goed te kunnen beheren en aan
zijn financiële verplichtingen te kunnen voldoen.
De bedrijven blijven ook daarna gebonden aan een aantal bepalingen.Zo
heeft een kolonist toestemming van het Instituut nodig om zijn bedrijf
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te mogen verkopen of schenken. Het verpachten van kolonistenbedrijven
is zonder meer verboden. Een andere bepaling luidt dat het bedrijf bij
overlijden altijd onverdeeld moet overgaan in het bezit van één erfgenaam. In dat geval moet ook de nieuwe eigenaar voordien al een beroep hebben uitgeoefend in de landbouw.
Op deze manier hoopt het Instituut te voorkomen dat de kolonistenbedrijven worden verpacht of zelfs worden gebruikt als beleggingsobjekt
door niet-agrariërs. Ook een opsplitsing van de toch al kleine bedrijven hoopt men zo tegen te gaan. Aan de naleving van deze bepalingen
wordt echter lang niet overal en altijd even stringent de hand gehouden. Binnen het Instituut bestaat bovendien onzekerheid over de vraag
welke maatregelen men kan treffen, wanneer de wet in dit opzicht niet
wordt nageleefd.

B. DE PROBLEMATIEK DER EVALUATIE VAN EEN KOLONISATIEPROJEKT

Het zal duidelijk zijn dat het I.N.C./IRYDA in staat is om het agrarisch bestaanspatroon in bepaalde gebieden ingrijpend te wijzigen. Wij
hebben al gezien welke veranderingen door de aktiviteiten van het Instituut teweeg worden gebracht in de eigendoms- en bezitsstruktuur van
de grond en in het verkavelingspatroon. Maar ook de intensiteit van
het bodemgebruik wordt doorgaans sterk verhoogd. Zodra de watervoorziening van de gewassen door de bevloeiïng verzekerd is, kan immers in
tegenstelling tot de situatie in de mediterrane "droge" akkerbouw het
inlassen van een braakperiode in de vruchtwisseling achterwege worden
gelaten. Vaak kan een boer zelfs op eenzelfde stuk grond in de loop
van het jaar meerdere gewassen verbouwen, tenminste wanneer ook wordt
voldaan aan andere voorwaarden, zoals een goede bemesting. (32)
In het algemeen zal ook de gewaskeuze een verandering ondergaan als
gevolg van de omschakeling op bevloeide landbouw en wel zodanig dat
eveneens sprake zal zijn van een intensivering. Bij een voldoende en
regelmatige watervoorziening is immers een meer gevarieerd bouwplan
mogelijk dan het geval is bij "droge" landbouw. Ook zal van de verschillende gewassen gemiddeld per ha. méér geproduceerd worden dan
oorspronkelijk mogelijk was.
Behalve op de intensiteit van het bodemgebruik en op de opbrengsten
oefent de omschakeling van secano op regadío'
landbouw ook invloed uit
op de inzet van arbeidskrachten en op de omvang van de [seizoen)werkloosheid. Er zijn diverse pogingen gedaan om de stijging van de arbeidsinzet als gevolg van de omschakeling te berekenen, maar de resultaten daarvan lopen sterk uiteen. (33)
Vast staat echter wel dat vooral de toename van de verbouw van gewassen die veel bewerking vragen aan de bevloeide landbouw een arbeidsintensief karakter verleent. Bovendien kan het bevloeide land vaak het
hele jaar door bebouwd worden, waardoor de behoefte aan arbeidskracht
niet alleen groter wordt, maar ook gelijkmatiger over het jaar verdeeld wordt dan bij de "droge" landbouw het geval is. Ook het onderhoud van de irrigatiekanalen e.d. brengt veel werk met zich mee.
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Door een juiste seleKtie van Kolonisten en door hen verder te begeleiden en te kontroleren bij hun bedrijfsvoering zal over het geheel
genomen de bedrijfsvoering in de kolonisatiegebieden rationeler zijn dan
in de traditionele landbouw het geval is. Dit laatste kan onder meer
tot uitdrukking komen in een hogere mechanisatiegraad, in een intensiever bodemgebruik, in een betere bemesting of in een relatief goed
ontwikkelde veehouderij.
Al deze door de aktiviteiten van het I.N.C./IRYDA op gang gebrachte
veranderingen moeten uiteindelijk leiden tot een verhoging van de
agrarische produktie en tot betere bedrijfsresultaten. De herverdeling
van het eigendom en bezit van grond zal er tevens toe bijdragen dat
deze stijging van de opbrengsten uit de landbouw ook beter wordt verdeeld over de agrarische beroepsbevolking. Daarom moet de kolonisatie
van een gebied uiteindelijk resulteren in een algemene verhoging van
het welvaartsniveau ter plaatse.
Wij hebben evenwel al gewezen op het feit dat het Instituut zich niet
altijd aan de wettelijk voorgeschreven werkwijze houdt. Met name van
de kontrole, die het dient uit te oefenen op de partikuliere eigenaars
binnen de kolonisatiegebieden, komt doorgaans weinig terecht. De bedrijfsvoering van de kolonisten wordt door het Instituut gewoonlijk
wat beter gekontroleerd, maar ook in dat opzicht bestaat in de meeste
gevallen een groot verschil tussen teorie en werkelijkheid.[34)
Ook de kritiek op het kolonisatiebeleid en op het funktioneren van het
I.N.C./IRYDA, die in het verleden is geuit en waarop wij in het volgende hoofdstuk wat uitvoeriger zullen ingaan, roept de vraag op welke
resultaten nu precies bereikt zijn. Voordat wij zullen proberen hierop een antwoord te geven aan de hand van enkele grote Projekten in
het Ebrobekken, moeten wij eerst ingaan op het probleem hoe de resultaten van dergelijke projekten geëvalueerd kunnen worden.
Er zijn verschillende uitgangspunten mogelijk, wanneer men de resultaten van een kolonisatieprojekt wil evalueren. Kolonisatie is een
proces dat zich zowel in de ruimte als in de tijd afspeelt en vanuit
beide invalshoeken kan men proberen tot een evaluatie te komen. Het is
echter van belang erop te wijzen dat de keuze van benaderingswijze
voor een belangrijk deel bepaald wordt, of kan worden, door vooroordelen over de waarde van het beleid, zoals dat gevoerd is.
Sommige auteurs menen te kunnen volstaan met een vergelijking tussen
de oorspronkelijke situatie en het huidig agrarisch bestaanspatroon
in de kolonisatiegebieden. Het zal duidelijk zijn dat, zeker voor wat
Spanje betreft, een dergelijke vergelijking praktisch altijd gunstig
uitvalt voor de huidige situatie. Er is immers sprake geweest van een
vrij diepgaande wijziging van de agrarische struktuur. Hierbij zijn
enorme investeringen gedaan, zowel in de aanleg van bevloeiïngskanalen
en in de bouw van nieuwe dorpen, als in minder duidelijk zichtbare
maatregelen, zoals een herverdeling van het grondbezit. Dat deze investeringen niet zonder gevolgen zijn gebleven voor het agrarisch bestaanspatroon in het betrokken gebied en dat de positieve effekten
daarvan in het algemeen groter zullen zijn dan de eventuele nadelige
gevolgen,(35) zal evident zijn.
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Een oppervlakkige vergelijking tussen de vroegere en de huidige situ
atie levert meestal dan ook weinig nieuwe gezichtspunten op. Dit soort
vergelijkingen heeft uitsluitend een funktie om de gunstige invloed
van de kolonisatie-aktiviteiten te illustreren. Zij zijn daardoor
vooral geschikt voor populaire of zelfs propagandistisch getinte be
schrijvingen van de veranderingsprocessen. Dit geldt vooral wanneer de
vergelijking wordt gesteld in termen van groene vruchtbare
vlaktes,
waxw vroeger een dorre woestenij was, maar ook wanneer men "harde" produktiecijfers met elkaar vergelijkt. (36)

л

Een vergelijking van de vroegere en de huidige produktiecijfers heeft
slechts zin, wanneer de produktiestijging kan worden afgezet tegen de
kosten die zijn gemaakt in verband met het kolonisatieproces. Bij het
I.N.C./IRYDA wordt nu pas een begin gemaakt met de ekonomische evalu
atie van enkele reeds uitgevoerde Projekten. Men hoopt hierdoor in de
toekomst te komen tot het vaststellen van een aantal normen volgens
welke vooraf bepaald kan worden of het uitvoeren van een projekt ekonomisch verantwoord is of niet. (37) Met enige nadruk willen wij er
echter op wijzen, dat het feit dat een bepaald projekt in ekonomisch
opzicht rendabel moet worden geacht nog niet betekent dat de uit
voering ervan op grond van andere kriteria ook gewenst zou zijn.
Wanneer men de tweede mogelijke invalshoek kiest, wordt kolonisatie
gezien als een proces dat zich ook in de ruimte afspeelt. Men kan der
halve het huidige agrarisch bestaanspatroon in een kolonisatiegebied
ook vergelijken met de situatie in het omliggende of aangrenzende ge
bied. Een dergelijke vergelijking kan heel verschillend uitvallen; wij
noemen hier slechts de twee uitersten. (36)
1. Het omliggende gebied vertoont kenmerken, die een vergelijking al
bij voorbaat gunstig doen uitvallen voor het kolonisatiegebied. Dit
zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het gaat om een traditioneel,
arm secano-gebleä,
waar bovendien een inadekwate bedrijfsgrootte- of
eigendomsstruktuur een rem vormt op mogelijke ekonomische ontwikkelingen.
2. Het aangrenzende gebied is een al zeer lang intensief bewerkte riviervlakte. In Spanje zijn hier doorgaans goede bodems, een adekwate agrarische struktuur met overwegend middelgrote familiebedrijven
en een zekere mate van welvaart ontstaan. In de ideale situatie
profiteert hiervan de grote massa van de agrarische beroepsbevolking, onder meer als gevolg van de relatief gelijkmatige verdeling
van het grondbezit.
In het eerste geval vervult de vergelijking ongeveer dezelfde funktie
als een (oppervlakkige) vergelijking in de tijd. In het algemeen is
het agrarisch bestaanspatroon in de traditionele secano-gebieden van
Spanje in de afgelopen decennia niet fundamenteel veranderd. Totaal
verschillend is de situatie in de kolonisatiegebieden, waar de introduktie van de bevloeide landbouw en de opdeling van het grondbezit hebben geleid tot naar verhouding intensief bewerkte en moderne gezinsbedrijven. De verschillen tussen beide gebieden zullen onmiddellijk in
het oog springen en zijn bijna vanzelfsprekend.
In het tweede geval wordt de situatie in een kolonisatiegebied vergeleken met die in een gebied waar al een langere traditie bestaat voor wat
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betreft de bevloeide landbouw. Het is in dat geval zeer wel mogelijk
dat deze vergelijKing uitvalt in het voordeel van het "oude" irrigatiegebied. Wij zullen nog zien dat de omschakeling op bevloeide landbouw gepaard gaat met een lange rijpingsperiode, waarvan de duur door
het I.N.C./IRYDA doorgaans wordt geschat op 15 à 20 jaar. Een dergelijke periode is onder meer noodzakelijk om een zekere irrigatietraditie bij de boeren te doen ontstaan en om ze vertrouwd te laten worden
met de gewassen, die in geval van bevloeiïng doorgaans verbouwd worden. Pas na het verstrijken van een dergelijke periode kan men verwachten dat op de kolonistenbedrijven een "normaal" produktieniveau
wordt bereikt.
Maar ook wanneer de rijpingsperiode voorbij is, verkeren de kolonisten
doorgaans nog in een minder gunstige positie dan de boeren in de
"oude" Spaanse irrigatiegebieden. Deze laatsten hebben immers vaak een
voorsprong, omdat:
- zij de irrigatietechnieken toch nog beter beheersen en meestal ook
meer ervaring hebben met de intensieve bevloeide landbouw;
- zij voor hun Produkten een betere positie op de [nationale) markt
hebben veroverdj
- zij doorgaans beschikken over betere grond (lager gelegen en met een
dikkere bodemlaag) dan de kolonisten, die op hun veel recenter in
kuituur gebrachte grond niet zelden te kampen hebben met stenigheid
of met andere minder gunstige natuurlijke omstandigheden;
- zij niet of in veel mindere mate belast zijn met schulden dan de kolonisten, die vaak nog grote financiële verplichtingen hebben ten opzichte van het Instituut.
Tegenover dergelijke voordelen, die de oude irrigatiegebieden bieden,
staan vaak ook nadelen, zoals het voorkomen van kleine tot zeer kleine
bedrijfjes, een sterke versnippering van de grond over een groot aantal percelen en een mogelijk wat verouderde bedrijfsuitrusting. Doorgaans zullen deze nadelen echter niet opwegen tegen de voordelen.
Een vergelijking tussen een kolonisatiegebied en een wat ouder irrigatiegebied zal dan ook vooral gemaakt worden door kritici van het irrigatiebeleid, om aan te tonen dat kolonisatie op korte termijn slechts
bescheiden resultaten oplevert of om het marginale karakter van veel
kolonisatieprojekten te illustreren. Deze konstatering is in veel gevallen terecht. Toch is het voor een evaluatie van een kolonisatieprojekt naar onze mening onvoldoende om uitsluitend dergelijke vergelijkingen in de beschouwing te betrekken.
Een laatste mogelijkheid bestaat hierin dat men de resultaten van een
bepaald kolonisatieprojekt toetst aan de doelstelling van dat projekt.
Deze zijn vaak echter uiterst vaag geformuleerd of zijn soms zelfs niet
expliciet genoemd. De vraag of met een bepaald projekt het beoogde doel
inderdaad bereikt is kan daarom aanleiding geven tot eindeloze diskussies over de interpretatie van de doelstellingen of over de normen, die
gehanteerd moeten worden.
Daar komt nog bij dat deze doelstellingen in sommige gevallen wel wat
te optimistisch zijn geformuleerd, dat wil zeggen zonder voldoende rekening te houden met de beperkte mogelijkheden om deze ook inderdaad te
realiseren. Vaak hangt een al dan niet bewuste overschatting van de mo-
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gelijke resultaten van een projekt samen met de wens om het uitvoeren
ervan te rechtvaardigen.
In dergelijke gevallen zal een vergelijking achteraf van de doelstellingen en de prognoses met de in werkelijkheid behaalde resultaten
uiteraard vaak negatief uitvallen. Daarmee is dan nog weinig gezegd
over de werkelijke resultaten van het betreffende projekt. In dat geval is immers uitsluitend aangetoond dat plannen maken en beargumenteren,
en zeker een populaire presentatie ervan, eenvoudiger zijn dan de realisatie van die plannen. Dat dit ook voor het I.N.C./IRYDA geldt zal
een weinig opzienbarende konklusie zijn. Iets dergelijks valt immers wel
te verwachten van een Instituut dat, zoals wij nog zullen zien, na de
Burgeroorlog een speciale rol heeft gespeeld in het ekonomisch » maar
vooral ook in het politieke leven van Spanje.
Ook wanneer een dergelijke vergelijking gunstig uitvalt voor de behaalde resultaten, hoeft dit nog niet altijd een bewijs te zijn dat het kolonisatieproces ook geslaagd genoemd mag worden. In het verleden verliep
vaak lange tijd tussen het opstellen van de kolonisatieplannen en de
realisatie ervan. In die tijd zijn de omstandigheden, waaronder de produktie in de Spaanse landbouw plaatsvindt, op meerdere punten aanzienlijk verbeterd, onder meer door het ruimer gebruik van kunstmest. Het
is bijzonder moeilijk om achteraf te beoordelen in hoeverre de in een
kolonisatiegebied bereikte resultaten nu te danken zijn aan de omschakeling op bevloeide landbouw of aan andere aktiviteiten van het I.N.C./
IRYDA en in hoeverre deze nu het gevolg zijn van (destijds niet voorziene) ontwikkelingen, die los hiervan staan. Met andere woorden, men
moet zich de vraag stellen of deze verbeteringen zich ook zonder ingrijpen van het kolonisatie-instituut niet zouden hebben voorgedaan.
Op grond van het bovenstaande komen wij tot de konklusie dat het afzetten van de huidige resultaten op de kolonistenbedrijven tegen de produktiecijfers, die vóór de kolonisatie in het gebied werden behaald,
niet meer dan een smalle basis vormt voor het evalueren van een kolonisatieprojekt. Hetzelfde geldt wanneer men deze resultaten vergelijkt
met de produktiecijfers elders, of het nu gaat om gebieden met vanouds
irrigatielandbouw of om gebieden met "droge" landbouw. Ook een vergelijking tussen de oorspronkelijk verwachte en de werkelijk behaalde
bedrijfsresultaten heeft meestal niet meer dan een betrekkelijke waarde.
In onze analyse van de aktiviteiten van het I.N.C./IRYDA in enkele grote
kolonisatiegebieden in het Ebrobekken zullen diverse hierboven genoemde
vergelijkingen aan de orde komen. Wij zullen ons daarbij echter steeds
terdege rekenschap dienen te geven van het feit, dat een evaluatie van
het kolonisatiebeleid op grond van dergelijke vergelijkingen gemakkelijk aanleiding kan geven tot overhaaste konklusies.
Dit betekent niet dat er geen enkel kriterium zou zijn op grond waarvan
de aktiviteiten van het Instituut op meer bevredigende wijze geëvalueerd kunnen worden. Nog in 1973 werd immers (opnieuw) vastgesteld, dat
de kolonistenbedrijven een behoovtijk
en waavaig bestaansniveau
dienen
te verschaffen, en dat op ieder bedrijf tenminste twee arbeidskrachten
volledig moeten kunnen worden ingezet. Wij weten ook dat het streven
naar inkomenspariteit ten opzichte van de niet-agrarische sektoren al
sedert de beginfase van het kolonisatiebeleid het denken bepaalt over

.24.

de vraag wat moet worden verstaan onder een dergelijk inkomensniveau.
Of de resultaten van een kolonisatieprojekt beantwoorden aan de algemene
doelstellingen van het I.N.C./IRYDA hangt dus af van de vraag of het
Instituut bedrijven heeft gesticht, waarop twee volwaardige arbeidskrachten het hele jaar door werk vinden en daarvoor ook beloond worden
op een wijze, die valt te vergelijken met de inkomens in de andere
ekonomische sektoren.
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II. DE ONTWIKKELING VAN НЕТ KOLONISATIEBELEID GEPLAATST TEGEN EKONOniSCHE EN POLITIEKE ACHTERGRONDEN

In een land als Spanje, waar een belangrijk deel van het grondgebied
semi-aride trekken vertoont, vormt de landbouwwatervoorziening een
groot probleem. In het verleden werd een uitbreiding of intensivering
van de bevloeide landbouw er vaak gezien als een van de meest voor de
hand liggende middelen om de problemen in de agrarische sektor op te
lossen. Dit is ook wel begrijpelijk,wanneer men bedenkt dat daardoor
een aantal belangrijke veranderingen op gang wordt gebracht in de agra
rische produktie-omstandigheden. Bovendien biedt een dergelijk beleid
gewoonlijk de mogelijkheid om te komen tot een verbetering van de in
komens- en welvaartsverdeling.
Daarmee is echter nog niet voldoende duidelijk geworden waarom de uit
breiding van de bevloeide landbouw in Spanje werd en wordt gezien als
een taak voor de overheid. Dit vraagt in dit hoofdstuk derhalve een na
dere toelichting. Ook moeten wij ingaan op de vraag waarom de uitbrei
ding van het bevloeide areaal binnen het totale landbouwbeleid zo'η
uitermate belangrijke plaats kon gaan innemen als tot voor kort het
geval was. Het antwoord kan het best worden gegeven door de ontwikke
ling van de kolonisatiegedachte en van het daarmee verbonden I.N.C./
IRYDA te beschrijven.
Aan de hand van de geschiedenis van het I.N.C./IRYDA kunnen wij ons te
vens een beeld vormen van het ekonomische en politieke kader, waarbin
nen dit Instituut aktief is geweest. De behaalde resultaten, maar ook
een aantal mislukkingen vormen de basis van de kritiek, die vooral in
de laatste jaren op het Instituut is uitgeoefend. Deze kritiek en de
recente ontwikkelingen, welke het Instituut als gevolg daarvan heeft
doorgemaakt, vormen eveneens een achtergrond waartegen zijn aktiviteiten bezien moeten worden.

A. HET ONTSTAAN VAN ΌΕ KOLONISATIEGEDACHTE EN DE ONTWIKKELING VAN
HET I.N.C.
(1)

2.£e_j^eriode_vó(1r

1959

Vóór het einde van de Burgeroorlog was van een samenhangend kolonisatiebeleid in Spanje geen sprake. Wel werd in die tijd aandacht besteed
aan de uitbreiding van het bevloeide areaal, waarbij de rol van de overheid steeds belangrijker werd. Los daarvan stonden doorgaans nog de
overige maatregelen ter verbetering van de produktie-omstandigheden in
de landbouw, die momenteel deel uitmaken van het kolonisatiebeleid.
Vooral ten aanzien van de herverdeling van het grondbezit werden vóór
1939 weinig resultaten geboekt. Wél bepaalde de strijd om het grondbezit in belangrijke mate de omstandigheden, waaronder het kolonisatiebeleid in 1939 van start ging. Aan dit facet van de voorgeschiedenis
van het I.N.C. zullen wij daarom wat meer aandacht moeten besteden.
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Over de toenemende bemoeienis van de overheid met de uitbreiding van
de bevloeide landbouw vóór 1939 kunnen wij Kort zijn. Na een periode
waarin de geïrrigeerde landbouw zich betrekkelijk weinig uitbreidde
ontstond rond het midden van de 19e eeuw hernieuwde belangstelling
voor de vergroting van het bevloeide areaal. Er werden stuwdammen
gebouwd en enkele van de belangrijkste irrigatiekanalen in Spanje
werden in die tijd gegraven, maar meestal ging men er nog van uit dat
het uitvoeren van dergelijke Projekten een winstgevende aangelegenheid
was, die dan ook aan het partikulier initiatief kon worden overgelaten.
De resultaten die hiermee werden bereikt bleven evenwel achter bij de
verwachtingen. Voor de steeds toenemende bevolking kon vaak onvoldoende
voedsel geproduceerd worden. Daarom nam bij de overheid de bereidheid
toe om het partikulier initiatief te gaan steunen bij de uitbreiding
van het bevloeide areaal. Bovendien ging men inzien dat partikuliere
investeerders in feite niet in staat waren om een dergelijke opgave
tot een goed einde te brengen. De omschakeling op bevloeide landbouw in
grote gebieden vereist namelijk behalve het uitvoeren van waterbouwkundige werken ook een wijziging van de gehele agrarische produktiestruktuur. De daarmee gemoeide investeringen zijn doorgaans te groot en
worden te langzaam rendabel om aantrekkelijk te zijn voor het partikulier initiatief.
In de periode die duurde van ongeveer 1911 tot 1939 ging de staat daarom
steeds vaker aktief deelnemen aan de uitvoering van waterbouwkundige
werken, zoals stuwdammen, en van irrigatieprojekten. Wel werd het in
deze periode nog altijd aan het partikulier initiatief overgelaten om
de eigenlijke omschakeling op bevloeide landbouw tot stand te brengen.
Zo moesten de eigenaars van grond er zelf voor zorgen dat de nodige
toevoer- en afvoerkanalen naar en van hun land werden gegraven. Daarnaast moesten vaak nog andere werkzaamheden worden verricht, zoals het
nivelleren en terrasseren van de grond.
Het bleek echter dat de partikuliere eigenaars ook deze taak niet op
zich konden of wilden nemen en daardoor breidde het bevloeide areaal
zich maar langzaam uit. Voorstellen om partikulieren tot irrigatie te
verplichten of om hun grond te onteigenen werden wel gedaan, maar niet

aangenomen. Ook de Ley de Obras de Puesta en Riego [Wet op de bevloeiïngswerken) van 1932 was er nog op gericht om de uitvoering te stimuleren van aanvullende werkzaamheden in die gebieden waar met betrekkelijk weinig moeite kon worden overgeschakeld op bevloeide landbouw, omdat er met hulp van de staat al dammen en grotere irrigatiekanalen waren aangelegd. Deze wet vormde een onderdeel van de Wet op de landhervorming van 1932.Daadwerkelijke omschakeling op bevloeide landbouw betekende dat op de betrokken bedrijven de [onteigenings)bepalingen van
de landhervormingswet niet van kracht zouden zijn.
De gebrekkige natuurlijke watervoorziening vormt echter niet het enige
probleem, waarmee de landbouw in Spanje te kampen heeft. Van de vele
andere faktoren, die een optimaal funktioneren van de landbouw in de
weg staan, is de ongunstige verdeling van het land wel de belangrijkste.
De herverdeling van het grondbezit vormt dan ook de tweede maatregel,
waarop de kolonisatiegedachte is gebaseerd. Wij hebben echter al ge-
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konstateerd. dat de herverdeling van het grondbezit binnen het huidige
kolonisatiebeleid een ondergeschikte plaats inneemt. Men richt zich
in feite vooral op de uitbreiding van de bevloeide landbouw, gekoppeld
aan een zeer beperkte herverdeling van het grondbezit,indien dit niet
te vermijden valt. Wanneer wij hier aandacht besteden aan de pogingen,
die in Spanje al voor 1939 zijn ondernomen om het grondbezit rechtvaardiger onder de boerenbevolking te verdelen, gebeurt dit dan ook
niet omdat het kolonisatiebeleid hiervan een voortzetting zou zijn,
maar juist om aan te tonen dat dit beleid vooral is ontstaan als reaktie op dergelijke pogingen.
Een eerste aanzet tot herverdeling van het grondbezit vinden wij in
een aantal bepalingen uit de 18e en 19e eeuw. Deze hadden tot doel
om grond in handen van adel, geestelijkheid en gemeenten over te dragen aan kleine boeren en landarbeiders. Door een intensieve benutting
van de oorspronkelijk meestal extensief benutte grond zou een kolonisatieproces op gang moeten komen. Een voorbeeld hiervan vinden wij in
een Koninklijk Besluit van 1770, volgens welk land in eigendom van
gemeenten moest worden afgestaan aan landarbeiders. Deze maatregel
heeft in het algemeen weinig sukses gehad. Hetzelfde geldt voor de
Wetten op de desamortisatie [Leyes de desamortización],
die sinds 1837
van kracht waren. Waar deze wetten al werden toegepast bracht dit vaak
met zich mee dat de grond in handen kwam van de opkomende stedelijke
bourgeoisie.De voorwaarden waarop deze nieuwe eigenaars hun land verpachtten waren doorgaans minder gunstig dan vroeger het geval was geweest bij het kerkelijk grondbezit. Dok het recht op kommunaal gebruik
van gemeentegrond kwam te vervallen, zodra deze grond verkocht werd.
In het algemeen werd de positie van de pachters en landarbeiders door
de desamortisatie eerder slechter dan beter. [2)
In de daarna volgende tijd tot aan het begin van de politieke woelingen
in de jaren dertig van deze eeuw werden geen serieuze pogingen gedaan
om te komen tot een herverdeling van het grondbezit. Er werden niet
meer dan enkele bescheiden maatregelen getroffen om gezinsbedrijven te
stichten, vooral op minder goede en niet benutte grond, die in handen
was van nationale of lokale overheden. Van een kombinatie met het irrigatiebeleid was in die tijd nog geen sprake. Zo voorzag de in 1907
uitgevaardigde Wet op de binnenlandse kolonisatie en herbevolking
[Ley de Colonización y Repoblación Interior)
in de oprichting van landbouwkolonies op basis van gezinsbedrijven. Er werden in een periode van
18 jaar slechts 18 van dergelijke kolonies gesticht, waar in totaal
niet meer dan ongeveer 1700 gezinnen kwamen te wonen. De gemiddelde
bedrijfsgrootte lag er niet hoger dan ongeveer 7 ha. Een andere poging
om te komen tot kolonisatie werd ondernomen op basis van een in 1927
uitgevaardigde wet. Daarbij waren in totaal 6.886 "kolonisten" en
41.921 ha. land betrokken. Í3)
Daarna volgde een periode van politieke onrust, vooral ten tijde van de
Republiek en van de Burgeroorlog. In deze tijd werden wél enkele pogingen ondernomen om tot een algemene en radikale herverdeling van het
land te komen. Zo werd in 1932 de veel omstreden Wet op de agrarische
hervorming [Ley de Reforma Agraria) aangenomen, die de mogelijkheid bood
om grond te onteigenen en uit te geven aan arme boeren en landarbeiders.
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De resultaten waren beperkt. In 1935 werd de wet nietig verklaard, om
in 1ЭЗБ in een wat radikalere versie opnieuw te worden ingevoerd. Voor
al in het begin van de Burgeroorlog werd veel land krachtens deze wet
herverdeeld, namelijk tot 1938 al 5,7 miljoen ha. (4) Daarbij komt
nog dat in het begin van de Burgeroorlog op grote schaal bezettingen
van latifundia plaatsvonden. (5)
2. Dejperiode_tussen

Iß39_en 1949

De onteigeningen, tot stand gekomen krachtens de Wet op de landhervorming, werden door het Franco-regime onmiddellijk ongedaan gemaakt
en hetzelfde gold voor de bedrijfsbezettingen. Op deze manier verzekerde het regime zich van de verdere steun van de invloedrijke
klasse der grootgrondbezitters. Een dergelijke radikale
landhervorming werd verworpen als in strijd met de idealen van de "Beweging".
Als alternatief hiervoor werd de grondslag gelegd voor het huidige
kolonisatiebeleid, een beleid dat gebaseerd is op de geteidelijke
verbetering van de agrarische produktiestruktuur door middel van een uitbreiding van het bevloeide areaal. Dit beleid is slechts voor zover
dat absoluut noodzakelijk is gekoppeld aan een voorzichtige herverdeling van het grondbezit.
Het regime greep terug op de reeds genoemde Wet op de bevloeiïngswerken
van 1932, die gericht was op een uitbreiding van het bevloeide areaal.
Volgens deze wet kon de overheid dit proces bespoedigen, niet alleen
door de noodzakelijke grote waterbouwkundige werken uit te voeren, maar
ook door te stimuleren dat een aantal aanvullende werkzaamheden werd
uitgevoerd om de eigenlijke omschakeling op bevloeide landbouw tot stand
te brengen.
De bepalingen van deze wet vindt men in grote lijnen terug in de Wet
op de grondslagen van de kolonisatie in uitgestrekte gebieden (Lç~j de

Bases para la colonización

de grandes zonas ) van 1939. In datzelfde

jaar was al het Nationaal Kolonisatie-Instituut {Instituto
Nacional
de Colonización)
opgericht. Dit Instituut kreeg tot taak om toezicht
te houden op de omschakeling op bevloeide landbouw in die gebieden,
waar na de aanleg van dammen en irrigatiekanalen door de overheid een
dergelijke omschakeling mogelijk was geworden. Het I.N.C. kon dit proces bovendien stimuleren door technische, financiële en juridische hulp
te verlenen aan partikuliere bedrijven.
Dok onder deze wet was aan de overheid uitsluitend een stimulerende
rol toebedeeld in het streven om het areaal bevloeid land uit te breiden. Zij probeerde zo gunstig mogelijke kondities te scheppen, waarop
het partikulier initiatief kon inspelen. Het eigendomsrecht op de
grond werd nog altijd volledig gerespekteerd. Dit hing samen met het
feit dat de maatregelen niet zozeer de herverdeling van land tot doel
hadden,als wel een intensievere benutting ervan. De overheid gaf dus de
voorkeur aan een technische verbetering van de produktiestruktuur volgens een kolonisatiegedachte, die steunde op motieven van ekonomische
aard, boven een landhervorming, die hoofdzakelijk sociale doelstellingen
nastreefde. (6)
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Na enkele jaren bleek het resultaat van deze maatregelen wederom
gering te zijn. De op te richten kolonisatiemaatschappijen, waaraan
de partikuliere grondbezitters in de nieuw te bevloeien gebieden moesten deelnemen, kwamen niet of nauwelijks van de grond. Nog altijd toonde het partikulier initiatief weinig daadwerkelijke belangstelling
voor de uitbreiding van het bevloeide areaal.
Na verloop van een aantal jaren kreeg het I.N.C. daarom wat meer bevoegdheden om zich aktiever op te stellen ten aanzien van het irrigatiebeleid. Zo gaf een dekreet van 1942 aan het Instituut het recht om
land te kopen, dat door partikulieren of door officiële instanties vrijwillig te koop werd aangeboden. Deze grond moest weer worden uitgegeven in de vorm van familiebedrijven of er moesten modelboerderijen op
gesticht worden. De Wet op de gedwongen onteigening van grondbezit

[Ley sobre expropiación forzosa de fincas rústicaSj
con la debida
indemnizacióny previa declaración de interés social) van 1946 opende
vervolgens de mogelijkheid om grond te onteigenen in gebieden, waar dit
als gevolg van ernstige sociale problemen absoluut noodzakelijk was.
Het effekt van deze beide wetten bleef echter eveneens bescheiden. De
onteigening diende namelijk tegen betaling te geschieden, terwijl het
Instituut nog maar over beperkte middelen kon beschikken.
Daar staat tegenover dat de problemen op het Spaanse platteland in die
tijd steeds ernstiger vormen gingen aannemen. Terwijl ongeveer 50% van
de totale beroepsbevolking in de landbouw werkte en deze sektor voor
velen na de oorlog weer de enige bestaansbron vormde, bereikte het gemiddeld inkomen uit de landbouw een dieptepunt. Dit was onder meer een
gevolg van de verwoestingen tijdens de Burgeroorlog, van de droogte
van 1945 en van het ekonomisch en politiek isolement waarin het land
verkeerde, zodat importen of hulp van buitenaf niet mogelijk waren.
De steeds slechter wordende toestand op het platteland wordt in de literatuur vaak genoemd als verklaring voor de "radikalere" koers, die
de overheid na 1949 ging volgen. C7) Wij zijn echter van mening dat
het nemen van veel straffere maatregelen al gerechtvaardigd zou zijn
geweest op grond van de situatie, die vóór de Burgeroorlog reeds bestond. De noodsituatie in de jaren veertig beklemtoonde alleen de noodzaak van strukturele maatregelen nog eens te meer. De angst om prestige
en aanhang te verliezen kan het regime ervan hebben weerhouden om al
direkt adekwaat op de agrarische problematiek te reageren. In ieder
geval verschafte de ontstane noodsituatie de regering een aantal argumenten op grond waarvan zij een iets radikalere koers kon gaan volgen
in een richting, die enkele jaren eerder nog duidelijk was afgewezen.

3. Яеt_ J. N.£._Binds_194!^
In 1949 werd de Wet op de kolonisatie en op de herverdeling van het

eigendom in te bevloeien gebieden ÍLey sobre colonización y distribución de la propiedad de las zonas regables} afgekondigd. Deze wet leverde het juridisch kader waarbinnen het I.N.C. tot 1971 werkzaam bleef.
(Θ) Hierin werd de aktiviteit geregeld, die de belangrijkste van het
Instituut zou worden: de algehele en daadwerkelijke kolonisatie van
uitgestrekte gebieden, die bevloeid worden met behulp van grote, door
de staat uitgevoerde waterbouwkundige werken.

.30.

In deze wet werd het irrigatiebeleid voor het eerst gekoppeld aan de
herverdeling van het grondbezit. Het I.N.C. werd belast met de
totale
omschakeling op bevloeide landbouw in de kolonisatiegebieden en met
de kontrole op de verdere gang van zaken. Daartoe behoorde vanaf dat
moment ook een zekere herverdeling van het grondbezit volgens de regels,
die wij in het vorige hoofdstuk al hebben genoemd. De maatregelen hadden tot doel om het kolonisatieproces in de betrokken gebieden zo snel
mogelijk te doen verlopen, verder om zoveel mogelijk kolonisten te
plaatsen en een zo groot mogelijke agrarische produktie te bereiken.
Gezien de destijds heersende noodsituatie op het platteland is het
niet verwonderlijk dat de werkzaamheden van het I.N.C. in de jaren
vijftig vooral gekenmerkt werden door een grootscheepse aanpak binnen
de mogelijkheden van de nieuwe wet. De kolonisatie van enorme oppervlakten werd van nationaal belang verklaard. Voor een groot deel van
deze gebieden werden ook algemene kolonisatieplannen opgesteld, evenals
plannen voor de herverdeling van het grondbezit. [9) Toch begon men pas
rond 1957 de eerste resultaten te zien, toen het eigenlijke kolonisatiewerk op gang kwam. Vanaf dat jaar werden jaarlijks enorme bedragen geïnvesteerd in de uitvoering van waterbouwkundige werken, in de aankoop
van grond en in de bouw van kolonistendorpen. (10)
Als gevolg hiervan nam het areaal te bevloeien grond vooral sinds 1959
jaarlijks met enkele tienduizenden hektaren toe. In de periode ІЭбЗ- З
breidde het bevloeide areaal in geheel Spanje zich jaarlijks met onge
veer 70.000 ha. uit. Iets meer dan de helft hiervan was gelegen in Pro
jekten waarbij het I.N.C./IRYDA betrokken was, veelal in samenwerking
met de Direktie voor Waterbouwkundige Werken van het Ministerie van
Openbare Werken. [11)
De vestiging van kolonisten en landarbeiders verliep niet geheel pa
rallel met deze ontwikkeling. Al vanaf het begin van de jaren vijftig
vestigden zich ieder jaar enkele duizenden gezinnen in de kolonisatiegebieden, hoewel de grond er vaak nog niet eens geschikt was gemaakt
voor bevloeide landbouw. De periode igsg-'BI gaf met ongeveer 24.000
gezinnen in 3 jaar tijd de hoogste cijfers te zien. Na 1962 liep het
aantal gezinnen dat zich vestigde echter sterk terug; zo werden in
19Б9 minder dan 700 nieuwe kolonistengezinnen geplaatst. (12) Ook het
areaal bevloeide grond breidde zich de laatste jaren steeds langzamer
uit. In 1973 nam het bevloeide areaal toe met niet meer dan ongeveer
33.000 ha. Het IRYDA was in dat jaar direkt betrokken bij de omvorming
van slechts ongeveer 9.000 ha. (13)
Het Instituut kon deze aktiviteiten ontplooien, omdat het in politiek
opzicht gedekt werd door de Regering. Het regime, dat in sterke mate
steunde op de (grond)bezittende klasse, was er veel aan gelegen om de
belangen van deze klasse zoveel mogelijk onaangetast te laten. Dat men
er in 1949 toe moest overgaan om in bepaalde gebieden en onder bepaal
de voorwaarden een zekere herverdeling van het grondbezit door het
I.N.C. toe te staan, betekende dan ook een moeilijke stap. (14)
Wél kreeg men daardoor de gelegenheid om de volksgunst te winnen. Men
presenteerde een alternatief voor een agrarische hervorming, waarvan
de volkomen verarmde plattelandsbevolking zou profiteren zonder dat
de belangen van de heersende klasse wezenlijk aangetast hoefden te
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worden. Met name generaal Franco schijnt zich te hebben opgeworpen als
warm voorstander van de kolonisatiegedachte als alternatief voor een in
grijpende hervorming van het grondbezit.
Omdat van overheidswege zo sterk de nadruk werd gelegd op het irrigatieen kolonisatiebeleid, kon het I.N.C. uitgroeien tot een uitermate be
langrijk orgaan. Dit komt vooral tot uitdrukking in het feit dat het
irrigatiebeleid het grootste deel van het landbouwbudget ging opeisen.
Zo werd onder hei: Eerste Ontwikkelingsplan (1964-'67) zelfs 65% van
alle overheidsinvesteringen in de landbouw bestemd voor de verbetering
en de uitbreiding van de bevloeide landbouw. Onder het Tweede Plan
ИЭбв-'?!] was dit afgenomen tot 52% en onder het Derde Plan (1972-,75]
tot 47%. Ondanks een duidelijke afname in de laatste jaren, is het per
centage ook nu dus nog aanzienlijk.
Natuurlijk viel de besteding van deze middelen niet uitsluitend onder
het beheer van het I.N.C./IRYDA. Onder het Derde Plan was 12% van het
totale landbouwbudget bestemd voor de aktiviteiten van het Instituut,
voor zover die betrekking hadden op de (uitbreiding van de) bevloeide
landbouw. (15) De rest van het voor het irrigatiebeleid uitgetrokken
budget was, vooral via de begroting van het Ministerie van Openbare Werкеп/іп hoofdzaak bestemd voor de bouw van grote waterbouwkundige werken
om het bevloeide areaal te kunnen uitbreiden. Dat neemt niet weg dat het
Instituut ook op dat gebied grote invloed kon uitoefenen. Anlló Vazquez
(1Б) konstateert in ieder geval dat de uitgaven, die betrekking hadden
op het irrigatie- en kolonisatiebeleid en daardoor direkt of indirekt op
het I.N.C./IRYDA, in geen enkele verhouding stonden tot de overige inves
teringen van de overheid in de landbouw.
In de tweede helft van de jaren zestig werd steeds meer in het openbaar
kritiek geleverd op de werkwijze van het I.N.C. en op de resultaten die
inmiddels waren geboekt. Deze kritiek, die zich in sommige gevallen ook
richtte op de principes waarop de kolonisatie was gebaseerd, zal in een
afzonderlijke paragraaf worden geanalyseerd. Mede als gevolg van deze
kritiek werd het I.N.C. in 1967 samen met de Servicio
Nacional de Con
centración
Parcelaria
y Ordenación Rural (de Nationale Dienst voor Herverkaveling en Streekverbetering) ondergebracht in eenzelfde direktoraat
van het Ministerie van Landbouw. Men hoopte hiermee de samenwerking tusasen de beide diensten te verbeteren.
In 1971 kwam de samenvoeging van de beide instanties tot het Nationaal
Instituut voor Agrarische Hervorming en Ontwikkeling [Instituto
Nacional
de Reforma y Desarrollo
Agrario of IRIDA). Deze reorganisatie ging gepaard met een bezinning op het kolonisatiebeleid, zoals dat in de periode 1950-'70 was gevoerd. Vanwege hun betekenis zullen deze recente ontwikkelingen eveneens in een volgende paragraaf afzonderlijk worden behandeld.

4. Scmerwatting^ ^kele_grote_lipnen_
in de_ on^iKkeling_yan_de_
satiegedachte^ tot_ 1971

koloni^

Naylon (17) geeft in zijn analyse van de ontwikkeling van de kolonisatiegedachte in Spanje enkele grote lijnen aan, die in de periode vóór 1939
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geleidelijk vaste vorm hebben aangenomen, üp de eerste plaats merkt hij
op dat men tot het inzicht kwam dat het irrigatiebeleid een min of meer
integrale aanpak vereiste. Het was niet voldoende, dat de staat de
noodzakelijke grotere werkzaamheden liet uitvoeren om de omschakeling
op bevloeide landbouw in een bepaald gebied mogelijk te maken en zelfs
niet dat door haar ook andere werkzaamheden werden verricht, zoals het
graven van kleine irrigatiekanalen of het nivelleren van grond. Deze
werkzaamheden dienden te worden aangevuld met een aantal hervormingsmaatregelen, zoals de herverdeling van land, en verder met de bouw van
kolonistendorpen, met het verlenen van hulp bij de bedrijfsvoering en
met kredietverlening aan de boeren.
Op de tweede plaats bleek dat voor een dergelijke integrale hervorming
enorme investeringen waren vereist, die pas na lange tijd rendabel werden. Bovendien vereisten dergelijke projekten veel koördinatie. Daarom
kreeg staatsdeelname de overhand op het partikulier initiatief.
Wij zouden hieraan willen toevoegen dat de staat weinig genegen bleek
te zijn om de belangen van de partikuliere grondbezitters te laten wijken voor het meer algemene belang. Dit valt vooral af te leiden uit
haar houding ten opzichte van de herverdeling van het grondbezit in het
algemeen en die in de kolonisatiegebieden in het bijzonder. Hoewel met
de omschakeling op bevloeide landbouw steeds grotere overheidsinvesteringen gemoeid waren, werd de herverdeling van grond pas na lange aarzeling in het beleid opgenomen. Dit was pas het geval toen men onder
druk kwam te staan van de onhoudbare ekonomische en sociale omstandigheden op het Spaanse platteland in de jaren veertig. De toepassing
van de hervormingsmaatregelen bleef bovendien gekenmerkt door een grote
mate van voorzichtigheid. Niet alleen mochten de partikuliere eigenaars
in de kolonisatiegebieden een aanzienlijk deel van hun grond behouden,
maar bovendien werden zij ruimschoots schadeloos gesteld voor eventuele
onteigeningen.
Hiermee hangt ten nauwste de vraag samen hoe in Spanje werd gedacht
over de doelstellingen van het kolonisatiebeleid. Het eigendomsrecht van
(groot)grondbezitters in nieuwe irrigatiegebieden bleef tot in de wet
van 1939 gerespekteerd. De staat was vooral geïnteresseerd in een uitbreiding van het bevloeide areaal vanwege de mogelijkheden om de agrarische produktie te vergroten. De produktiestijging moest ten goede komen
aan de nationale ekonomie. Dat daarnaast vooral de partikuliere grondbezitters zouden profiteren van de grotendeels door de overheid gefinancierde werkzaamheden, werd niet ter diskussie gesteld.
Na de Burgeroorlog kon van het aan de macht gekomen regime weinig anders
verwacht worden dan een voortzetting van deze lijn. Wél bleek de regering na verloop van tijd bereid te zijn om een aantal schijnkoncessies
te doen door een beperkte herverdeling van het grondbezit in de kolonisatiegebieden af te kondigen, vooral toen de sociale en ekonomische situatie op het platteland onhoudbaar dreigde te worden. Aan het kolonisatiebeleid werd een nieuwe impuls gegeven, waarvoor zowel nationaalekonomische als sociale motieven werden opgegeven.
In deze kritieke situatie kwamen de sociale motieven zelfs op de voorgrond te staan, in teorie tenminste. De wet van 1949 erkende weliswaar
de rechten van de grondbezitters, maar noemde die ondergeschikt aan de
noodzaak om een aantal sociale doelstellingen te verwezenlijken. Hier-
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onder werd vooral verstaan het verschaffen van een behoorlijk
en waardig bestaansniveau aan de Kolonisten, die zich op de te bevloeien
grond zouden vestigen. (16)
Als gevolg van diverse omstandigheden is de nadruk in de laatste jaren
weer verschoven. In de doelstellingen Kwam het aksent steeds minder te
liggen op de noodzaak om de sociale problemen op het Spaanse platteland op te lossen, maar steeds meer op het produKtie-aspeKt. De door
de uitbreiding van de bevloeide landbouw te bereiken verhoging van de
agrarische produKtie moest, behalve aan de boeren,vooral ook ten goede
komen aan de Spaanse ekonomie als geheel. Deze ontwikkeling ging gepaard
met voor Spaanse begrippen ongewoon scherpe kritiek op het kolonisatiebeleid, zoals dat in de voorgaande jaren was gevoerd. Voordat wij
op deze kritiek ingaan, lijkt het ons nuttig eerst een beeld te geven
van de resultaten die het I.N.C./IRYDA in de afgelopen jaren heeft geboekt.

B. ENKELE CIJFERS MET BETREKKING TOT DE AKTIVITEITEN VAN HET KOLONISATIE-INSTITUUT
In de diskussie over het effekt van het irrigatie- en kolonisatiebeleid hebben de resultaten, die hiermee in het verleden zijn behaald ,
veel aandacht gekregen. Diverse publikaties, evenals de pers en de overige nieuwsmedia haalden de door het I.N.C./IRYDA verstrekte cijfers
aan. Op zich genomen zijn die indrukwekkend. Daar staat tegenover dat
het Instituut vooral de laatste jaren wat geheimzinnig doet over zijn
aktiviteiten. Dit hangt ongetwijfeld samen met het feit dat met het
irrigatiebeleid in de afgelopen jaren steeds minder voortgang is gemaakt. '
Enkele resultaten van dit beleid zullen wij hier noemen, daarbij zoveel mogelijk de situatie per 31 december 1970 weergevend. [19] Wij
doen dat,omdat het Instituut over de sindsdien bereikte resultaten te
weinig cijfers heeft vrijgegeven om er een samenhangend beeld uit te
kunnen vormen. C20) Bovendien moet de voortgang welke ná die datum is
geboekt grotendeels worden toegeschreven aan het IRYDA. Omdat wij in
dit hoofdstuk vooral een antwoord proberen te geven op de vraag welke
faktoren hebben geleid tot de reorganisatie van het I.N.C. in 1971,
zijn deze cijfers voor ons dus van minder belang. Wél kan opgemerkt
worden dat de resultaten in het begin van de jaren zeventig, en hetzelfde geldt trouwens ook al voor een aantal jaren vóór 1970, veel minder speKtaKulair waren dan die in de voorgaande periode.
Tot 31 december 1971 werden door het I.N.C./IRYDA in totaal bijna 30
miljard pesetas geïnvesteerd. Een ander, niet minder indruKweKkend
cijfer betreft de oppervlakte waarop het Instituut werkzaam was. Eind
1970 strekten de bevoegdheden en aktiviteiten van het I.N.C. zich uit
over meer dan 1,2 miljoen ha. Daarvan waren ongeveer Θ35.000 ha. ge
legen in projekten om het bevloeide areaal uit te breiden. De rest had
betrekking op gebieden waar men probeerde om de al bestaande irrigatielandbouw te verbeteren of om de bedrijfsvoering in de secono-landbouw
te intensiveren. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat in het totaal
cijfer ook die projekten waren opgenomen, die nog in een fase van Cal
dan niet vage) planning of uitvoering verkeerden. In totaal was eind
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tabel 2 : De ruimtelijke koncentratie van de kolonisatie-aktiviteiten
van het I.N.C. in de periode vóór 31-12 1969
landstreek en
provincie

ОаЪгвіё
-Lugo

aantal kolonistenhuizen (gebouwd)
absolut t in % van
het totaal
(2)
(1)

agrarische beroepsbeKoncenvolking in de provincie bratiein % van de totale agra- MDëffirische beroepsbevolking 2iënt
van Spanje (3)
С2Ь(3)

189

0,66

3,98

0,17

228
767

0,79
2,66

3,01
1,71

0,26
1,56

102
130
178

0,35
0,45
0,62

1,82
0,95
1,09

0,19
0,47
0,57

476

1,65

1,46

1,13

1663
171
1839

5,78
0,59
6,39

1,01
1,07
2,16

5,72
0,55
2,96

442
96

1,54
0,33

1.72
1,72

0,90
0,19

331
1016

1,15
3,53

1.91
4,49

0,60
0,79

430

1,49

1,45

1,03

954
49
115
862

3,31
0,17
0,40
2,99

2,19
1,52
0,97
2,27

1,51
0,11
0,41
1,32

6778
3275

23,54
11,37

3.37
2,50

6.99
4,55

625
1876
838
602
1943
550
2269
-

2,17
6,52
2,91
2,09
6,75
1,91
7,88
-

1,58
1,99
2,89
3,15
2,65
2,38
3,47
39.35

1,37
3,28
1,01
0,66
2,37
0,80
2,27
0,00

28794

99,99

100,03

1,00

León
-León
-Salamanca

Ond-Kastilië
-Burgos
-Falencia
-Valladolid

Naoarva
-Navarra

Aragón
-Huesca
-Teruel
-Zaragoza

Catatonie
-Lérida
-Tarragona

Valencia
-Alicante
-Valencia

Murcia
-Albacete

Nieuw-Kastilië
-Ciudad Real
-Cuenca
-Madrid
-Toledo

Extremadura
-Badajoz
-Cáceres

Andalusië
-Almería
-Cádiz
-Córdoba
-Granada
-Jaén
-Málaga
-Sevilla

overige
totaal

prov.

Bron: Memoria, 1969, [78], p.45 e.ν.С bewerkt); Renta, (25), p.124
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Kaart 1¡ Koncentratie-Koëfficiënten met betrekKing tot de Kolonisatieaktivlteiten van het I.N.С. in de periode vóór 31-12-1969

1970 het bevloeide areaal met ongeveer 550.000 ha. uitgebreid als gevolg van de aktiviteiten van het I.N.C., waarmee dit Instituut ongeveer
de helft van de totale stijging van de geïrrigeerde oppervlakte in
Spanje voor zijn rekening nam. (21]
Volgens opgaven van het I.N.C. kregen vóór 1970 ongeveer 30.000 boeren
een stuk "droog" akkerland of een klein stukje grond, bestemd voor
zelfvoorzienende tuinbouw. Carrion C22] schat het aantal begunstigden
in deze groep echter niet hoger dan ongeveer 9.000. Het aantal kolonisten dat tot eind 1970 betrokken was bij de uitgifte van bevloeid land
ten behoeve van gezinsbedrijven bedroeg volgens het Instituut ongeveer
20.500. Om de kolonisten en landarbeiders te huisvesten zijn in de jaren
voorafgaand aan 1971 ongeveer 29.000 nieuwe huizen gebouwd. Deze zijn
grotendeels gekoncentreerd in 294 nieuwe dorpen.
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De aktiviteiten van het I.N.C./IRYDA strekten zich over bijna alle provincies van Spanje uit, vanwege de uitvoering van grote waterbouwkundige werken. Daar staat tegenover dat veel minder gebieden echt hebben
geprofiteerd van het irrigatie- en kolonisatiebeleid; er zijn namelijk
maar in een beperkt aantal provincies op grote schaal kolonistenbedrijven gesticht. (23]
In tabel 2 is per provincie het aantal vóór 1970 in kolonistendorpen
gebouwde huizen opgenomen en omgerekend in procenten van het totale
aantal nieuwe huizen, dat door het Instituut in geheel Spanje werd
gebouwd. Door dit percentage af te zetten tegen het percentage dat
de agrarische beroepsbevolking in de betreffende provincie uitmaakt
op de totale agrarische beroepsbevolking in het land, krijgt men
een beeld van de mate waarin het I.N.C. zijn aktiviteiten heeft gekoncentreerd in een beperkt aantal gebieden. In kaart 1 zijn deze konaentratie-koëfficùënten
per provincie weergegeven. (24)
Hieruit blijkt dat slechts 14 van de 50 provincies in Spanje een relatief sterke kolonisatie-aktiviteit te zien hebben gegeven, dat wil zeggen:
een koëfficiënt vertonen hoger dan 1,0. Deze provincies treft men
onder meer aan in Extremadura, waar het Plan Badajoz en het Plan Cáceres
werden gerealiseerd. Ook in de aangrenzende provincie Salamanca is een
aantal (meest kleinere) projekten uitgevoerd. In Andalusia tekenen met
nar.e de projekten in het bekken van de Guadalquivir en die in de provincie Jaén (Plan Jaén) zich duidelijk af. Een derde "kolonisatiegebied",
echter van geringere betekenis dan de beide andere, ligt in Aragón, in
de provincies Zaragoza en Huesca. Het zet zich voort in Navarra en
Lérida.
С. RECENTE KRITIEK OP DE AKTIVITEITEN VAN HET I.N.C.

EN DE OPRICHTING

VAN HET IRIDA
1. De_kritiek_02.

h.eÉ. wrigatiebeleid

en_02_ het £·^·£.

Ondanks de genoemde resultaten kon men enkele jaren geleden in Spanje
de eerste kritiek beluisteren op het funktioneren van het I.N.C. Een
deel van de kritici ging nog verder en richtte zijn kritiek ook op de
principes, die ten grondslag liggen aan de kolonisatie- en irrigatieaktiviteit. Omdat die, zeker op dat moment, een van de belangrijkste
onderdelen vormde van het landbouwbeleid, betekende die kritiek in feite een aanval op de gehele agrarische politiek.
Het Instituut wist zich slechts te verdedigen door te wijzen op enkele
indrukwekkende cijfers, die voor een deel al in de voorgaande paragraaf
zijn genoemd, maar dit was niet afdoende. Uit het Tweede Ontwikkelingsplan bleek al dat een wijziging van het beleid verwacht kon worden en
in 1971 kwam het inderdaad tot een reorganisatie. Toen werd het IRYDA
opgericht en binnen de aktiviteiten van dit instituut bleek aan de kolonisatiepolitiek betrekkelijk weinig ruimte te zijn toebedeeld.
Wij zullen nu nader ingaan op de nieuw-ontstane situatie en op de voornaamste punten van kritiek, die tot deze verandering hebben geleid. Door
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de meer algemene Kritiek op het Kolonisatiebeleid te analyseren wordt
tevens het Kader aangegeven, waarbinnen de ontwikkelingen en de huidige
situatie in de door ons te bestuderen kolonisatiegebieden in het Ebrobekken kunnen worden geplaatst.
Wij hebben al gezien dat het kolonisatiebeleid door het Franco-regime
sterk werd gepousseerd als alternatief voor veel ingrijpender hervormingen op het platteland. Het I.N.C. wist hiervan gebruik te maken door
steeds grotere budgetten voor zich op te eisen. In de jaren zestig was
het Instituut daardoor een van de belangrijkste pijlers geworden, waarop
het landbouwbeleid steunde.
Daarbij komt nog dat het Instituut wat geheimzinnig deed over de gang
van zaken in de kolonisatiegebieden en over de bereikte resultaten.
Dat maakte het niet gemakkelijk om gefundeerde kritiek uit te oefenen
op het kolonisatiebeleid. Bovendien kon deze ook uitgelegd worden als
niet te tolereren kritiek op het regime. Spaanse onderzoekers gaven
er daarom de voorkeur aan om te wachten tot na de publikatie van het
rapport van de Wereldbank over de ekonomische situatie in Spanje, (25)
vóór zij openlijk aanmerkingen gingen maken op het gevoerde kolonisatiebeleid. daar ook daarna verscholen zij zich meestal nog achter dit
rapport, zoals bijvoorbeeld Añiló Vázquez doet, die in 1967 de door de
Wereldbank geuite kritiek samenvatte. (26)
Deze kwam in grote lijnen op het volgende neer:
1. Het Instituut begon met de uitvoering van teveel projekten tegelijkertijd. Omdat men bovendien begon met projekten, die een grootscheepse aanpak vereisten, moesten gedurende lange tijd enorme investeringen worden gedaan, die niet onmiddellijk zichtbare resultaten opleverden. (27)
2. De kosten verbonden aan de omschakeling op bevloeide landbouw waren
erg hoog. Hier stonden lang niet altijd voldoende gunstige produktiemogelijkheden tegenover. Een selektie van projekten op grond van
harde, ekonomische kriteria bleef gewoonlijk achterwege. In het beste
geval werd gewezen op niet te kwantificeren external
economies,
die door de kolonisatie verwezenlijkt zouden worden en die vooral
op het sociale vlak zouden zijn gelegen.
3. Het landbouwbeleid beperkte zich vrijwel uitsluitend tot de uitbreiding van het bevloeide areaal in enkele gebieden. Daarom profiteerde
van de enorme overheidsinvesteringen maar een beperkt aantal gezinnen,
namelijk die welke een kolonistenbedrijf kregen toegewezen.
Voor een verbetering van de "droge" landbouw of voor het uitvoeren
van andere, ekonomisch meer verantwoorde projekten kwam geen geld
beschikbaar.
4 . In feite was het nauwelijks geloofwaardig dat de motieven voor het
kolonisatiebeleid berustten op de wens om land te geven aan bezitloze boeren en landarbeiders. Het grootste deel van de nieuw te
bevloeien grond viel immers buiten de onteigeningsbesluiten. Onder
de van onteigening uitgezonderde bedrijven met een "goede" bedrijfsvoering trof men zelfs uitgesproken latifundia aan. Ook dergelijke
bedrijven profiteerden van de faciliteiten, die de overheid bood bij
de omschakeling op bevloeide landbouw. Daar kwam nog bij dat, wanneer
al land onteigend werd, dit moest gebeuren tegen direkte betaling
in geld. Bovendien waren de voor onteigende grond betaalde prijzen
allerminst ongunstig. In feite profiteerden dus niet zozeer de arme
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bevolkingsgroepen in Spanje van de overheidsinvesteringen, als wel
de vroegere (groot)grondbezitters. Hetzelfde gold voor de grote inkooporganisaties, die in verschillende kolonisatiegebieden een monopoliepositie bekleedden voor wat betreft de handel in agrarische
Produkten.
5. De groep kolonisten, die van het beleid heeft geprofiteerd, had in
ieder geval groter kunnen zijn, wanneer het Instituut de aangekochte
grond sneller had uitgegeven. Gewoonlijk liet men teveel tijd verloren gaan bij de uitvoering van diverse werkzaamheden, waardoor de
grond te lang onbenut bleef.
Latere publikaties herhaalden deze kritiek, veelal gestaafd met feiten.
(28) Daarin kwam ook een aantal nieuwe punten naar voren. Zo benadrukte
Tamanes (29) het feit dat veel projekten in ekonomisch opzicht marginaal waren en onvoldoende vooraf waren bestudeerd. Hij sprak in dit verband over de mythe Van de bevtoeide landbouw om aan te geven dat de
uitbreiding van het bevloeide areaal veelal kritiekloos werd geaksepteerd als enig mogelijke oplossing voor bestaande problemen. Ook
wees hij op het feit dat veel kolonisten hun bedrijf na verloop van een
aantal jaren weer opgaven. Volgens Tamames was dit vooral te wijten aan
de te geringe omvang van de uitgegeven kolonistenbedrijven, aan de ongunstige afzetmogelijkheden voor hun produkten en aan het sociale milieu in de nieuwe, vaak te kleine kolonistendorpen. Ook pleitte hij
voor meer informatie van de zijde van het I.N.C. over het gevoerde beleid, zodat een betere publieke kontrole op de besteding van overheidsgelden mogelijk zou worden. Tamames ging zelfs zo ver te konkluderen
dat het kolonisatiebeleid toe was aan een grondige herziening.
Hij kreeg hierin bijval van López de Sebastián.
(30) Deze auteur pleitte
onder meer voor een zodanige keuze van projekten dat niet langer de
technische mogelijkheden om in een bepaald gebied over te schakelen
op bevloeide landbouw centraal zouden staan, maar een aantal weloverwogen sociaal-ekonomische kriteria. Ook zou men, volgens López, bij
het stichten van kolonistenbedrijven meer moeten gaan denken in termen
van rendabele, gemechaniseerde bedrijven, die kunnen konkurreren met
de al bestaande agrarische bedrijven in binnen- en buitenland. Tenslotte pleitte hij nog voor het inpassen van de kolonisatieprojekten
in meer algemene regionale ontwikkelingsplannen.
Wat dat laatste betreft,kan worden opgemerkt dat dit in de afgelopen
decennia in teorie al wel gebeurde. De projekten van Jaén en Caceres
en vooral het Plan Badajoz zijn voorbeelden van een dergelijke aanpak.
Béringuier's studie van het Plan Badajoz (31) heeft echter aangetoond
dat ook dit landbouwkolonisatieprojekt in werkelijkheid in een vacuüm
terecht kwam, zeker wanneer men de gehele provincie als regionaal kader
neemt.
In de genoemde studie oefent Bêringuie? ook op andere punten kritiek
uit op het projekt. Zijn kritiek komt grotendeels overeen met die welke
men in andere case-studies
van inmiddels gerealiseerde projekten (32)
kan beluisteren. Vooral in de projekten, die in de jaren vijftig waren
gepland en aan het einde van de jaren zestig min of meer gerealiseerd
en gerijpt waren, bleken kolonistenbedrijven te zijn gesticht, die niet
meer pasten in de inmiddels verder ontwikkelde ekonomische struk-
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tuur van het land. Het vertrek van kolonisten uit deze gebieden
vormde een opvallend verschijnsel, dat verklaard bleek te kunnen worden uit zowel externe als interne faktoren. De interne faktoren hielden vooral verband met het feit dat tot ver in de jaren zestig te kleine kolonistenbedrijven waren gesticht, vaak volgens al lang verouderde
plannen. Bovendien bleek een aantal projekten in ekonomisch opzicht
marginaal te zijn. Als voornaamste externe oorzaak werd gewezen op de
betere bestaansmogelijkheden, die zich in Spanje vooral buiten de landbouw in steeds toenemende mate voordeden.
Wij zouden hieraan willen toevoegen,dat het feit zich begon te wreken
dat het Franco-regime op grond van een politieke beslissing een landbouwbeleid had geformuleerd, dat geen lering trok uit de ontwikkelingen
welke zich eerder in het grootste deel van West Europa hadden voorgedaan. Daar was namelijk gebleken dat een intensivering van de agrarische bedrijfsvoering op de duur geen oplossing bood voor het probleem
van de steeds toenemende inkomensdispariteit tussen de agrarische Sektor en de overige bestaanssektoren. (33] Terwijl elders al volop werd
gestreefd naar sanering van kleine bedrijven door middel van bedrijfsvergroting en naar het doen afvloeien van overtollige arbeidskrachten
uit de landbouw, werd in Spanje een beleid geëntameerd, gericht op een
intensivering van de landbouw, waarbij zelfs zeer kleine gezinsbedrijven werden gesticht.
2. Pe_r£Z._y^_/z£t_ír3^at^ebe^e¿(¿_¿n de_^at^o^^ej9nt^fefeeZ£n£S£Z.annen

en_de_ ^гркргп£_ van het_ ΙΕΉ)Α_
De kritiek liet de Spaanse overheid niet onberoerd. In het Tweede Ont
wikkelingsplan werd een aantal richtlijnen opgenomen met betrekking
tot de irrigatiepolitiek, waarin een wat gewijzigde houding ten opzichte
van het gevoerde beleid tot uitdrukking kwam. [34] Hierin werd aange
drongen op een grondige bestudering vooraf van de kolonisatieplannen
op basis van een aantal ekonomische kriteria, vóórdat men mocht besluiten tot uitvoering ervan. Projekten die al in uitvoering waren dienden
opnieuw bestudeerd te worden. Zonodig moest het werk worden stopgezet
of moesten de projekten naar omvang beperkt worden. Ook werd gewezen
op de noodzaak om de kolonisten beter te selekteren en bedrijven van
een voldoende omvang te stichten. Het bouwen van (volledig nieuwe] kolonistendorpen diende,volgens dit Plan,eveneens kritisch te worden
bezien.
Ter kompensatie van de afnemende bemoeienis van de overheid met de uitbreiding van de bevloeide landbouw werd gewezen op de noodzaak om het
partikulier initiatief zoveel mogelijk te stimuleren. Bovendien moest
worden gestreefd naar een betere benutting van de grond, die al geschikt was voor bevloeide landbouw.
Deze richtlijnen konden echter nauwelijks van invloed zijn op de gang
van zaken binnen het I.N.C. Dit instituut funktioneerde namelijk star
en bureaukratisch. Alleen al uit de samenstelling van het personeel
bleek dat het Instituut meer gericht was op het oplossen van technische
problemen dan op het volgen van ontwikkelingen op sociaal en ekonomisch
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terrein. [35) Bovendien had het I.N.C. gedurende enkele decennia praktisch autonoom gewerkt, zonder veel verantwoording af te hoeven leggen
over de besteding van enorme kapitalen. De kritiek op het gevoerde beleid werd binnen het Instituut dan ook met gemengde gevoelens ontvangen. Een zekere rivaliteit tussen het I.N.C. en andere instituten,
die zich bezighielden met het landbouwbeleid, en met name de Servicio
Nacional

de Concentración

Parcelaria

y Ordenación

Rural,

zal

hieraan

ook debet zijn geweest.
Dat men juist met dit instituut in 1971 werd samengevoegd tot het IRYDA
heeft bij het vroegere I.N.C. veel verwarring gesticht. Binnen het
I.N.C. ontstond grote onzekerheid over het beleid dat door het IRYDA
gevoerd zou worden en vooral over de rol van het vroegere I.N.C. daarin.
Inmiddels is wel vast komen te staan dat in de taakomschrijving van het
IRYDA niet de kolonisatie, maar het rurale ontwikkelingsbeleid op de
voorgrond staat. Dit beleid richt zich vooral op een verbetering van de
bestaansstruktuur in bepaalde gebieden, aansluitend op en in samenwerking met het partikulier initiatief.Daartoe worden verschillende middelen gehanteerd, zoals het verlenen van kredieten, de scholing van de
agrarische beroepsbevolking, de organisatie van de verwerking en afzet
van agrarische produkten en het stimuleren van samenwerkingsverbanden
tussen boeren onderling. (36)
Het Derde Ontwikkelingsplan (37) rekent expliciet af met de gedachte
als zou het irrigatiebeleid een speciale plaats toekomen binnen de gehele landbouwpolitiek en als zou dit beleid zich niet hoeven te richten
naar algemene ontwikkelingen. Om dit te motiveren wordt gewezen op het
feit dat de vroegere algemene voedseltekorten in Spanje niet meer bestaan. De markt voor landbouwprodukten vertoont momenteel nog wel een
aantal tekorten, maar ook overschotten. De tekorten vormen geen afdoende argument voor een verdere uitbreiding van de bevloeide landbouw.
Bovendien moet men, volgens het Derde Ontwikkelingsplan, terdege rekening houden met de werkelijke kosten, die de omschakeling van "droge"
op bevloeide landbouw met zich meebrengt. Alleen aan de hand daarvan kan
beoordeeld worden of vroegere irrigatieprojekten rendabel waren en of
een verdere uitbreiding van het bevloeide areaal op grond van ekonomische kriteria verantwoord is. Het aksent is dus duidelijk verschoven
vergeleken met vroeger, toen vooral sociale kriteria werden gehanteerd,
althans in teorie. (36)
Dit algemene uitgangspunt wordt in het Derde Ontwikkelingsplan vertaald in een aantal richtlijnen, die voor een groot deel ook al in het
Tweede Plan waren opgenomen. (39) Gewezen wordt op de noodzaak om beter
gebruik te maken van de reeds bevloeide grond. Waar nodig moet in de al
bestaande irrigatiegebieden een beleid worden gevoerd, dat erop gericht
is om de agrarische struktuur te verbeteren. Voor zover het bevloeide
areaal nog moet worden uitgebreid, krijgen die pro.iekten voorrang, welke
al 7.3 ver zijn gevorderd dat herziening ervan niet meer mogelijk is. De
overige, el dan niet in uitvoering zijnde Projekten moeten opnieuw in
studie worden genomen. Op grond van een aantal (nationaal-)ekonomische
kriteria moet worden beslist of een projekt al dan niet wcrdt voortgezet. Eventuele nieuwe irrigatieprojekten dienen te zijn ingepast in het
algemene produktiebeleid, dat wil zeg¿en; de boeren moeten er zich richten op de produktie van oie gewassen, waaraan binnen de nationale eko-
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nomie rehoefte bestaat.
Hiermee is dus afgerekend met de mythe van de bevloeide landbouw en met
de grote invloed van het I.N.C./IRYDA. Ook binnen het IRYDA zelf valt
een kritischer opstelling ten aanzien van het irrigatiebeleid waar te
nemen dan vroeger binnen het I.N.C. het geval was. Dat neemt niet weg
dat een uitbreiding van de bevloeide landbouw nog altijd plaats kan
vinden, hoewel de mogelijkheden wel veel beperkter zijn geworden.
De vraag dringt zich nu op hoe men zich voorstelt om de nog altijd
bestaande problemen op het Spaanse platteland dan wél op te lossen. Afgezien van een aantal maatregelen van ondergeschikte betekeniSjheeft
de overheid tot nu toe twee wegen aangegeven waarlangs dit bereikt zou
moeten worden. Op de eerste plaats zijn er de reeds genoemde platteland en streekontwikkelingsprojekten van het IRYDA. Op de tweede plaats is
er de Wet op de gebieden en bedrijven die voor verbetering vatbaar zijn

(Ley sobre comarcas y fincas mejorabtes). (40) Deze wet werd op dezelfde dag C21 juli 1371) afgekondigd als de Wet op de oprichting van
het IRYDA, waardoor in zekere zin het failliet van de kolonisatiegedachte gemarkeerd werd.
De Ley sobre comarcas y fincas memorables geeft aan de staat het recht
om in te grijpen, wanneer een té extensief bodemgebruik uitsluitend te
wijten is aan de manier waarop het grondbezit wordt beheerd. Deze wet
opent (opnieuw) de mogelijkheid om op grote schaal grond te onteigenen of om de eigenaar te verplichten zijn grond onder toezicht van de
staat te verpachten.
Daarmee is men in feite teruggekomen op de beslissing, die in 1939 zo
resoluut werd genomen. Het is echter nog maar de vraag wat er onder de
nieuwe wet gerealiseerd zal worden. Volgens kritici vallen weinig resultaten te verwachten. Daarvoor is naar hun mening de wet niet krachtig
genoeg geformuleerd, terwijl de overheid ook onvoldoende bereid zou
zijn om de wet strikt toe te passen. (41)
Zelfs wanneer men rekening houdt met de zich wijzigende politieke situatie, valt een radikale wijziging van het landbouwbeleid in Spanje op
korte termijn niet te verwachten. Daarom zal naar onze mening de plattelandsbevolking voor een oplossing van haar problemen vooral op zichzelf blijven aangewezen. In dat geval kan alleen een verdere afvloeiing
van arbeidskrachten uit de landbouw wat verbetering brengen, waarvoor
een voortgaande ontwikkeling van de niet-agrarische bestaanssektoren
een absolute voorwaarde is.

Met de hierboven geschetste ontwikkeling van het kolonisatiebeleid hebben wij een eerste kader aangegeven, waarbinnen de kolonisatie in het
Ebrobekken geplaatst kan worden.In de door ons te bestuderen kolonisatiegebieden zullen wij meerdere problemen tegenkomen, die zich ook op
nationaal niveau hebben voorgedaan en zich vaak nog voordoen. De aktiviteiten van het I.N.C./IRYDA in het Ebrobekken spelen zich echter^ehalve
in een ekonomisch en politiek kader,ook af binnen een fysiek en sociaal
ruimtelijk kader. Aangezien dit eveneens invloed uitoefent op de ontwikkelingen in de door ons bestudeerde kolonisatiegebieden, zullen wij nu
eerst overgaan tot een bespreking van het centrale deel van het Ebrobekken en op de daar plaatsgevonden veranderingen, voordat wij overgaan
tot een analyse van enkele kolonisatieprojekten in dit deel van Spanje.
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III. НЕТ CENTRALE DEEL VAN HET EBROBEKKEN: HET VERANDERENDE RUIMTELIJK
KADER VAN HET KOLONISATIEPROCES
Een overzicht van de voornaamste geografische kenmerken van het centrale
deel van het Ebrobekken (zie kaart 2] kan ons inzicht verschaffen in een
aantal belangrijke aspekten van het kolonisatieproces. In het bijzonder
is dat de vraag welke omstandigheden er een uitbreiding van de bevloeide
landbouw wenselijk én mogelijk maakten.
kaart 2: Het centrale deel van het Ebrobekken

Bron: Bewerking van Península Ibérica. Baleares y Canarias, Escala
1:1.000.000, Ministerio de Planificación del Desarrollo, Dirección
General del Instituto Geográfico y Catastral, z.jr.
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Teneinde hiervoor een bevredigende verklaring te geven zullen wij niet
alleen moeten ingaan op de problemen van de traditionele landbouw in dit
deel van Spanje, maar ook op de voornaamste kenmerken van het fysisch
milieu. Een korte behandeling van dit milieu is al voldoende om eveneens
antwoord te geven op een tweede belangrijke vraag,namelijk met welke ken
merken van het fysisch milieu rekening dient te worden gehouden bij het
uitoefenen van bevloeide landbouw in de nieuwe irrigatiegebieden.
In het vorige hoofdstuk is al opgemerkt dat het welslagen van een kolonisatieprojekt niet alleen afhangt van de situatie in het kolonisatiegebied
zelf, maar dat ook externe faktoren een rol spelen. Daar noemden wij al
de voornaamste ontwikkelingen in de nationale ekonomie en in de politieke
verhoudingen, welke het globale karakter van het kolonisatiebeleid be
paalden. Een andere externe faktor vormt de uitbreiding van de bestaans
mogelijkheden, welke zich buiten de kolonisatiegebieden heeft voorgedaan.
De betekenis daarvan zal duidelijk worden als wij in het tweede deel van
dit hoofdstuk aandacht schenken aan de bestaansmogelijkheden in het cen
trale deel van het Ebrobekken en aan de recente veranderingen daarin.
А.

HET FYSISCH MILIEU

Omdat het vooral noodzakelijk is na te gaan welke invloed het fysisch milieu
heeft op de mogelijkheden tot het uitoefenen van landbouw, kan worden vol
staan met een vrij summiere beschrijving van de meest essentiële eigenschappen van dit milieu. (1] Met name de kenmerken van het reliëf, van de
bodems, van het klimaat en van de waterhuishouding zijn in dit verband voor
ons van belang.

l._Het_rel-ië£
Tussen de hoge ketens van de Pyreneeën en het Iberisch Randgebergte ontstond
als gevolg van breukvorming een laagte, welke voor een deel weer werd opgevuld met sedimenten, afkomstig uit de omringende berggebieden. Het aldus
ontstane bekken behoort tot het stroomgebied van de Ebro en zijn zijrivieren.
Vooral de zijrivieren afkomstig uit de neerslagrijke Pyreneeën voeren veel
water; de in het Iberisch Randgebergte ontspringende rivieren zijn van
veel geringere betekenis.
Uit dit verschil in debiet valt de a-symetrische vorm van het bekken te verklaren. Door fluviatiele erosie van de sedimenten, waarmee de laagte was
opgevuld, ontstond ten Noorden van de Ebro een uitgestrekt, relatief vlak
gebied, dat de naam draagt van "Llanura Ibérica" (Iberische vlakte]. Deze
vlakte ligt op een hoogte variërend van ongeveer 600 meter aan de voet van
het gebergte tot ongeveer 200 meter in de omgeving van Zaragoza. (2] De
grote kolonisatieprojekten in het Ebrobekken zijn op deze vlakte gelegen.
Door verdere insnijding heeft de vlakte een enigszins geaksidenteerd karakter gekregen: rivierdalen wisselen er af met hoger gelegen delen, die
vaak de vorm hebben van uitgestrekte tafelbergen. Wanneer ter plaatse kalksteen aan de oppervlakte komt, worden deze tafelbergen muelas
genoemd. In
de omgeving van Zaragoza komen vier uitgestrekte muelas voor, onder andere
de Hontes de Castejón (met het Castellar-massief) en de Sierra de Alcubierre.
(3]
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Behalve deze hoog gelegen delen zijn vooral de puinwaaiers en de verschillende terrassen van belang^die door de Ebro en zijn zijrivieren zijn
gevormd. De puinwaaiers en terrassen zijn op verschillende plaatsen geërodeerd, waardoor getuigebergen en verschillende al dan niet droge erosiedalen met een vlakke bodem ontstonden.[4)
De kolonisatiegebieden Bardenas I en Monegros I zijn gelegen op dergelijke
puinwaaiers of op terrassen, waarvan de hoogte varieert tussen ongeveer
250 en 450 meter. [5) De irrigatietechniek vergt dat de kolonisatiegebieden grotendeels samenvallen met de relatief vlakke en lager gelegen
terreinen.

2. Geologie_en

bodemgesteldheid_(6)

Het Ebrobekken is grotendeels opgevuld met tertiaire afzettingen, voornamelijk uit het Oligoceen en Mioceen en afkomstig uit het belendende gebergte.
In het centrale deel van het bekken komen vooral mergelafzettingen (soms
gipshoudend) en gipsformaties voor, vaak afgewisseld met kalksteen, die op
sommige plaatsen aan de oppervlakte komt. De grotere resistentie van kalksteen leidde tot de vorming van de al genoemde tafelbergen en getuigebergen. Erosie, gevolgd door sedimentatie in de lagere delen, heeft geleid tot
de vorming van kwartaire afzettingen. Deze treft men vooral aan op de dalterrassen en op de dalbodem van de Ebro en van zijn voornaamste zijrivieren. (7]
In sommige gevallen bepaalt de aard van het moedergesteente in belangrijke
mate de kenmerken van de bodems, die zich op de genoemde afzettingen hebben
gevormd. Dit geldt met name voor de vrijwel onvruchtbare gipsbodems, waarop
doorgaans niet meer dan een schaarse natuurlijke vegetatie groeit. Ook
de grote rijkdom aan kalk, die de meeste bodems in het Ebrobekken kenmerkt,
hangt direkt samen met het feit dat zij veelal zijn ontstaan op kalksteen
of op kalkhoudende sedimenten.
Bij het proces van bodemvorming spelen echter ook andere faktoren een zeer
belangrijke rol, zoals het klimaat. In het centrale deel van het Ebrobekken
heerst een vrij droog, steppenachtig klimaat, waaraan onder meer de verzilting van de bodems valt toe te schrijven. Onder dergelijke klimaatsomstandigheden overweegt in de bodem een opstijgende beweging van het grondwater,
waardoor oplosbare bestanddelen en met name zouten zich op of in de bovenste bodemlaag koncentreren. Een dergelijke zoutkorst wordt in Aragón aangeduid met de term salitre.
Vooral in het oostelijk deel van het bekken
doet het fenomeen zich over grote oppervlakten voor, maar ook op andere
plaatsen heeft men op kleinere schaal te maken met verziltingsverschijnselen.
Het semi-aride klimaat, de verzilting en het voorkomen van gipsbodems
hebben ertoe geleid dat in het centrale deel van het Ebrobekken over grote
oppervlakten een uitermate schaarse natuurlijke vegetatie voorkomt. Dit
vormt de oorzaak van het geringe gehalte aan organisch materiaal in de
bodem, meestal niet hoger dan 2,5%. Ook veel lagere percentages komen voor,
zodat een deel van de bodems zelfs ongeschikt is voor het uitoefenen van
landbouw. (B)
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De humusarme, vaak ook verzilte bodems, die kenmerkend zijn voor het centrale deel van het Ebrobekken, worden in de Spaanse literatuur gewoonlijk
aangeduid met de term yermas. Letterlijk vertaald betekent dit "braakliggende grond", wat al wijst op hun geringe geschiktheid voor de landbouw. De meeste van deze bodems vertonen weinig struktuur. In kombinatie
met de schaarse [natuurlijke] vegetatie maakt dit de yermas erg gevoelig
voor erosie, met name voor uitblazing door de wind. Het is dan ook begrijpelijk dat vaak de naam Staubböden of yermas de polvo wordt gebruikt.
[9)
Behalve de wind hebben ook de stortbuien, die zich in dit gebied regelmatig voordoen, een eroderende werking. Bodemerosie komt in het Ebrobekken
dan ook op grote schaal voor, met name op de wat steilere hellingen. (10]
Niet alleen door de verzilting en een zekere stenigheid, maar ook door
de mate waarin de bodems in het Ebrobekken geërodeerd zijn, bezitten zij
doorgaans een geringe landbouwkundige waarde.
Kaart 3 geeft een beeld van de bodemgesteldheid in het Noordelijke centrale
deel van het Ebrobekken. (11]
1 · Rendzina-achtige bodems vindt men over grote oppervlakten in de omgeving
van de stad Zaragoza. De xero-rendzinas zijn onder vrij droge omstandigheden gevormd op (gipshoudende) kalksteen en mergel of op gips. De A-horizon van deze bodems is uitermate dun en ligt direkt op het vaste gesteente; het percentage organisch materiaal is zeer gering. De A-horizon is
door erosie vaak afgespoeld, en samen met de droogtegevoeligheid leidt
dit ertoe dat deze grond zich hooguit leent voor benutting als laagwaardige natuurlijke weide.
2. Grijze halfwoestijnbodems of sierosemen komen in de omgeving van Ejea de
los Caballeros over grote oppervlakten voor, maar vooral ten Oosten van
de Gallego vormen deze het belangrijkste bodemtype. Zij zijn eveneens
onder vrij droge omstandigheden gevormd op kalksteen en mergel welke
veel gips bevatten. Ook bij dit type is sprake van een geringe ontwikkeling van het bodemprofiel en van een zeer laag percentage organisch materiaal (meestal niet meer dan 1%] . In tegenstelling tot de xero-rendzinas is de textuur van deze bodems vrij fijn, zodat hun vermogen om de
geringe neerslag vast te houden redelijk goed is. De tierras
fuertes
lenen zich dan ook vrij goed voor "droge" graanbouw. Daarbij komt nog
dat deze bodems doorgaans worden aangetroffen in vlak terrein, waardoor
gemechaniseerde akkerbouw weinig problemen oplevert. Een beperkende faktor vormt echter het gevaar voor verzilting; de weinig doorlatende bodems met een vaak minder goede ontwatering en een hoog gehalte aan gips
en oplosbare zouten in de ondergrond zijn hiervoor erg gevoelig. Zeker
bij bevloeiïng moet men daarom zorgen voor een goede drainage.
3-In de door ons bestudeerde kolonisatiegebieden komen behalve tierras
fuertes ook veel bruine steppebodems voor, net zoals in de rest van het
centrale deel van het Ebrobekken. Deze zijn eveneens weinig diep, hun
waterbergend vermogen is beperkt en het gehalte aan organisch materiaal
bedraagt gewoonlijk niet meer dan 2 à 3%. Ook doen zich op sommige plaatsen verziltingsverschijnselen voor. Zonder bevloeiïng lenen deze bodems
zich in het algemeen toch wel voor graanbouw of boom- en struikcultures.
De meeste bruine steppebodems zijn gevormd op kalksteen, mergel of zandsteen, soms vermengd met gips. Wanneer dat laatste het geval is, zijn
de mogelijkheden om deze bodems voor landbouw te benutten veel geringer.
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Kaart 3: De voornaamste bodemsoorten in het Noordelijke centrale deel
van het Ebrobekken

Bewerking van de bodemkaart 1:1.000.000 bij Guerra Delgado, А. е.a.,
Пара. (18]

Ook een zeker reliëf of het voorkomen van een harde laag in de ondergrond
op geringe diepte vormen dan meestal beperkende faktoren. De "droge" graanbouw en de boom- en struikcultures hebben in dat geval duidelijk minder
ontwikkelingsmogelijkheden.
4.De alluviale bodems zijn nog de beste in het gebied. Dat geldt ook voor
de bodems, die niet van alluviale oorsprong zijn, maar waarop al lange
tijd een intensieve bevloeide landbouw wordt uitgeoefend. In het algemeen
zijn ze diep en hebben ze een goede struktuur. Ook hun geringe reliëf
maakt deze bodems aantrekkelijk voor het uitoefenen van landbouw.
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Vóór de kolonisatie trof men in de door ons te bestuderen gebieden vrijwel
uitsluitend dunne, stenige,veelal geërodeerde en min of meer verzilte bodems aan. De intensievere benutting, die er na de omschakeling op bevloeide landbouw geleidelijk op gang kwam, heeft in het algemeen geleid tot
een verbetering van de bodems. Een intensieve bewerking resulteerde namelijk in de vorming van vrij diepe bodems. Op veel plaatsen werden althans
de grootste stenen verwijderd en door een betere bemesting werd het gehalte aan organisch materiaal enigszins verhoogd.
Vaak kon ook door overvloedig gebruik van irrigatiewater de verzilting
worden tegengegaan. Toch heeft het saütre-probleem op veel plaatsen grote
moeilijkheden opgeleverd, zeker in het begin van het kolonisatieproces.
Ook nu is dat op bepaalde plaatsen nog het geval. Het gaat naar onze mening
dan ook te ver om de huidige bodemgesteldheid in deze gebieden als "goed"
te omschrijven. (12) Daarvoor is de periode met een wat intensievere agrarische benutting nog te kort geweest, terwijl ook de intensiteit van de
bodembewerking en_verbetering nog onvoldoende was.

3. Het klimaat

(13)

Het klimaat drukt in sterke mate zijn stempel op het landschap, maar ook op
de bestaansmogelijkheden in het gebied. Vooral de grote droogte beperkt de
mogelijkheden om de grond voor landbouw te benutten. De mens wordt daardoor in zekere zin "gedwongen" om de gevolgen van deze droogte zoveel mogelijk te verminderen. Dit kan door een aangepaste gewaskeuze of door het
toepassen van irrigatie. (14)
Het droge karakter van het gebied wordt in hoofdzaak bepaald door de werking van een drietal faktoren. Op de eerste plaats is dat de geringe hoeveelheid neerslag, die gemiddeld in een jaar valt. Ook de ongunstige verdeling ervan over de seizoenen en de grote onregelmatigheid, die het neerslagregime kenmerkt, zijn in dit verband belangrijk. Op de tweede plaats is
het temperatuurverloop van betekenis. Vooral de hoge temperaturen in de zomermaanden leiden namelijk tot een sterke verdamping. Een derde faktor is
de wind, die vaak een uitdrogende werking heeft. (15)

α. De neerslag
Door zijn ligging in de regenschaduw van enkele massieve bergketens profi
teert het Ebrobekken nauwelijks van de Atlantische invloeden, die in de
winter in grote delen van het Iberisch Schiereiland voor neerslag zorgen.
(16) Wél ontvangt het gebied relatief veel neerslag in de herfst, onder invloed van het Balearen-minimum.Maar ook dan wordt het centrale deel van het
bekken door het Catalaans Kustgebergte min of meer afgeschermd voor maritieme invloeden. In het voorjaar valt nog de meeste neerslag, als gevolg van
de frekwent voorkomende onweersbuien. Ook in de zomermaanden brengen dergelijke
buien van tijd tot tijd wat neerslag.
De gemiddelde jaarlijkse
zelfs minder dan 300 mm.
den tussen 300 en 500 mm
satiegebieden hebben een
liggen dus in een van de

neerslag neemt naar de kern
Voor het centrale deel van
worden aangehouden. De door
gemiddelde neerslag van 400
drogere gebieden van Spanje

van het bekken af, tot
het bekken kunnen waarons bestudeerde kolonitot 450 mm per jaar en
(zie kaart 4 en tabel 3 ) .

.48.

Kaart 4: De gemiddelde jaarlijkse neerslag in het Ebrobekken, in mm

Ontleend aan Atlas, (Б). Inzet gebaseerd op gegevens in Anuario estadístico
de España ,1973, (152), p. 3 (na bewerking)

Niet alleen de geringe absolute hoeveelheid neerslag, maar ook de grilligheid van het neerslagregime is kenmerkend voor het Ebrobekken. In dit verband moet allereerst worden gewezen op de grote schommelingen in neerslag
van jaar tot Jaar. (17) Een nadere analyse van de in tabel 3 vermelde gegevens brengt namelijk aan het licht dat het gemiddelde voor het station
Zaragoza is samengesteld uit metingen, variërend van 658 tot 175 mm per jaar.
In alle daar genoemde stations werd in 35 à 40% van de jaren, waarop de opgaven betrekking hebben, een hoeveelheid neerslag gemeten, die meer dan 20%
afweek ten opzichte van het voor de langere periode berekende gemiddelde.
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tabel 3 : Gemiddelde jaarlijkse neerslag in enkele stations in het Ebrobekken ,in mm
weerstation

periode

neerslag in mm

Zaragoza

1942 t/m 1972

350,θ

Ejea de los Caballeros

1943 t/m 1952

426,6

Ejea de los Caballeros

1955 t/m 1972 (1)

516,0

Biota CEI Bayo]

1942 t/m 1974 (2)

511.2

Ontinar de Salz

1941 t/m 1971

435,6

Gurrea de Gallego

1941 t/m 1974

476,3

(1] Opgaven voor 1967 en 1971 ontbreken.
(2) De opgave voor 1959 ontbreekt.
Bron: Esteban Fernández, Α., Proyecto, (138), p.7-B en Recursos, (177),
diverse pp., aangevuld met gegevens verstrekt door de Servicio
Meteorológico van het Ministerio del Aire te Zaragoza

Het nadelig effekt van dit gebrek aan regelmaat wordt nog versterkt door het
feit dat relatief droge jaren zich vaak in aaneengesloten perioden voordoen.
Met name in de jaren 1940-1960 werd het gebied geteisterd door langere perioden van grote droogte. Vooral de jaren 1941-1945, 1948-1951 en 1955-1958
verdienen in dit opzicht vermelding. (18)
De wisselvalligheid van het neerslagregime blijkt ook bij de verdeling van
de neerslag over de loop van het jaar. Doorgaans wordt de zomer in het Ebrobekken gekenmerkt door het voorkomen van een aantal relatief droge maanden
met elk minder dan 30 mm neerslag en ook de winter is een relatief droge
periode. (19) Een nadere analyse van de beschikbare gegevens brengt echter
aan het licht dat in een groot aantal jaren de werkelijke verdeling van de
neerslag over de seizoenen belangrijk afwijkt van het gemiddelde beeld. (20)
Gewoonlijk is men er alleen in de maanden mei, september en oktober verzekerd van meer dan 30 mm neerslag. Hiermee dient terdege rekening te worden
gehouden bij het bestuderen van de staafdiagram bij kaart 4.
Het gebrek aan regelmaat maakt de neerslag tot een uitermate belangrijke
faktor voor de landbouw en met name voor de "droge" landbouw. Immers, de
verbouw van wintergranen is in verband met het ontkiemen van het zaad sterk
afhankelijk van het tijdstip waarop de neerslag in de herfst valt. Ook de
hoeveelheid neerslag welke in die tijd valt is in sterke mate mede bepalend
voor de opbrengsten. Juist in dat seizoen heeft men in het Ebrobekken echter
weinig zekerheid ten aanzien van het tijdstip waarop de regen valt en ten
aanzien van de hoeveelheid. (21) In het algemeen valt ook een groot deel
van de neerslag in de vorm van stortbuien, met name in het voorjaar en in
de zomer. Het nuttig effekt van de neerslag voor de landbouw is in dat ge-
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val vrij gering. (22)
b. Het temperatuurverloop

en de wind

Het ongunstig effekt dat de geringe hoeveelheid neerslag heeft op de land
bouw wordt nog versterkt door de hoge temperaturen gedurende een deel van
het jaar en door de vaak uitdrogende werking van de wind. Beide verschijn
selen hangen samen met de ingesloten ligging van het bekken. Een zekere
kontinentaliteit manifesteert zich ook in de grote schommelingen in het
dagelijks en maandelijks temperatuurverloop.
Ondanks deze schommelingen heeft het toch wel zin enkele gemiddelde jaar
temperaturen te noemen, omdat deze een beeld geven van de afname van de
temperaturen naar de randen van het bekken als gevolg van de toenemende
hoogte. Het weerstation van Zaragoza, gelegen op 250 m, heeft een gemiddel
de jaartemperatuur van 15,1 C. Ejea de los Caballeros (31 т) heeft met
gemiddeld 14,0 С een al wat koeler klimaat en bij Jaca aan de voet van de
Pyreneeën ( 1Вт) wordt gemiddeld slechts Э,Б С gemeten. (23)
Het centrale deel van het Ebrobekken wordt gekenmerkt door vrij koele of
zelfs koude winters, terwijl de zomers er warm zijn. Dit blijkt onder meer
uit het verschil in gemiddelde temperatuur tussen de warmste maand en de
koudste maand. In het weerstation van Zaragoza in de periode 1931-1969
werd voor de maand januari een gemiddelde temperatuur van 6,2 С gemeten en
voor de maand augustus van 23,70C.(24) Wanneer men uitgaat van de situatie
in één bepaald jaar, zijn de verschillen in temperatuur vaak nog opvallender. (25) Tenslotte doen zich nog grote dagelijkse schommelingen in temperatuur voor, vooral in de zomermaanden.
In het Ebrobekken bestaat gedurende een groot deel van het jaar kans op
nachtvorst, niet alleen in de wintermaanden, maar ook al vroeg in de herfst.
Zelfs tot ver in het voorjaar is de mogelijkheid van nachtvorst niet uitgesloten. Ook in het relatief warme Zaragoza zijn gemiddeld niet meer dan
5 maanden vrij van nachtvorst, namelijk de periode van ongeveer begin mei
tot begin oktober. (26) De kans op nachtvorst gedurende een groot deel van
het jaar vormt dus eveneens een faktor waarmee de agrarische sektor in dit
gebied rekening dient te houden, naast de al genoemde droogte.
Het effekt van de droogte wordt nog versterkt door de in het Ebrobekken
voorkomende koude wind, de cierzo.
Dit is een vaak harde wind uit Noordwestelijke richting, die het Ebrodal volgt en vooral in de wintermaanden
veel voorkomt. Maar ook de wind uit andere richtingen verhoogt de potentiële evapotranspiratie in dit droge en warme gebied, met alle nadelige
gevolgen voor de gewassen vandien. Een voorbeeld hiervan vormt de bochornoл
een warme wind uit Zuidoostelijke richting, die vooral in het warme jaarge
tij het Ebrodal volgt. (27)
4. De

yoterbalons

Uit het voorgaande blijkt al dat de landbouw in het centrale deel van het
Ebrobekken gekonfronteerd wordt met een aantal minder gunstige klimaatsomstandigheden. Als gevolg daarvan heeft men er gedurende een groot deel van
het jaar te kampen met een tekort aan water.
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Hcewel de gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid neerslag in het bekken verschilt van plaats tot plaats, wordt nergens gemiddeld meer dan 650 mm gemeten. Daar staat tegenover dat de verdamping er zeer hoge waarden kan
bereiken als gevolg van de hoge temperaturen en het frekwent voorkomen
van wind. Uitgaande van een normaal groeiend gewas is de potentiële evapotranspiratie (dat wil zeggen: de hoeveelheid water die verdampt via het
plantendek en de bodem, wanneer deze laatste steeds voldoende water zou
bevatten) voor het Ebrobekken geschat op ca. 750 mm per jaar, op basis van
het systeem van Thornthwaite. (28) Dat houdt in dat zelfs onder de gunstigste omstandigheden het jaarlijks "tekort" aan neerslag nog altijd 100 mm
bedraagt, maar naarmate de neerslag naar de kern van het bekken afneemt
wordt dit groter.
Hoe groot het totale tekort aan neerslag precies is valt moeilijk aan te
geven, omdat de verschillende schattingen nogal uiteenlopen. Mohrmann en
Kessler (29) schatten dit tekort voor de provincie Zaragoza op bijna 800 mm
per jaar, waardoor zij aanzienlijk hoger uitkomen dan de bovengenoemde berekening, uitgevoerd volgens het systeem van Thornthwaite. Daarnaast komen
nog andere, lagere zowel als hogere opgaven voor. (30)
Het gekonstateerde tekort aan neerslag heeft ingrijpende gevolgen voor de
waterbalans. Wanneer men de gemiddelde neerslagcijfers en de hoogte van de
potentiële evapotranspiratie voor het weerstation Zaragoza in de verschillende maanden met elkaar vergelijkt, blijkt dat deze laatste alleen in de
periode van november tot februari iets lager ligt dan de neerslagcijfers.
Van dit doorgaans geringe overschot gedurende enkele maanden wordt een
deel in de bodem als reserve opgeslagen, maar mede als gevolg van het vaak
beperkte waterbergend vermogen van de grond is deze reserve veruit onvoldoende om de tekorten aan neerslag in de maanden februari t/m oktober te
kompenseren.
Het verschil tussen neerslag en potentiële evapotranspiratie bereikt aan de
rand van het bekken in gemiddeld 3 (zomer)maanden waarden hoger dan 25 mm
per maand, wat inhoudt dat de gewassen die op dat moment op het veld staan
verwelken. In het centrum van het bekken is het tekort aan neerslag gedurende gemiddeld 5 maanden groter dan 25 mm per maand, waardoor het Ebrobekken in klimatologisch opzicht een semi-aride gebied mag worden genoemd.
(31)
Wil men deze tekorten aan neerslag voor het gewas kompenseren, dan is men
aangewezen op het water van de rivieren, die door het bekken stromen.
Hoewel de waterstand per seizoen verschilt, heeft het Ebrobekken de beschikking over voldoende water om niet minder dan 1,8 miljoen ha.land te
voorzien van irrigatiewater. (32) De vraag in hoeverre van deze mogelijkheid inderdaad gebruik is gemaakt,is een van de punten waarop wij in het
volgende deel van dit hoofdstuk zullen ingaan.
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В. DE SOCIAAL-GEOGRAFISCHE STRUKTUUR IN HET CENTRALE DEEL VAN HET
EBROBEKKEN (33)
1.

Inleiding

In dit deel zullen wij een beeld geven van het bestaanspatroon in het
Ebrobekken vóór en tijdens de uitvoering van de verschillende kolonisatieprojekten. Gok deze analyse kan ons antwoord geven op de vraag waarom
een ingrijpen door de overheid in dit gebied gerechtvaardigd en zelfs
noodzakelijk werd geacht.
In het vorige hoofdstuk hebben wij al gewezen op het feit dat vooral de
ekonomische en sociale omstandigheden, waarin het land als geheel direkt
na de Burgeroorlog verkeerde, het gevoerde kolonisatiebeleid bepaalden.
Naar daarmee is nog niet duidelijk gemaakt waarom juist het centrale deel
van het Ebrobekken werd gekozen om er enkele van de grootste kolonisatieprojekten van Spanje uit te voeren. Wij zullen nog zien dat in het Ebrobekken in de jaren vijftig droogten en daaruit voortvloeiende misoogsten
vrij frekwent voorkwamen, terwijl de sociaal-ekonomische omstandigheden er
zeker voor verbetering vatbaar waren. Toch was in het Spanje van die dagen
niet direkt sprake van een uitzonderlijke situatie voor wat betreft het
Ebrobekken.
Belangrijk was wél dat het in dit deel van Spanje vrij gemakkelijk was om
kolonisatieprojekten uit te voeren. Grote delen van het Ebrobekken bestaan immers uit relatief vlak terrein, terwijl de waterrijke linker zijrivieren van de Ebro met hun relatief gelijkmatig debiet enorme, nog niet
benutte mogelijkheden boden. (34]
Ook om een andere reden mocht het Instituut verwachten dat het kolonisatieproces in dit gebied zonder al te grote moeilijkheden kon verlopen.
Echt grootgrondbezit kwam er namelijk betrekkelijk weinig voor en veel
land was er in handen van gemeenten, die de grond meestal verpachtten aan
ingezetenen. Bij het uitvoeren van onteigeningsbesluiten viel van dergelijke instanties veel minder tegenstand te verwachten dan wanneer men te
maken had met een groep van invloedrijke partikuliere grootgrondbezitters.
(35)
De sociaal-ekonomische situatie in het Ebrobekken was naar onze mening van
sekundaire betekenis bij de keuze van het gebied als een van de belangrijkste toekomstige irrigatiegebieden van Spanje. Toch is een schets van deze
situatie in de jaren vijftig en van de ontwikkelingen die zich hierin
hebben voorgedaan noodzakelijk. Een dergelijke schets kan namelijk van
nut zijn voor een vergelijking van de oorspronkelijke situatie in de kolonisatiegebieden met de huidige.
Bovendien zijn de veranderingen die zich de laatste jaren hebben voorgedaan
in de bestaansstruktuur in het centrale deel van het bekken van belang,
omdat zij de ontwikkeling binnen de kolonisatiegebieden hebben beïnvloed.
Vooral de industrialisatie en het vertrek van een groot deel van de agrarische beroepsbevolking uit de landbouw zijn verschijnselen, die onze aandacht verdienen. (36)
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2. Dejdemogra£ischejontwikkel-ing

(37)

De provincie Zaragoza werd gedurende de hele twintigste eeuw gekenmerkt
door een geleidelijke toename van de bevolking, namelijk met ongeveer 80%
in de periode 1900-1970. Deze groei was evenwel uitsluitend te danken
aan de dynamiek van de stad Zaragoza. De rest van de provincie nam eerst
nog langzaam in bevolking toe, maar vertoonde sinds 1950 en vooral sinds
1960 een duidelijke afname. Daarom daalde het bevolkingsaantal in de provincie ,exclusief de hoofdstad ,in de periode 1900-1970 met ruim 13%, terwijl
de hoofdstad haar bevolking in diezelfde tijd bijna zag verviervoudigen.
(38)
Door deze ontwikkeling werd de stad Zaragoza met bijna een half miljoen
inwoners in 1970 de "primate city" van de provincie en van de rest van het
Ebrobekken. Haar bevolkingstoename werd behalve door een hoge natuurlijke
groei ook veroorzaakt door een positief migratiesaldo. De stad trok niet
alleen uit de eigen provincie, maar ook uit de rest van het Ebrobekken en
uit andere delen van Spanje migranten aan. (39) Het aantal migranten, dat
vanuit de rest van de provincie Zaragoza naar de hoofdstad trok,was het
grootst. In de jaren vijftig bedroeg het vertrekoverschot vanaf het platteland gemiddeld al ruim 4.500 personen per jaar en dit vertrek werd zelfs
groter dan de natuurlijke bevolkingsaanwas, zodat het platteland van de
provincie Zaragoza in bevolking begon af te nemen. In de jaren zestig
zette deze ontwikkeling zich voort, zelfs in versneld tempo. Van deze migratie profiteerde vooral de hoofdstad, die een snelle bevolkingsgroei
vertoonde. (40)
Naast een grote toeloop van migranten kende de stad ook een snelle natuurlijke bevolkingsgroei. In 1972 bedroeg deze 16,50/его tegen 9,49/OQ voor de pro
vincie Zaragoza als geheel. (41) De oorzaken voor dit verschil zullen dui
delijk zijn: in de stad resulteerde het grote aantal vooral jonge gezinnen
van inmigranten in een "jonge" bevolking, terwijl de bevolking op het
platteland daarentegen tekenen van vergrijzing begon te vertonen.
Het is echter niet geheel juist om te stellen dat in de provincie Zaragoza
alleen de hoofdstad in bevolking toenam, terwijl de rest van het gebied
ontvolkt raakte. Ook buiten de hoofdstad gaven enkele gebieden in bepaalde
perioden van ekonomische groei een zekere bevolkingstoename te zien. In
het dal van de Ebro werd de bevloeide landbouw in de afgelopen decennia
op verschillende manieren geïntensiveerd, onder meer door de introduktie
van de verbouw van suikerbieten en later door een toename van de tuinbouw
en van andere intensieve vormen van bodemgebruik. Ook trokken enkele
grotere kernen, met name die welke in de onmiddellijke omgeving van de stad
liggen, in de afgelopen jaren industrie aan. In Ejea de tos
Caballeros
vestigde zich in de jaren zestig eveneens een aantal industriële bedrijven.
In het algemeen was echter sprake van een bescheiden ontwikkeling, vooral
vergeleken met die in de hoofdstad. Wél was deze ontwikkeling voldoende om
ervoor te zorgen dat de bevolking in een aantal kernen de afgelopen jaren
toenam of in ieder geval een minder snelle afname vertoonde dan anders
ongetwijfeld het geval zou zijn geweest.
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Ook het gebied van Cinco Villas
en de Violadastreek,
waarin de door ons
bestudeerde Kolonisatiegebieden zijn gelegen, gaven een wat afwijkend beeld
te zien. [42) In de jaren vijftig gingen beide gebieden in bevolking toe
nemen, wat samenhing met de uitvoering van grote kolonisatieprojekten en
de vestiging van kolonisten. De bevolkingsgroei bleef bescheiden, maar bezien
tegen de achtergrond van het ontvolkende platteland in de rest van de provin
cie is de ontwikkeling wél opmerkelijk. [43)
Deze ontwikkeling zette zich in de jaren zestig voort, tenminste voor zover
nog nieuwe kolonisten werden geplaatst. De gemeente Zueva in de streek La
Violada, waar de kolonisten zich al in de jaren vijftig vestigden, begon
in het decennium daarop opnieuw bevolking te verliezen, omdat de "droge"
landbouw er onverminderd arbeidskrachten bleef afstoten. De gemeente

E¿ea de los Caballevos, een van de cinco villas,

nam in de jaren zestig

nog wel in bevolking toe. Tussen 1960 en 1965 werd in deze gemeente namelijk
nog volop gekoloniseerd, terwijl de plaats bovendien een zekere industriële
ontwikkeling begon door te maken.

3. Dej^erand^rende

bevoepsstruktuur_in

dejprovincie

Zaragoza

De trek vanaf grote delen van het platteland naar enkele meer dynamische
gebieden met bevloeide landbouw of met een uitbreiding van de industriële
werkgelegenheid, en vooral naar de hoofdstad, ging gepaard met aanzienlijke
verschuivingen in de beroepsstruktuur. Volgens een schatting van flarin
Cantalapiedra was niet minder dan 90% van de rurale migranten in de afgelopen 10 à 15 jaren afkomstig uit de agrarische sektor en kwamen zij vrijwel zonder uitzondering terecht in de industrie, in de bouw en in de dienstensektor, vooral als arbeider. [44)

tabel 4: Veranderingen in de samenstelling van de beroepsbevolking in de
provincie Zaragoza in de periode 1940-1971 [1)
sektor

1940
absoluut

%

1960
absoluut

%

1967
absoluut

\

1971
absoluut

%

110.652

47,1

109.B06

40,0

98.563

32,3

82.315

26,8

sekundaire

55.B93

23,В

B7.79B

32,1

109.0B3

35,7

109.651

35,7

tertiaire

68.502

29,1

76.764

27,9

97.B20

32,0

115.180

37,5

235.047

100,0

274.36B

100,0

305.466

100,0

307.146

100,0

primaire

totaal

(1) Ook andere, soms sterk afwijkende cijfers worden in de literatuur ver
meld. De algemene ontwikkeling, die uit de door ons genoemde cijfers
naar voren komt, vindt men echter in alle publikaties terug.
Bron: de gegevens over 1971 zijn (na bewerking) ontleend aan Renta, (25),
p. 63 en p.72. De overige cijfers zijn ontleend aan Marín Cantalapiedra, П., Movimientos, (102), p. 52
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Uit de gegevens in tabel 4 blijkt dat de provincie Zaragoza voor 1960 veel
sterker dan nu het geval is was gericht op de agrarische sektor. In die
tijd vormde de landbouw met meer dan 45% van de totale beroepsbevolking
nog veruit de belangrijkste bron van werkgelegenheid. Buiten de gemeente
Zaragoza was in 1940 niet minder dan 70% van de beroepsbevolking werkzaam
in de primaire sektor.Maar ook in de hoofdstedelijke gemeente vond nog 12%
van de beroepsbevolking werk in de landbouw,die werd uitgeoefend in de
onmiddellijke omgeving van de stad. (45)
In die tijd was de industriële, maar met name ook de dienstverlenende sektor al sterk vertegenwoordigd in de hoofdstad. Zaragoza was namelijk
van oudsher van betekenis als ambachtelijk, kommercieel, administratief
en verzorgend centrum,niet alleen voor de provincie Zaragoza, maar ook
voor de rest van het Ebrobekken. In de jaren veertig en vijftig begon
echter ook de moderne industrie er een steeds belangrijkere rol te spelen.
Deze ontwikkeling werd in de daarop volgende decennia nog aanzienlijk versneld. De werkgelegenheid in de sekundaire sektor vertoonde een enorme
absolute groei en ook het aandeel van deze sektor in de totale beroepsbevolking nam snel toe. Hetzelfde gold voor de tertiaire sektor, hoewel
die wat minder spektakulair groeide. Hierdoor werd de positie van Zaragoza
als industrieel en verzorgend centrum voor een groot deel van het Ebrobekken
nog versterkt.
Daarnaast kwam de laatste jaren ook in enkele kleinere centra in de omgeving van Zaragoza een zekere industriële ontwikkeling op gang. Deze was
echter onvoldoende om het platteland zijn agrarisch karakter te doen verliezen. In 1967 werkte in de provincie Zaragoza buiten de hoofdstad nog
altijd 70,8% van de beroepsbevolking in de primaire sektor. [46) Omdat
het aandeel van de plattelandsbevolking op de totale bevolking sterk was
gedaald, vertoonde de agrarische beroepsbevolking echter een snelle afname.
Pas in de laatste jaren is deze ontwikkeling wat minder snel geweest. Het
percentage van de beroepsbevolking in de industrie (en in de bouw) stabiliseerde zich enigszins. De dienstensektor bleef echter groeien, terwijl
de agrarische sektor nog voortdurend arbeidskrachten afstootte.
De redenen voor de vlucht van arbeidskrachten uit de landbouw en voor de
trek naar de steden houden vooral verband met de relatieve overbevolking
van het platteland, welke zich uit in problemen op het gebied van de werkgelegenheid en in het lage welvaartspeil van de agrarische beroepsbevolking. (47) Op deze problemen zullen wij in de volgende paragraaf nader
ingaan.
4. DeJjestaqnsmqgelijT&edenjDQ
a. De relatieve

overbevolking

Ь.еІ.

^atteland^48)

en het probleem

van de

werkgelegenheid

Marín Cantalapiedra heeft berekend dat op het platteland van de provincie
Zaragoza rond 1967 sprake was van een bevolkingsoverschot van ongeveer 30% .
(49) Genoemde auteur geeft zelf al aan dat men aan zijn berekening geen al
te grote waarde mag toekennen, maar dit neemt niet weg dat er in dit deel

. bo.

van Spanje onvoldoende bestaansmogelijkheden zijn voor de lokale bevolking.
De relatieve overbevolking op het platteland in de provincie Zaragoza komt
onder meer tot uiting in het gebrek aan werkgelegenheid. Vooral tussen
1950 en 1960 heerste in dit gebied een aanzienlijke werkloosheid, welk
probleem door het afvloeien van arbeidskrachten uit de landbouw en door
het vertrek naar de steden in deze en in de volgende jaren niet volledig
werd opgelost. Dit blijkt des te meer het geval te zijn, wanneer men niet
alleen rekening houdt met de geregistreerde werkloosheid en met de (seizoengebonden] werkloosheid van landarbeiders, maar ook met die onder de
agrarische bedrijfshoofden en hun meewerkende gezinsleden. Onder deze bevolkingsgroepen komt namelijk veel "verborgen" werkloosheid voor, waarvan
niets blijkt uit de officiële statistieken. Dat het werkgelegenheidsprobleem op het platteland niet alleen vroeger, maar ook nu nog een belangrijk probleem vormt, wordt dan ook nauwelijks in twijfel getrokken.(50)
Ter verklaring van dit probleem wordt vaak gewezen op het feit dat in grote
delen van de provincie een monokultuur wordt uitgeoefend. Daardoor blijft
het werk op het land grotendeels beperkt tot één of enkele perioden per
jaar. Ook de mechanisatie wordt in dit verband veelvuldig genoemd. (51)
In de provincie Zaragoza is de landbouw namelijk zeer sterk gemechaniseerd,
vooral in de uitermate belangrijke "droge" graanbouw.(52) Daarvoor zijn
twee redenen aan te geven. Op de eerste plaats lenen de te verrichten
werkzaamheden in de graanbouw, zoals het ploegen en het oogsten, zich goed
voor mechanisatie. Als tweede komt daar nog bij dat voor de "droge" graanbouw vooral uitgestrekte relatief vlakke delen van het Ebrobekken in gebruik
zijn genomen.
Wij zijn echter van mening dat een verklaring voor de relatieve overbevolking op het platteland in de provincie Zaragoza vooral gezocht moet worden
in andere oorzaken dan de seizoengebonden behoefte aan arbeidskrachten en
de mechanisatiegraad. Belangrijk is dat wij hier te maken hebben met een
extensieve vorm van landbouw, terwijl geringe opbrengsten en een ongelijke
verdeling van de inkomsten leiden tot een geringe welvaart voor een groot
deel van de agrarische beroepsbevolking. Vooral deze kenmerken, die weer
nauw samenhangen met de bedrijfsgroottestruktuur, zijn naar onze mening
bepalend voor de geringe bestaansmogelijkheden in de agrarische sektor.
Een nadere analyse van deze sektor zal dit verduidelijken.

b. De inkomsten uit de landbouw en de verdeling

ervan

Zoals in geheel Spanje het geval is, blijven in de provincie Zaragoza de
inkomens per hoofd van de agrarische beroepsbevolking ver achter bij die
in de sekundaire en tertiaire sektor. In 1971 bedroeg de gemiddelde beloning
per beroepspersoon er in de industrie ongeveer 127.000 pesetas en in de
dienstverlenende sektor ongeveer 146.000 pesetas. In de landbouw lag dit
gemiddelde zeker niet hoger dan ongeveer 60.000 pesetas, dat wil zeggen
40 à 50% van de gemiddelden voor de beide andere bestaanssektoren. (53)
In datzelfde jaar was in de gehele provincie Zaragoza nog altijd 26,8% van
de beroepsbevolking werkzaam in de agrarische sektor, terwijl deze voor
niet meer dan 11,5% bijdroeg tot de bruto produktiewaarde. (54) Hieruit
vloeien sterke regionale inkomensverschillen voort tussen de hoofdstad

.57.

en enkele op industrie en dienstverlening georiënteerde Kernen enerzijds,
en het op een bestaan in de landbouw aangewezen platteland anderzijds.(55)
Over de verdeling van de inkomsten uit de landbouw bestaan jammer genoeg
geen officiële gegevens. Verschillende indikaties wijzen er echter op dat
de inkomens van een groot aantal gezinnen, dat afhankelijk is van de landbouw, nog aanzienlijk lager liggen dan het gemiddelde voor de sektor als
geheel. Marín Cantalapiedra (5Б) vindt deze aanwijzingen onder meer in de
manier waarop de grond wordt geëxploiteerd en in de bedrijfsgroottestruktuur.
Ten aanzien van de exploitatie van de grond merkt genoemde auteur op dat
direkte exploitatie in de provincie Zaragoza het meest voorkomt, al dan
niet met inschakeling van een bedrijfsleider. Dat neemt niet weg dat een
groot deel van de grond wordt bewerkt door pachters, die jaarlijks een
vastgesteld bedrag als pachtsom betalen of een bepaald deel van de opbrengst aan de eigenaar moeten afdragen. Door deze betalingen wordt het
deel van de bedrijfsinkomsten, dat overblijft als beloning voor het werk
van de boer, nog aanzienlijk verminderd.
Belangrijk is ook dat een groot deel van de agrarische beroepsbevolking
helemaal geen grond in eigendom of pacht heeft, waardoor het voor zijn
levensonderhoud volledig afhankelijk is van de uitoefening van loonarbeid.
Deze laatste Kategorie maakte in 1971 ruim 27% van de agrarische beroepsbevolking in de provincie Zaragoza uit. [57) Als gevolg van diverse omstandigheden, zoals een tekort aan werk gedurende een groot deel van het jaar,
blijven de inkomsten van de landarbeiders nog ver achter bij het gemiddelde
voor de gehele agrarische seKtor.
Op de tweede door Marín Cantalapiedra genoemde oorzaak van de ongelijke
verdeling van de inkomens uit de landbouw, namelijk de bedrijfsgroottestruktuur, zullen wij in een volgende paragraaf ingaan. Daarin geven wij
tevens een verklaring voor de geringe produktiemogelijkheden in de landbouw en voor de daaruit voortvloeiende lage inkomens in deze bestaanssektor.

c. De voornaamste oorzaken voor de lage inkomens in de landbouw
c l . Het extensief
o. 1.1. De niet

agrarisch

bodemgebruik

voor akkerbouw benutte

oppervlakte

en de

veeteelt

Wanneer men het bodemgebruik in de provincie Zaragoza bestudeert, valt al
direkt op dat een groot deel van de totale oppervlakte niet of nauwelijks
wordt benut. Op de eerste plaats betreft dit natuurlijk het land dat in
beslag wordt genomen door rivieren, wegen en stedelijke of andere bebouwing.
Daarnaast zijn door de grote droogte en als gevolg van de vaak slechte bodems grote oppervlakten bedekt met een schamele natuurlijke vegetatie, die
zich in het gunstigste geval slechts leent voor extensieve beweiding.
Daarom was in 1972 in de gehele provincie niet meer dan 53,7% van de totale
oppervlakte in gebruik als akkerland. (58)
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Voordat wij verder gaan met een beschrijving van de akkerbouw, is het gewenst aandacht te besteden aan twee aktiviteiten, die worden uitgeoefend
op de grond welke niet voor akkerbouw in gebruik is genomen, namelijk de
bosbouw en de veeteelt. De bosbouw valt in de provincie Zaragoza als bestaansbron praktisch te verwaarlozen, omdat slechts op enkele plaatsen
bossen van enige betekenis voorkomen. Het grootste deel van de niet voor
akkerbouw in gebruik genomen grond is begroeid met laagwaardige
matorralvegetatie, die zich niet of nauwelijks laat benutten. Dit land is vrijwel
volledig in bezit van lokale overheden, die weinig geïnteresseerd zijn in
de ekonomische benutting ervan. C59)
Van het niet voor akkerbouw bestemde land is maar een klein deel geschikt
om te worden gebruikt als natuurlijke weide. Het vee graast daarom hoofdzakelijk op braakliggende akkers. Daarnaast komt in beperkte mate nog wat
stalveeteelt voor.
De veehouderij is in het algemeen echter een aktiviteit van sekundaire betekenis, als gevolg van een aantal ontwikkelingen in het verleden. Aan de
benutting van natuurlijke weideterreinen voor de veehouderij kwam een
einde, toen in het begin van deze eeuw op grote schaal ontginningen plaatsvonden. Bovendien is door de mechanisatie het gebruik van dierlijke trekkracht sterk afgenomen. De ontwikkeling van de schapenhouderij, vooral op
braakliggend akkerland, en van de stalveeteelt was niet in staat om deze
achteruitgang te kompenseren. Pas in de laatste jaren hebben met name de
rundveehouderij en het fokken van pluimvee in de provincie Zaragoza een
snelle ontwikkeling te zien gegeven.
Deze recente "specialisatie" op hoogwaardig vee heeft ertoe geleid dat de
veeteelt wat betreft zijn bijdrage tot de totale agrarische produktie in
de provincie Zaragoza nu nauwelijks meer achterblijft bij het gemiddelde
voor geheel Spanje. Toch is de rundveeteelt er nog altijd slecht vertegenwoordigd en neemt de schapenhouderij een relatief belangrijke plaats in.
(ВО]
с.1.2.

De akkerbouw

Bij een beschrijving van de akkerbouw in de provincie Zaragoza kan het
best worden uitgegaan van de veelal gehanteerde tweedeling in secano - of
"droge" landbouw enerzijds en regadío - of bevloeide landbouw anderzijds.
Deze indeling hangt immers voor een belangrijk deel samen met de vraag
of de akkerbouw berust op monokultuur, en dan met name op graanbouw, of
op een (veel) intensievere polykultuur. Deze tweedeling ligt bovendien
ten grondslag aan het scherpe landschappelijke kontrast, dat zo kenmerkend
is voor het centrale deel van het Ebrobekken. Dit kontrast wordt gedeeltelijk weer bepaald door het reliëf. De lager gelegen terrassen van de Ebro
en van de grotere zijrivieren worden al van oudsher bevloeid, terwijl de
hogere terrassen en de puinwaaiers vooral het terrein van de "droge" landbouw vormen of benut worden als weidegrond. Slechts in enkele gebieden
komen beide vormen van landbouw meer gemengd voor, namelijk op plaatsen
waar men secono-landbouw aantreft naast bevloeide landbouw in kleine Vegas
of stukken bevloeid land. (61 )
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tabel 5: Het gewassenpatroon in de akkerbouw in de provincie Zaragoza
in 1972, in % van het totale areaal ingezaaide of braakliggende
grond
gewas

secano

regadío

graan

46,5

50,2

47,2

tarwe

27,6

25,1

gerst

17,3

13,8
10,5

0,0

24,9

4,6

1,6

0,9

voedergewassen

0,6

17,0

1,4
3,6

luzerne
overige

0,0

15,7

2,9

0,6

1,3

0,7

suikerbieten

o.i

4,2

0,8

tuinbouwgewassen (2)

0,0

5,5

14,5

14,2

1,1
14,4

1,9

8,5

3,1

11,0

2,4

9,2

1,6

4,3

2,1

-

0,5

0,1

0,5

6,0

1,5

37,8

2,4

31,3

totaal

100,0

99,9

100,0

totaal, ingezaaid of braakliggend,
in ha. (absoluut)

776.033

173.987

950.020

totaal, ingezaaid, in ha.(absoluut)

482.874

169.793

652.667

764.406

159.170

923.576

0,63

1,09

0,71

mats
overige

graansoorten

(1]

voedergewassen

boom- en struikcultures

fruitbomen (3)
wijnstruiken
olijfbomen
boomkwekerijen, etc.
diversen (4)
braakland

totaal areaal akkerland, in ha.
(absoluutHS]
index v.d. ingezaaide oppervlakte
(6)

totaal

16,1

(1) Met name rogge en haver.
het totale areaal akkerland,
(2) Met name uien, tomaten en
omdat zowel bij secano- als
Spaanse pepers.
bij regadto-1andbouw soms in
(3) Met name amandelen (.secano) ; appels,
één jaar meerdere gewassen op
peren, perziken, abrikozen
Iregadio).
een bepaald stuk grond worden
(4) Met name leguminosen en aardappelen.
ingezaaid.
(5) Het areaal ingezaaide of braak(6J Berekend door het totale ingeliggende grond kan groter zijn dan
zaaide areaal te delen door
het totale areaal akkerland.
Bron: (bewerking vanj gegevens in Superficies, 1972, (182), p.483-487
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о.1.2.1.

De bevloeide

akkerbouw

Het Ebrobekken is van oudsher één van de gebieden in Spanje waar de bevloeide landbouw sterk is vertegenwoordigd. Het areaal geïrrigeerde grond
is er bovendien in de afgelopen decennia nog uitgebreid door de realisatie van verschillende kolonisatieprojekten. Hoe belangrijk het centrale
deel van het bekken als irrigatiegebied is blijkt onder meer uit het feit
dat in 1972 in de provincie Zaragoza niet minder dan 17,2% van het totale
areaal akkerland werd bevloeid, tegen 11,8% in geheel Spanje. (62)
Voordat een begin was gemaakt met de uitvoering van de kolonisatieprojekten,
werd de bevloeide landbouw al uitgeoefend in het dal van de Ebro en langs
verschillende zijrivieren. Bekend waren (en zijn) vooral de irrigatiegebieden van de Huerva en de Jalon, afkomstig uit het Iberisch Randgebergte.
Door de realisatie van verschillende projekten is de bevloeide landbouw
thans niet langer beperkt tot de rivierdalen en de lagere rivierterrassen.
Ook van de hoger gelegen terrassen is nu een deel daarvoor in gebruik,
wat niet wegneemt dat het aksent wat de irrigatielandbouw betreft grotendeels is blijven liggen op de gebieden in de onmiddellijke omgeving van de
grotere rivieren.
Het bodemgebruik in de bevloeide zones werd en wordt ook momenteel nog in
sterke mate gekenmerkt door het feit dat een groot deel van de grond wordt
ingezaaid met graan. Daarmee sluit de regadbo-lanubouvi
enigszins aan op de
"droge" landbouw, die vrijwel uitsluitend is georiënteerd op de graanbouw.
Op tierra
de regadío wordt vooral maïs ingezaaid, evenals tarwe en gerst.
Verder is de verbouw van veevoedergewassen en met name van luzerne belangrijk. Fruit- en groenteteelt komplementeren het beeld (zie tabel 5).
In het algemeen heeft het gewassenpatroon in de afgelopen decennia weinig
veranderingen ondergaan, behoudens een snelle afname van het areaal suikerbieten (63) en het praktisch verdwijnen van de katoenteelt. Hun plaats werd
grotendeels ingenomen door de zich uitbreidende verbouw van luzerne en
maïs. Ook valt in de laatste jaren de tendens waar te nemen om bij irrigatie minder tarwe in te zaaien en dit gewas te vervangen door gerst.
Deze wijzigingen in het gewassenpatroon sluiten aan op de ontwikkelingen,
die door de overheid gestimuleerd worden. Haar beleid is er sinds het
einde van de jaren zestig op gericht om overschotten aan broodgraan te
voorkomen. Anderzijds probeert zij de al lange tijd bestaande tekorten aan
veevoedergewassen en aan dierlijke produkten op te heffen. (64) Daartoe
zijn de minimumprijzen voor tarwe afgeschaft en werden aantrekkelijke minimumprijzen vastgesteld voor voedergerst en maïs. De suikerbietenproduktie in Aragón kreeg een gevoelige klap, omdat de nationale suikerindustrieën gekoncentreerd werden in het Zuiden van Spanje, waar de produKtie
van suikerbieten meer rendabel zou zijn. Wat betreft de katoenproduktie
zij vermeld dat het Ebrobekken de konkurrentie met de produktiegebieden
in het Zuiden niet lang kon volhouden. (65)
Ondanks deze veranderingen blijft de bevloeide landbouw voor meer dan de
helft van de ingezaaide oppervlakte gericht op gewassen, die door Marín
Cantalapiedra worden aangeduid als "extensief". t66) Hoewel deze auteur
wat willekeurig te werk gaat bij zijn indeling (wij zijn het bijvoorbeeld
niet met hem eens, wanneer hij de luzerneverbouw extensief noemt), is zijn
konstatering in grote lijnen wel juist. Dit hangt vooral samen met de
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geringe ontwikkeling van een werkelijk intensieve tuinbouw.

o.1.2.2.

De "droge" akkerbouw

Uit tabel 5 blijkt dat de seeoKO-akkerbouw in de provincie Zaragoza vooral
gericht is op de verbouw van graan, met name van tarwe en gerst. In 1972
werd niet minder dan 84,3% van het areaal tierra de secano benut voor
graanbouw, tenminste wanneer men het areaal braakland meetelt. Dit laatste
is gerechtvaardigd, aangezien braakperioden meer dan aan enige andere vorm
van akkerbouw gebonden zijn aan de graanbouw. Veel land wordt gewoonlijk
slechts eens in de twee jaar ingezaaid en blijft na de oogst één jaar
braak liggen (cultivo
de año y vez). Ook langere braakperioden komen in
het Ebrobekken voor, zij het sporadisch.
Ten aanzien van het gewassenpatroon heeft zich de laatste jaren slechts één
noemenswaardige verandering voorgedaan, namelijk de afname van het met
tarwe ingezaaide areaal. Ook de verbouw van haver en rogge nam (verder] af.
Hun plaats is grotendeels ingenomen door de gerst. Tarwe bleeft echter veruit het belangrijkste gewas, zij het in mindere mate dan vroeger het geval
was (zie tabel 6].
Belangrijker dan deze wijzigingen is het feit dat de graanbouw veelal als
monokultuur wordt uitgeoefend. Op de Iberische vlakte vindt men uitgestrekte gebieden met vrijwel uitsluitend "droge" graanbouw. De gebieden
Cinco Villas en La Violada, bijvoorbeeld.worden buiten de kolonisatiegebieden nog altijd gekenmerkt door het overwegen van "droge" graanbouw.(67)

tabel 6: De "droge" graanbouw in het centrale deel van het Ebrobekken
uitgesplitst naar graansoort, in % van het totale areaal
ingezaaid met graan (1]
rond 1950 - 1955
kolonisatiegebied
van Bardenas en
Monegros (2)

1972

gewas

gemeente
Ejea

provincie
Zaragoza
(1955]

provincie
Zaragoza

tarwe

74.4

72,7

73,6

59,3

gerst

16,1

17,3

16,0

37,3

haver

3,3

4,3

4,2

1.7

rogge

6,2

5.7

6.1

1.7

(1] Op "droog" akkerland wordt in het Ebrobekken praktisch geen maïs ingezaaid. De oppervlakte ingezaaid met andere, niet genoemde graansoorten is te verwaarlozen.
(2] Vermoedelijk een schatting.
Bron: Plan de riegos. Datos, (142), p.18;Guerra,A. en Monturiol.F., Memoria,
(99], p.19; Anuario estadístico de las producciones, 1955, (154],
div. pp.; Superficies, 1972, (182], p.484
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Een dergelijke monokultuur is bijzonder gevoelig voor prijsfluktuaties en
andere marktomstandigheden. Ook de wisselvalligheid van de neerslag en de
lang niet altijd even gunstige bodemkenmerken leiden ertoe dat de seoanolandbouw een onzekere bestaansbasis biedt. Dat het Ebrobekken zich desondanks kon ontwikkelen tot een van de belangrijkste graangebieden van Spanje
is vooral de danken aan het feit dat de grond erg extensief bewerkt kon
worden. Vooral de mechanisatie, die op grote schaal kon worden toegepast
als gevolg van het relatief vlakke terrein, speelde hierbij een belangrijke rol. (68) Gunstig was voorts dat de graanboeren in Spanje sinds het
einde van de Burgeroorlog dankzij steunprijzen (hetzij voor tarwe, hetzij
voor gerst) verzekerd konden zijn van de afzet van graan tegen niet ongunstige kondities.

In grote delen van het platteland in het centrale deel van het Ebrobekken
worden de bestaansmogelijkheden dus overwegend, zo niet uitsluitend bepaald
door de resultaten, die in de "droge" akkerbouw worden behaald. De nietagrarische werkgelegenheid is er te verwaarlozen, terwijl de veeteelt en
de bosbouw onvoldoende zijn ontwikkeld om aan een omvangrijke bevolking
een redelijk bestaan te bieden. Hetzelfde geldt, zij het in mindere mate,
voor de bevloeide landbouw.
Het gewassenpatroon beperkt zich in hoofdzaak tot de traditionele seoanogewassen. Veruit het belangrijkste is de graanbouw; de teelt van wijndruiven en van olijven is van veel minder belang. Deze gewassen leveren een
relatief geringe bijdrage tot de totale agrarische produktiewaarde (69),
maar vooral als gevolg van het droge en wisselvallige klimaat heeft men
weinig alternatieven.De sterke oriëntatie op de graanbouw hangt ook samen
met de bodemgesteldheid, omdat met name de gipshoudende bodems geen andere
benuttingsmogelijkheden bieden dan voor graanbouw. (70) Daarnaast heeft
ook een rol gespeeld het feit dat de omstandigheden er zich uitstekend
lenen voor mechanisatie, evenals de door de staat gegarandeerde afzet van
graan tegen vaste prijzen.

o. 2. De opbrengsten
Behalve door een extensieve bodembenutting worden de lage produktiecijfers
in het centrale deel van het Ebrobekken ook veroorzaakt door relatief lage
opbrengsten per ha. (71) Dit houdt direkt verband met het feit dat de "droge"
landbouw er, in nog sterkere mate dan in de rest van Spanje doorgaans het
geval is, wordt geteisterd door het voorkomen van misoogsten, een gevolg
van het droge en wisselvallige klimaat. Mayer schat dat in de "droge" akkerbouw in het Ebrobekken over een periode van 7 jaren gemiddeld op slechts
één goede oogst mag worden gerekend. In gemiddeld twee à drie jaren is
sprake van een nog lonende oogst, terwijl zich in ongeveer de helft van
alle jaren een misoogst voordoet. (72)
Hoe sterk de opbrengsten in de secano-landbouw kunnen dalen in jaren met
weinig neerslag blijkt uit de cijfers in tabel 7, welke betrekking hebben
op de jaren 1955/1956 t/m 1958/1959. Dit was voor geheel Spanje een krisisperiode, maar het effekt van de geringe neerslag was in het Ebrobekken wel
buitengewoon sterk. De opbrengsten in de graanbouw lagen er toen nauwelijks
boven de helft van het toch al lage nationale gemiddelde!
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tabel 7: Gemiddelde opbrengsten in Kg/ha. in de provincie Zaragoza over
verschillende perioden, vergeleken met de gemiddelden voor geheel
Spanje
secano
gewas

regadío

(В)

ih)

(А)

И)

(2)

CI)

tarwe

587

0,63

1.213

1,01

2.154

gerst

533

0,50

1.835

1,09

maïs

700

0,41

5.141

0,51

aardappelen
suikerbieten
soja
luzerne

(2)

(1)

(В)
(2)

CD

(2)

1,04

3.094

1,16

2.205

1,01

2.839

0,99

3.342

1,20

4.983

1,11

4.000

0,38

11.964

0.89

13.486

0,88

12.000

0,59

23.941

0,95

26.473

0,83

300

0,48

793

0,55

4.138

0,18

32.396

0.74

31.650

1,13

tomaten

31.158

?

20.360

0,76

Spaanse pepers

29.500

?

16.604

1,01

(А)=
[В)=
С1)=
. ,

1955/1956 t/m 1958/1959
1968/1969 t/m 1972/1973
in kg/ha., absoluut, voor de provincie Zaragoza
kg/ha. provincie Zaragoza
kg/ha. geheel Spanje

Bron: Anuarios estadísticos de la producción agrícola voor de diverse
jaren (eigen bewerking)

Rond 1970 lagen de gemiddelde opbrengsten per ha. voor de verschillende
gewassen veel hoger dan in de jaren vijftig. Op de eerste plaats was dat
een gevolg van het feit dat het gaat om in klimatologisch opzicht "normale"
jaren. Op de tweede plaats was dit ook te danken aan een zekere intensivering van de "droge" landbouw. Vooral een groter gebruik van kunstmest
en een betere bodembewerking (mechanisatie!) waren hiervan de oorzaken. Uit
tabel 7 blijkt tenslotte nog dat het Ebrobekken zich in vergelijking met
andere, gewoonlijk minder droge gebieden van Spanje nauwelijks leent voor
de verbouw van bepaalde gewassen, wanneer geen irrigatie wordt toegepast.
Onder normale omstandigheden geeft alleen de graanbouw er naar verhouding
goede opbrengsten.
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De opbrengsten op de tiemca de regadïo liggen voor alle gewassen veel hoger
dan bij het toepassen van "droge" landbouw. Doordat de watervoorziening in
geval van irrigatie niet afhankelijk is van de geringe en wisselvallige
neerslag, zijn bovendien de produktieverschillen van jaar tot jaar veel geringer. Wat deze vorm van akkerbouw betreft verkeert het Ebrobekken vaak
zelfs in een relatief gunstige positie, wanneer men de opbrengsten vergelijkt met die in de rest van Spanje.
Tenslotte blijkt dat de opbrengsten bij bevloeide landbouw in de provincie
Zaragoza de laatste decennia een opmerkelijke stijging te zien hebben gegeven. Dit komt omdat men er, zeker voor zover het de oudere irrigatiegebieden betreft, veel meer dan in de "droge" landbouw heeft kunnen profiteren van de mogelijkheden om de produktie per ha. te vergroten. Hier heeft
men immers veel meer zekerheid ten aanzien van het welslagen van de oogst
dan bij "droge" landbouw het geval is. Daardoor wordt de producent veel
sterker gestimuleerd tot produktieverhogende maatregelen en investeringen,
zoals het aanwenden van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en machines. Bovendien kunnen de "rijke" regadio-baeren
zich dergelijke investeringen
veel beter veroorloven. De "droge" landbouw daarentegen is veel meer traditioneel gebleven, niet alleen vanwege een gebrek aan middelen, maar
vooral ook omdat de veel grotere mate van onzekerheid het doen van investeringen minder aantrekkelijk maakte.

O.3. De

bedrijfsgroottestruktuuv

Vaak wordt het extensieve karakter van de landbouw in Spanje in verband
gebracht met de eigendomsstruktuur (73) en ook wat betreft de situatie in
het Ebrobekken wordt wel gewezen op het bestaan van dergelijke relaties.
Marín Cantalapiedra (74) wijst in dit verband op de té extensieve benutting van grond in eigendom van lokale overheden. In 1972 hadden die
niet minder dan 29,4% van alle grond in handen. (75) Ook de veel voorkomende pacht leidde volgens genoemde auteur tot een extensiever bodemgebruik dan noodzakelijk was.
Daarmee houdt echter de overeenkomst met de situatie in grote delen van
de rest van Spanje op. Het Ebrobekken wordt namelijk niet gekenmerkt door
het veelvuldig voorkomen van latifundia in partikulier bezit en door de
daaruit voortvloeiende té extensieve bedrijfsvoering. Eerder is het zo dat
het merendeel van de bedrijven er juist een té geringe omvang heeft om
een redelijk bestaan te bieden aan de boeren en landarbeiders. Op de minifundia moet dan ook de nadruk worden gelegd, veel meer dan op het naar
verhouding geringe aantal grote bedrijven met een extensieve bedrijfsvoering.
Hoewel aan de hand van de gegevens in tabel ß nog weinig kan worden gezegd
over de benuttingsmogelijkheden van de grond, blijkt hieruit duidelijk dat
in de provincie Zaragoza de (zeer) kleine bedrijven het beeld bepalen.
Marín Cantalapiedra (76) komt daarom tot de konklusie dat met name de opsplitsing in (te) kleine bedrijven verantwoordelijk is voor de lage inkomsten en voor de massale trek vanaf het platteland naar de steden.
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tabel θ: Agrarische bedrijfsgroottestruktuur in de provincie
Zaragoza in 1972, in % van alle bedrijven tesamen
bedrijfsgrootte

bedrijven zonder grond

aantal
bedrijven

bedrijfsoppervlakte
Cl)

(2)

(3)

2,0

bedrijven met grond:
0 -

2 ha.

21,6

1,5

0,1

1,1

2 -

5 ha.

23.6

5.2

0,6

3,0

5 -

10 ha.

19,3

9.3

1,1

5,4

10 -

20 ha.

15,7

14,9

1,6

8,6

20 -

50 ha.

10,7

22,4

2,5

13.0

50 -

150 ha.

4,9

25.1

5,3

15,8

150 -

500 ha.

1,4

14.2

13,6

13,6

500 - 1000 ha.

0,3

3,9

13,8

6,5

> 1000 ha.

0,3

3,5

61,4

30,6

100,0

100,0

100.0

100.0

totaal

(1)= in % van het totale areaal akkerland
[2)= in % van het areaal niet voor akkerbouw benutte grond
(3)= in % van het totale areaal grond
Bron ¡Censo agrario, 1972, Zaragoza, (164a), p.25, p.31

Rekening houdend met een aantal faktoren, zoals de mogelijkheden om te bevloeien en de natuurlijke watervoorziening, heeft genoemde auteur voor de
verschillende gebieden in de provincie Zaragoza een schatting gemaakt van
de minimaal gewenste bedrijfsgrootte, uitgaande van de inzet van één volledige arbeidskracht per bedrijf en van wat hij noemt een "redelijke" beloning voor diens arbeid. Zijn schattingen variëren van 6 ha. bij intensieve
bevloeide landbouw, tot 66 ha. in geval van secono-landbouw onder minder
gunstige omstandigheden.
Zich baserend op de situatie die zich in 1962 voordeed, komt Marín
Cantalapiedra vervolgens tot de konklusie dat in de provincie Zaragoza niet
minder dan 55% van alle op dat moment bestaande bedrijven zou moeten worden
opgeheven, om een bedrijfsgroottestruktuur te kunnen kreëren waarbij aan
de resterende agrarische beroepsbevolking een redelijk bestaan wordt geboden. In de streek van Cinco Villas en La Violada zou de bedrijfsgrootte-
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struktuur iets gunstiger zijn, maar dat neemt niet weg dat ook daar niet
minder dan respektievelijk 51 en 47% van alle bedrijven zou moeten worden
beëindigd.
Hoewel de bedrijfsgroottestruktuur in de provincie Zaragoza tussen 1962 en
1972 wel wat verbeterd is als gevolg van een zekere afvloeiing van bedrijfshoofden, was de situatie op dat moment nog verre van ideaal. Vooral op de
talrijke té kleine bedrijven heerste een tekort aan bestaansmogelijkheden.
Dit leidde tot een lage levensstandaard voor een groot deel van de agrarische beroepsbevolking.

Tegen de achtergrond van een stagnerende seeono-landbouw, een wat welvarender irrigatielandbouw, een steeds sterker wordende landvlucht en een toenemende industrialisatie in de steden, gekoppeld aan een uitbreiding van
de bestaansmogelijkheden in de tertiaire sektor, moeten wij de ontwikkeling
binnen de kolonisatiegebieden in het Ebrobekken plaatsen. De uitvoering van
kolonisatieprojekten heeft de stagnatie in de "droge" landbouw in een beperkt aantal gebieden weliswaar doorbroken, maar dat neemt niet weg dat de
kolonisatiegebieden toch een zekere invloed bleven ondergaan van de ontwikkelingen in de rest van het bekken. Zoals wij zullen zien, speelden met
name de uitbreiding en de verbetering van de bestaansmogelijkheden buiten
de agrarische sektor in dit opzicht een belangrijke rol.
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IV. DE KOLONISATIEPLANNEN VOOR НЕТ EBROBEKKEN: HUN REALISATIE EN DE HUI
DIGE STAND VAN ZAKEN IN DE GEBIEDEN BARDENAS I EN MONEGROS I

1.

De_yoor^esohiedßnis_

Vanouds vormt het Ebrobekken binnen Spanje een belangrijk irrigatiegeüied, dankzij het feit dat er in het verleden opmerkelijke prestaties
zijn geleverd om het bevloeide areaal uit te breiden. Vooral regionale
en lokale overheden namen daartoe het initiatief door de noodzakelijke
werken uit te (laten) voeren, waarna de direkt belanghebbenden zorgden
voor de daadwerkelijke okkupatie van het nieuw-bevloeide land. De oudere
bevloeiïngsgebieden liggen voornamelijk in de onmiddellijke omgeving van
de Ebro en van de grotere zijrivieren. Daar is namelijk weinig reliëf en
er konden grote arealen grond voor bevloeide landbouw in gebruik worden
genomen na het uitvoeren van een aantal betrekkelijk eenvoudige werkzaamheden. (1 ]
De mogelijkheid om ook wat hoger gelegen grond in het bekken te irrigeren
is al lange tijd onderwerp van studie. Reeds in de tweede helft van de
18e eeuw werd voorgesteld om een Canal de Cinco Villas te graven, waardoor bepaalde delen van het gebied Cinco Villas bevloeid zouden kunnen
worden. Zelfs de noodzaak om in dat geval (nieuwe) kolonistendorpen te
bouwen werd toen al vermeld. (2) Ook later werden nog verschillende plannen opgesteld om te komen tot de bevloeiïng van delen van het Ebrobekken.
Deze ideeën namen pas
de bevloeide landbouw
de bouw van het Canal
het Canal de Aragón y

een wat konkretere vorm aan, nadat in de 19e eeuw
in de omgeving van Lérida sterk was uitgebreid door
de Urgel en later, in het begin van deze eeuw, van
Cataluña. In navolging van deze grote Projekten

kwam in 1912 het Plan de riegos

del Alto Aragón (Irrigatieprojekt voor

Boven Aragón) gereed. Het beoogde de irrigatie van ongeveer 300.000 ha.
ten Noordoosten van de stad Zaragoza, in een gebied dat globaal begrensd
wordt door de Ebro, de Gallego en de Segre. In 1921 werd dit plan nog aangevuld met het Proyecto de riegos de las Bardenas. Dit projekt was gericht
op de bevloeiïng van 130.000 ha. in het Bardenas-gebied, gelegen tussen
de rivieren Aragón en Gallego. (3) Later is de omvang van het eerste projekt teruggebracht tot het gebied ten Westen van de Cinca, waar ongeveer
150.000 ha. bevloeid zouden moeten worden. Ook op andere, meer ondergeschikte punten zijn de oorspronkelijke plannen gewijzigd. Dit neemt echter niet weg dat deze beide plannen uit het begin van de 20e eeuw nog altijd in sterke mate hun stempel drukken op de huidige kolonisatieprojekten.

2. Eet_ -irrigabbe-_en_ ]^T^m^tiepro¿ekt_ooor_
a. De voornaamste kenmerken van het

Bcœdenas^Boyen_Ara£On

projekt

Volgens het huidige Plan de Riegos y Colonización

de Bardenas 'Alto Aragón

moet het water van verschillende rivieren, namelijk van de Aragón, Gallego
en Cinca, worden benut voor irrigatie. Daartoe wordt de Aragón bij Yesa
opgestuwd. Dit stuwmeer (Pantano de Yesa) levert water aan het Canal de
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kaart 5: Het irrigatie- en KolonisatieprojeKt voor Bardenas-Boven
Aragon

Ontleend aan Ponencia: Regadíos, (109), Planos

las Bardenas, een irrigatieKanaal met een lengte van ongeveer 150 km.
Hiermee moet uiteindelijk een oppervlakte van ongeveer 97.500 ha. voorzien worden van bevloeiïngswater. [zie kaart 5)
Het Bardenaskanaal mondt uit in de Gallego op een punt waar deze rivier
wordt opgestuwd door de Presa (stuwdam) de Ardisa. Vanaf dat punt wordt
het Canal del Gallego gegraven, dat naar het dichtbij gelegen Pantano de
la Sotonera loopt. Beide stuwmeren regelen de watervoorziening van het
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tweede grote irrigatiekanaal waarop het plan gebaseerd is, namelijk het
Canal de los Pionegros. Men hoopt door middel van dit kanaal in totaal
ongeveer 100.000 ha. te kunnen bevloeien, gelegen aan weerszijden van
de Sierra de Alcubierre. Er is zelfs een tunnel geprojekteerd om het
water onder dit gebergte door te leiden.
Het laatste grote kanaal in dit systeem is het Canal del Cinca. Het wordt
gevoed door de Pantano del Grado, gelegen in de op meerdere plaatsen opgestuwde Cinca-rivier. Het kanaal loopt in westelijke richting en mondt
tenslotte uit in het Monegroskanaal. Met het water van het Canal del
Cinca zal een oppervlakte van ongeveer 50.000 ha. bevloeid moeten worden.
(4)
De hoofdkanalen zullen tesamen een lengte hebben van 370 km. Uiteraard
moet hierop een uitgebreid net worden aangesloten van zich steeds verder
vertakkende toevoerkanalen en van kanalen voor de afvoer van overtollig
irrigatiewater. De grotere zijkanalen zullen een totale lengte van ongeveer 700 km hebben. De belangrijkste zijn die van Navarra, Cinco Villas,
Flumen en La Violada. (5)

b. De technische

realisatie

van het

projekt

Hoewel al in 1915 een begin werd gemaakt met de uitvoering van het projekt, werden tot 1939 geen belangrijke resultaten geboekt. Als verklaring
hiervoor kan men op de eerste plaats wijzen op de ongeregeldheden in de
jaren dertig. Daarvóór was bovendien lange tijd getwijfeld aan de haalbaarheid van het projekt en in de jaren twintig moest met name een aantal
technische problemen nog nader bestudeerd worden. (6]
Toch werd er vóór 1939 al wel een en ander gerealiseerd. Al vóór 1920
werd namelijk een deel van het Monegroskanaal gegraven, maar van een uitbreiding van het bevloeide areaal was in die tijd nog nauwelijks sprake.
Waar al wel bevloeid werd veranderde het land in korte tijd in een moeras
en deed zich ernstige verzilting van de bodem voor. Vooral in het Zuidelijk deel van het Violada-gebied was dit het geval. Pas nadat men was
overgegaan tot het graven van afwateringskanalen kwam in deze situatie
verbetering. (7)
Na de Burgeroorlog waren er enkele perioden waarin de uitvoering van het
projekt in een relatief hoog tempo plaatsvond, maar over het geheel genomen vorderde men slechts langzaam. Na het graven van enkele afwateringskanalen konden aan het einde van de jaren veertig in het Zuidelijk deel
van het Violada-gebied de eerste kolonisten worden geïnstalleerd in het
dorp Ontinar de Satz. Het betrof echter niet meer dan ongeveer 70 gezinnen.
Bovendien was men er pas in 1950-1951 zover gevorderd met de drainagewerkzaamheden, dat (opnieuw] kon worden overgeschakeld op het uitoefenen van
bevloeide landbouw. (B)
Hoe langzaam het kolonisatieproces zich in die tijd nog voltrok blijkt
ook uit de gang van zaken in de rest van het Violada-gebied. De kolonisatie van dit gebied, gelegen ten Oosten van de Gallego en ten Zuiden
van het Canal de los Monegros, werd al in 1944 van groot nationaal belang
verklaard, maar pas in 1951 was het algemeen kolonisatieplan opgesteld.
Dit plan werd goedgekeurd als onderdeel van het algemeen kolonisatieplan
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voor de eerste fase van het Monegros-projekt, waartoe het Violada-gebied
behoort. Volgens de plannen moest de kolonisatie van het gehele Flonegros
I-gebied in 1955 in grote lijnen voltooid zijn. Het duurde echter nog tot
1958 voordat een klein deel ervan, namelijk het Violada-gebied, officieel
tot "bevloeid gebied" verklaard kon worden. Er waren tussen het graven
van het eerste stuk van het Monegros-kanaal (voor 1920!) en het moment
waarop men ongeveer 10.000 ha. land in het Violada-gebied kon bevloeien
(in 195B!) dus niet minder dan ongeveer 40 jaren verlopen. Pas in 1966
waren ook de plannen voor de rest van het Monegros I-gebied min of meer
gerealiseerd. (9)
In het geval van het Bardenas-projekt duurde het zelfs tot 1955 voordat
de kolonisatie-aktiviteiten wat beter op gang kwamen. Toen werd namelijk
de balans opgemaakt van de op dat moment nog uit te voeren werkzaamheden
en werd een gezamenlijk plan van de Ministeries van Landbouw en van Openbare Werken voor de realisatie ervan goedgekeurd. Daarna was sprake van
een verhoogde aktiviteit, vooral nadat in 1958 als gevolg van de grote
droogten in de voorafgaande jaren en de daaruit voortvloeiende voedselschaarste en armoede een zogenaamd"urgentieplan" was opgesteld. Dit plan
beoogde zo snel mogelijk tot bevloeiïng van een groot deel van het gebied
te kunnen overgaan. In 1959 was men inderdaad zover dat een begin kon
worden gemaakt met de irrigatie van 21.000 ha. (10)
Ook na 1959 bleef het Ebrobekken het terrein van een vrij grootscheepse
kolonisatie-aktiviteit. In het Bardenas-gebied werd nog een deel van de
kolonisatieplannen voor de streek rond Ejea de los Caballeros gerealiseerd, met name in de periode tussen 1959 en 1964. Ook in het Monegrosgebied kwamen veel bevloeiïngswerken pas in de jaren zestig gereed, vooral
in het gebied ten Oosten van de Flumen en in de omgeving van de tunnel,
die is geprojekteerd door de Sierra de Alcubierre. In het Cinca-gebied
kon pas na 1963 een begin worden gemaakt met de werkzaamheden.
Toen zich rond 1971 in Spanje een belangrijke verandering voltrok in het
denken over het irrigatiebeleid, waren de grootscheepse plannen voor het
Ebrobekken nog maar voor een deel gerealiseerd. Eind 1970 was men zover
dat van de 10 stuwmeren, die gepland zijn om het water van de Aragón,
Gallego en Cinca op te stuwen, er 7 inderdaad waren aangelegd. Zij vertegenwoordigden tesamen ongeveer 55% van de totale kapaciteit van alle
geplande meren; enkele grotere dammen in de Gallego en in de Cinca waren
namelijk nog niet gebouwd.
Ook de belangrijkste kanalen voor de toevoer van irrigatiewater waren op
dat moment nog maar voor een deel gegraven, namelijk 187 km of ongeveer
50% van de totale lengte van alle geplande kanalen. De drie hoofdkanalen,
te weten het Bardenas-, Monegros- en Cinca-kanaal, moesten nog met elkaar
worden verbonden tot één stelsel. Van het net van sekundaire kanalen
(721 km gepland) was eind 1970 nog niet meer dan ongeveer 50% gereed.
Dit was een gevolg van het feit dat de tweede fase van de kolonisatieprojekten in het Bardenas- en Monegros-gebied voorlopig waren opgeschort. Ook
in het Cinca-gebied was in 1970 een groot deel van de sekundaire kanalen
nog niet gegraven. Tenslotte waren ook de werkzaamheden in verband met de
nivellering en de terrassering van het vaak heuvelachtige terrein in 1970
pas voor een deel uitgevoerd, namelijk voor niet meer dan 55% in het Bardenas I-gebied en voor 40% in het Monegros I-gebied. (11)
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Hoewel na 1970 de uitvoering van de Projekten in het Cinca-gebied en in
het laatste deel van het Monegros I-gebied nog werd voortgezet, is sinds
dat jaar niet veel vooruitgang meer geboekt. Opmerkelijk is wel het feit
dat de kolonisatie van het gebied tussen de Arba en de Gallego in 1971
van nationaal belang werd verklaard. In dit gebied (Bardenas II) moet in
totaal 27.000 ha. land bevloeid worden. [12) Het de uitvoering ervan moest
al onder het Derde Ontwikkelingsplan een begin worden gemaakt, dus tussen
1972 en 1975. Tegelijkertijd zou ook het werk in het Cinca-gebied en in
het gebied van Monegros-Flumen worden voortgezet. (13)
Belangrijke resultaten van deze voortgezette kolonisatie-aktiviteiten
zijn tot op heden door het IRYDA niet gemeld. Gezien het huidige regeringsbeleid ten aanzien van de uitbreiding van het bevloeide areaal, valt naar
onze mening de realisatie van de bovengenoemde Projekten op korte termijn
ook niet te verwachten. Hetzelfde geldt voor de plannen om een tunnel te
graven door de Sierra de Alcubierre om zo het Canal de los Monegros door
te trekken tot in het "droge" graanbouwgebied van Los Monegros. (14)
Uit het voorgaande blijkt dat van het grootscheeps opgezette irrigatie-

kolonisatie-projekt

voor Bardenas-Boven

en

Aragon momenteel nog maar een be-

trekkelijk klein deel gerealiseerd is. De overheid en het I.N.C./IRYDA
zijn wel zo verstandig geweest om zich nooit duidelijk uit te laten over
de vraag wanneer het gehele projekt volgens hun planning gerealiseerd diende te zijn. Aangenomen mag echter worden dat men inmiddels ver achter is
geraakt op het oorspronkelijke tijdschema.
Wél kunnen wij hier nog een aantal voorbeelden noemen waaruit blijkt dat
het Instituut zelfs kleine deelprojekten vaak niet zonder aanzienlijke
vertraging kon uitvoeren. Zo werd in 1952 een plan goedgekeurd voor de
bouw van 4 kleine dorpen in het Violada-gebied en voor het uitvoeren van
een aantal (herstel)werkzaamheden in datzelfde gebied. Volgens de planning
moesten deze werkzaamheden in 195Б beëindigd zijn, maar uiteindelijk duurde het tot 19Б6 voordat dit inderdaad het geval was.
Een ander voorbeeld heeft betrekking op het Bardenas I-gebied. Ondanks een
verhoogde aktiviteit onder het "urgentieplan", hadden de kolonisatiewerkzaamheden er in 1961 een enorme achterstand opgelopen op eerdere tijd
schema's, hoewel door het I.N.C. nooit duidelijk is aangegeven hoe groot
die achterstand op dat moment precies was. Toch werd in 1961 nog verwacht
dat men in het gehele gebied in 1962 of uiterlijk in 1963 zou kunnen over
schakelen op bevloeide landbouw. Hoewel vooral tot 1965 veel werk werd
verzet, was pas eind 1973 het laatste deel van het Bardenas I-gebied, ge
legen in de omgeving van Tauste, volledig geschikt gemaakt voor het uit
oefenen van regadío-landbouw.
In tabel 9 is de stand van zaken in enkele cijfers weergegeven. Hieruit
blijkt dat enkele decennia van kolonisatie-aktiviteit in het Ebrobekken
hebben opgeleverd dat iets meer dan de helft van de bevloeibare oppervlakte in 1975 inderdaad geïrrigeerd kon worden. De cijfers voor het Tausteen Cinca-gebied tonen bovendien aan dat soms meerdere jaren verlopen tussen het moment waarop de grond in een gebied voor bevloeide landbouw geschikt is gemaakt en het moment waarop inderdaad op regadio-lanàbouvj
wordt
overgeschakeld.
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tabel Э: Stand van de Kolonisatie-aktiviteiten in het Plan de Riegos y
Colonización de Bardenas-Alto Aragón, in ha.
te bevloeieind 1970 [1]
en areaal, geschikt
daadwergepland
voor irri- keiijk begatie
vloeid

gebied

Bardenas
-Norte
-Ejea
-Taus te
Bardenas
Monegros
-le
deel
-2e deel
-Ze deel
Flumen
Monegros
Cinca
totaal

begin 1975
geschikt
daadwerkevoor irrilijk begatie
vloeid

I

II
I

24.582
24.245
8.300

24.582
24.245.

24.582
24.245
8.300

24.582
24.245
8.300

10.609
8.093
13.720
27.488

10.609
B.093
13.720
27.468

52.410
53.Θ99

10.609
8.0ЫЗ
13.720
27.488

10.609
8.093
13.720
27.488

10.785

10.785

36.578

29.313

266.819

127.B22

119.522

153.615

146.350

24.582
24.245
6.300
40.235
65.14В

II

(1) Afgeleid van de situatie in 1969.
üron: Plan de riegos, (142b p.2; Resumen-Memoria, (143], p.3, aangevuld
met informatie verstrekt door de verschillende provinciale delegaties van het IRYDA

3. Nadere afbakeninçi van het_ onderzoeksgebied
Uit het bovenstaande blijkt dat in het Ebrobekken alleen in de gebieden
Bardenas I en Monegros I een aantal "oudere" kolonistendorpen is gelegen.
Voor een evaluatie van het kolonisatiebeleid zijn wij vooral op deze oudere dorpen aangewezen. Alleen daar is namelijk voldoende tijd verlopen
sinds de omschakeling op bevloeide landbouw om het Instituut de gelegenheid te geven de problemen op te lossen, die zich voordoen in de beginperiode van elk kolonisatieproces. Alleen daar is sinds de vestiging van
de kolonisten ook voldoende tijd verstreken om deze in staat te stellen
voldoende ervaring op te doen met de bevloeide landbouw.
Met name in de dorpen van het Violada-gebied binnen het Monegros I-projekt (1e deel] en in die van het Ejea-gebied binnen het Bardenas I-projekt mag men inmiddels een "normale" uitoefening van de bevloeide landbouw op de kolonistenbedrijven verwachten. Tot deze oudere gebieden zal
de hier volgende analyse zich dan ook beperken.
Vermeld dient nog te worden dat ook het Norte-gebied binnen het Bardenas I-projekt behoort tot de oudere kolonisatiegebieden in het Ebrobekken. Uit een globale verkenning is ons evenwel gebleken dat de kolonisten
er gekonfronteerd worden met zó grote problemen, dat het gebied sterk afwijkt van de beide andere meer gerijpte kolonisatiegebieden in het bekken.
In bijlage I zijn enkele gegevens over de kolonisatie-aktiviteiten in
het Norte-gebied opgenomen. Daarbij is vooral aandacht besteed aan het
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afwijkende en nog altijd problematische Karakter ervan. [15] Zonder daarmee te willen suggereren dat de kolonisatie in de rest van het Ebrobekken
probleemloos zou zijn verlopen, zijn wij toch van mening dat de situatie
in het Norte-gebied zich té gemakkelijk leent voor het uitoefenen van
kritiek op de gang van zaken. Wij zullen daarom niet verder ingaan op
de problemen in dit gebied, maar vooral de situatie bestuderen in de
"normale" gerijpte kolonisatiegebieden, waarvan de resultaten ook door
het I.N.C./IRYDA in het algemeen vrij positief beoordeeld worden.

4. De_bow¿ van Т^Ъо^8і>епаргреп_еп_ deplaatsing_pan_ko_bonis

ten ¿w_j¿£ £e-

bieden van Eu'ea_en La_Violada
α.

Inleiding

Met het uitvoeren van de werkzaamheden, die noodzakelijk zijn om de bevloeide landbouw in technisch opzicht mogelijk te maken, zijn nog niet
alle taken van het I.N.C./IRYDA in een kolonisatiegebied vervuld. Gedeel
telijk in samenwerking met het Ministerie van Openbare Werken moet het
Instituut namelijk ook de overige infrastrukturele werken uitvoeren.
Bovendien moet er door het treffen van een aantal maatregelen een zo
gunstig mogelijke agrarische produktiestruktuur worden geschapen. Derge
lijke maatregelen zijn onder meer gelegen op het terrein van de krediet
verlening, de landbouwvoorlichting en het koöperatiewezen.
De laatstgenoemde voorzieningen en, meer in het algemeen, de begeleiding
van de kolonisten bij hun bedrijfsvoering worden door het Instituut van
groot belang geacht voor het welslagen van een kolonisatieprojekt. In
werkelijkheid is een en ander ook in de bestudeerde gebieden niet of
nauwelijks gerealiseerd. Als voornaamste oorzaken hiervoor zien wij het
gebrek aan middelen en daadwerkelijke interesse van het Instituut én het
ontbreken van belangstelling bij de kolonisten. Dit aspekt van het kolonisatieproces is in onze studie echter grotendeels buiten beschouwing gelaten. In de rest van dit hoofdstuk richten wij onze aandacht vooral op
andere facetten van het kolonisatieproces, namelijk op de bouw van kolonistendorpen en op de selektie en vestiging van kolonisten. In de volgende hoofdstukken zullen wij dan uitvoerig ingaan op de kolonistenbedrijven,
die in deze gebieden zijn gesticht.

b. De omvang van de

kolonistendorpen

De dorpen, die in de bestudeerde gebieden zijn gesticht, liggen op plaatsen
welke vroeger niet of nauwelijks waren ontsloten. Deze dorpen zijn via
sekundaire wegen aangesloten op het bestaande wegennet. Bovendien is
rond de dorpen een uitgebreid net van wegen en landwegen aangelegd, zodat
de boeren gemakkelijk hun akkers kunnen bereiken. Ook de aanleg van kleinere irrigatie- en afwateringskanalen behoorde tot de eerste fase van het
kolonisatieproces. (16]
Zoals gewoonlijk het geval is,zijn in de dorpen niet alleen huizen en bedrijfsgebouwen voor kolonisten en landarbeiders gebouwd, maar ook een kerk,
scholen, winkels en openbare gebouwen, zoals een gemeentehuis, een I.N.C./
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IRYDA-kantoor en een Koöperatiegebouw. Vaak is daarbij sprake van voor
Spaanse begrippen opvallende architektuur. Ook is gewoonlijk vrij veel
zorg besteed aan de aanleg van parkjes en aan de beplanting met groen in
en rond de dorpen. Bovendien zijn de dorpen naar verhouding bijzonder
goed voorzien van allerlei elementaire gemakken, zoals verlichting, elektriciteit, riolering en bestrating. De nieuwe dorpen maken daarom, zeker
in het eerste begin, een verzorgde indruk. (171
Het zou echter wat eenzijdig zijn te stellen dat de nieuwe dorpen aan de
bewoners ervan een woongenot bieden, zoals men in Spanje zelden op het
platteland aantreft. De meeste dorpen begonnen namelijk al na verloop van
enkele jaren te vervuilen en de wegen gingen bij gebrek aan onderhoud
grote gaten vertonen. Ook werd bij de kolonisatie van dergelijke uitgestrekte gebieden niet of nauwelijks rekening gehouden met de noodzaak
om een adekwate verzorgingsstruktuur te scheppen. In het dorp Риг-lato
tenslotte staat een groot deel van de huizen op instorten als gevolg van
onvoorziene verschuivingen in de ondergrond na een wijziging van de grond
waterstand. Ook de mogelijkheid dat bij de bouw van dit dorp fouten zijn
gemaakt is niet uitgesloten.
In dit verband is ook de omvang van de gestichte dorpen van belang. Uit
tabel 10 blijkt dat in het Violada-gebied enkele kleinere kernen zijn ge
sticht,die in funktioneel opzicht zijn verbonden met al langer bestaande
dorpen, gelegen op een zekere afstand ervan. Daarbij gold als uitgangspunt
de regel dat kolonisten gehuisvest moeten worden in de onmiddellijke om
geving van de aan hen toegewezen grond. Dit werd vooral noodzakelijk ge
acht in verband met de grote arbeidsintensiteit van de bevloeide landbouw.
Soms was in verband met de ligging van de voor onteigening in aanmerking
komende grond en de geringe oppervlakte ervan de bouw van grotere dor
pen niet mogelijk. In dat geval moest aan een tweede uitgangspunt voorbij
worden gegaan, namelijk dat de te bouwen dorpen qua voorzieningenniveau
"leefbaar" moeten zijn.
Üoor deze algemene principes toe te passen werd geen rekening gehouden
met mogelijke toekomstige ontwikkelingen, maar misschien was dat OD dat
moment ook niet goed mogelijk. Zo gold in de tijd waarin de dorpen werden gepland ds trekkracht van een of twee trekdieren nog als norm om te
bepalen welke afstand dagelijks zonder bezwaar door een kolonist kon worden afgelegd tussen zijn huis en zijn lote en weer terug. Daarom werden
in het Violada-gebied behalve de grotere dorpen Ontinar de Salz en El
Temple vier relatief kleine dorpen gebouwd. Met de komst van de traktor
en van andere snelle vervoermiddelen werd een grotere afstand tussen het
land en het bedrijf echter steeds minder bezwaarlijk.
Daar komt nog bij dat het behoeftenpatroon in deze dorpen, net als op
de rest van het Spaanse platteland, in de afgelopen decennia snel veranderde. Men is veel hogere eisen gaan stellen, niet alleen wat het winkelapparaat en de mogelijkheden voor ontspanning betreft, maar ook ten aanzien van onderwijsfaciliteiten, medische voorzieningen en de mogelijkheid
om (aanvullende] werkgelegenheid buiten de landbouw te vinden. Met name
de laatste faktor werd in de afgelopen jaren steeds belangrijker. Momenteel ziin de kleine kolonistendorpen hiervoor in veel sterkere mate dan
de wat grotere dorpen aangewezen op bestaande kernen, zoals Zuera en Λ1mudévar. Vooral daardoor voelen de kleine dorpen zich steeds meer "geïsoleerd".
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tabel 10: Het aantal gebouwde huizen en het aantal gevestigde kolonistenen arbeidersgezinnen in de gebieden Bardenas I-Ejea en Monegros
I-La Violada in 1973
aantal huizen CD
Ι aantal gevestigde 1 aantal onbewoon
gezinnen Í2j
de huizen (3)
Van ko-• van ar
van ko- van ar
аЬзо- in % van
totaal
gebied/dorp
lonis- beiders
lunis- beiders
luut
alle hui
ten
ten
zen
Bardenas I-Ejea
162
115
290
101
159
1B5
1012

4U
40
45
15
39
45
224

202
155
335
116
19Θ
230
1236

160
105
207
92
12Θ
85
777

29
7
9
8
16
16
85

19
42
119
16
56
129
381

9,4
27.1
35,5
13,8
28,3
56,1
30,8

-Artasona d.L.
-El Temple
-Ontinar
d.S.(2)
-Puilato (2)
-San Jorge
-Vûlsalada

41
134
108
39
46
54

10
9
7
6
12
9

51
143
115
45
5B
63

39
113
89
46
44
46

3
0
10
7
10
0

5
3
0
2
2
5

9,8
2,1
0,0
4,4
3,4
7,9

totaal

422

53

475

377

30

17

3,6

-Bardena d.C.
-El Bayo
-Pinsoro
-Sabinar
-Sta.Anastasia
- Valareña
totaal
Monegros ILa Violada

(1) De plannen voor de bouw v.an huizen zijn hiermee volledig gerealiseerd.
(2] In sommige dorpen woont een (klein) deel van de kolonisten of arbei
ders niet in het dorp zelf, maar in een grotere plaats of in een an
der kolonistendorp in de omgeving. Zo is een deel van de kolonisten
en arbeiders van Puilato woonachtig in het wat grotere dorp Ontinar
de Salz. Met de uitzonderlijke situatie, dat al in 1973 een aantal
huizen in Puilato ontruimd was en dat de bewoners buiten het dorp een
onderkomen hadden moeten zoeken, is in deze opgave geen rekening ge
houden.
(3) Dit cijfer berust deels op een schatting. Een aantal niet aan kolo
nisten of landarbeiders uitgegeven huizen wordt namelijk bewoond door
gehuwde zoons van kolonisten, door ambtenaren van het Instituut of
door derden. Soms zijn ook een of meerdere huizen in gebruik voor
sociale aktiviteiten. Bij de opgaven voor sommige dorpen kon hiermee
geen rekening worden gehouden, maar het ging om een gering aantal
huizen.
Bron: diverse opgaven van het IRYDA
Anders ligt de situatie in dit opzicht in het Bardenas
I-Ejea-gebied.
Hier vond de kolonisatie plaats op het grondgebied van de gemeente Ejea,
die zelf de voornaamste eigenaar van land was. Uitgestrekte en aaneenge
sloten stukken grond konden er worden onteigend in vroeger niet of nauwe-
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lijKs benut terrein. Daardoor was het mogelijk om vrij grote dorpen te
bouwen, die aan alle kanten zijn omgeven door grond in eigendom van het
Instituut. Dat neemt niet weg dat ook deze dorpen nog altijd in sterke
mate georiënteerd zijn op de plaats Ejea de los Caballeros.
Samenvattend mogen wij stellen dat bij de planning van de kolonisatiegebieden nauwelijks aandacht is besteed aan te verwachten interaktieprocessen en aan de vraag hoe deze het best konden worden "vertaald"in een ruimtelijke struktuur. Wel werden enkele algemene uitgangspunten geformuleerd,
zoals het principe om relatief kleine dorpen te stichten in verband met
de noodzaak om regelmatig de afstand af te leggen tussen het dorp en de
lotes.
Een zekere gebondenheid van de nieuwe dorpen aan reeds bestaande
bewonings- en verzorgingskernen vormde een ander uitgangspunt. Deze vrij
simpele kriteria bleken echter geen rekening te houden met latere veranderingen in de situatie op het platteland. Wanneer men hierop kritiek
uitoefent, dient men echter wel te bedenken dat in Spanje in het algemeen
weinig aandacht werd en wordt besteed aan de ruimtelijke planning.

c. De selektie

en •plaatsing van

kolonisten

De selektie van kolonisten heeft in de bestudeerde gebieden hoofdzakelijk plaatsgevonden op grond van de in hoofdstuk I reeds genoemde algemene
kriteria. Bovendien hadden de volgende kandidaten voorrang:
-degenen die tot op dat moment in het te koloniseren gebied een landbouwbedrijf hadden uitgeoefendi
-boeren wier grond onteigend was in verband met de bouw van stuwmeren in
het Ebrobekken;
-degenen die binnen hun eigen gezin de beschikking hadden over een groot
aantal arbeidskrachten.
Vooral de laatstgenoemde voorwaarde, die ook in andere Projekten vaak
gehanteerd werd (en ten dele nog wordt!), heeft grote invloed uitgeoefend
op de gang van zaken. (18)
Met het toepassen van de officieel voorgeschreven normen kon op verschillende manieren de hand worden gelicht. Zo werd bij de selektie veel gewicht toegekend aan de informatie, die in de dorpen van herkomst over de
kandidaten werd ingewonnen. Aan allerlei vormen van vriendjespolitiek
werd dus vrij spel geboden, maar ook minder gewaardeerde elementen in de
dorpssamenleving kregen vaak erg goede referenties. De ervaring, die de
aspirant-kolonisten in het verleden hadden opgedaan met de landbouw in
het algemeen en met de bevloeide landbouw in het bijzonder, bleek mede
daardoor vaak veel geringer te zijn dan verwacht werd. Tenslotte was de
preferentie die werd verleend aan gezinnen met veel eigen arbeidskrachten,
dat wil zeggen aan grote gezinnen met oudere zoons, soms in strijd met de
wens om jonge, dynamische Kolonisten te selekteren. Daardoor werden zelfs
kolonisten ouder dan 50 jaar geplaatst. In andere gevallen werd eenvoudig
de voorkeur gegeven aan hoofden van grote gezinnen, ongeacht de gezinssamenstelling of hun ervaring met de landbouw. (19)
Over het geheel genomen is sinds de vestiging van de kolonisten al voldoende tijd verstreken om hen voldoende ervaring te laten opdoen met de
bevloeide landbouw en met het voeren van een kolonistenbedrijf. Wél moet
worden ODgemerkt; dat bijna overal geruime tijd verliep tussen de bouw van
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de dorpen en de vestiging van kolonisten. Pit was ender meer een gevolg
van langdurige seleKtieprocedures of van veitraging bij het uitvoeren
van Ίο werkzaamheden, die nodig waren om de grerd voor bevloeide land
bouw geschikt te maken. De vertraging die men als regel al hod opgelooen
bij het uitvoeren van de projektBn werd deardoor nog groter. In sommige
dorpen in het Ejea-gebied stond een deel van de huizen ook in 1973 nog
leeg als gevolg van dergelijke omstandigheden.
In het Viotada-gebied
was de plaatsing van kolonisten in grote lijnen het
eerst voltooid. Пи meeste kolonisten vestigden er zic'h in de jcren vijf
tig, zodat in 1960 deze fase van het kolonisatieproces a] min of meer
was afgesloten. De eerste kolonisten werden geplaatst in Ontinar ¿e
Salz,
tussen 1945 en 1955. Daarna volgde El Temple, waar het grootste deel van
de kolonisten zich tussen 1950 en 1959 vestigde. In de andere vier dorpen werd het merendeel van de kolonisten tussen 1955 en 1GC0 geplaatst.
In het Ejea-gebied

waren rond 1960 pas enkele dorpen grotendeels bewoond.

In ds oudste kernen, Bardena del Caudillo

en Sta. Anastasia,

vestigde zich

namelijk rond 196G ongeveer 80% van de huidige Irjlonistenbevolking. DR
resterende 20% kwam in het begin van de jaren zestig of, in Bardena del
Caudillo,
nog iets later. Het nabijgelegen El Buyo gtamt ook grotendeels
uit de periode rord 1960, hoewel ongeveer 30% van de kolonisten zich daar
pas in de loop van de jaren zestig vestigde. De "jongere" dorpen liggen
aan de periferie van het gebied. Een deel van de kolonisten, variërend
van ongeveer 50% in Valareña tot ongeveer 30% in Sabinar,
kreeg er in het
begin van de jaren zestig een bedrijf toegewezen. Daarna duurde het tot
1969 voordat opnieuw grote stukken land geschikt waren gemaakt voor
bevloeide landbouw en zich een groot aantal kolonisten in deze dorpen
vestigde. [20) Na 1969 werden alleen in Sabinar en Pinsoro nog nieuwe
lotes uitgegeven. (21)

d. De leegstand

van huizen

Een opvallend verschijnsel, met name in het Ejea-gebied, vormt het grote
aantal leegstaande huizen (zie tabel 10). Mede daardoor kon een aantal
kernen niet uitgroeien tot grote, levenskrachtige dorpen, zoals wel de
bedoeling was van degenen die de plannen opstelden. Men kan verschillende
oorzaken aanwijzen om dit te verklaren. Eén daarvan is dat in verschillende dorpen tot nu toe veel minder bedrijven zijn uitgegeven dan oorspronkelijk gepland was. Dit hangt samen met de vertraging die optrad bij de
uitvoering van de werkzaamheden, welke nodig zijn om de omschakeling op
bevloeide landbouw op gang te brengen.
Veel belangrijker is het feit dat het aantal te plaatsen kolonisten in
bepaalde dorpen aanzienlijk is gereduceerd. Dit is vooral een gevolg van
de veranderingen die zich hebben voorgedaan in het denken over de optimale omvang van kolonistenbedrijven, waarop wij in een volgend hoofdstuk
zullen terugkomen. In sommige dorpen moest het Instituut de reeds gestichte bedrijven bovendien vergroten vanwege onvoorziene moeilijkheden, zoals
de verzilting van de bodem. Daarom werden in bepaalde dorpen uiteindelijk
minder bedrijven gesticht dan oorspronkelijk gepland was.
Ook van de landarbeidershuizen is maar een deel bewoond. De kolonistenbedrijven maken vrijwel uitsluitend gebruik van gezinsarbeidskrachten.
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Ook ds gestichte koöperaties en andere bedrijven blijken aan minder arbeidskrachten werk te bieden dan verwacht werd, zodat weinig (land)arbeiders emplooi hebben gevonden.
In het Violada-gebied
staan naar verhouding weinig huizen leeg. In het
algemeen is daar ook weinig verschil tussen het aantal oorspronkelijk
geplande en het aantal inderdaad geplaatste kolonisten. De overblijvende arbeiders- en kolonistenwoningen worden er voor een groot deel bewoond door funktionarissen van het I.IM.C./IRYDA, zijn in gebruik voor
sociale aktiviteiten of worden- in veruit de meeste gevallen- bewoond
door gehuwde zoons van kolonisten.
In het Ejea-gebied tellen sommige dorpen een groot aantal leegstaande
huizen, vooral Valcœena en Pinsoro. Deze dorpen zijn duidelijk te groot
opgezet, gezien het tempo waarin de omschakeling op bevloeide landbouw
er verloopt en de uiteindelijk gekozen (of nog te kiezen!) omvang van
de kolonistenbedrijven. In de andere vier dorpen in het gebied is het
aantal kolonistenwoningen meer in overeenstemming met het aantal inderdaad geplaatste kolonisten. Leegstaande, vaak vervallen huizen ÍEl Bayo)
zijn ook daar echter geen uitzondering. In het geval van Sabinar en Sta.
Anastasia gaat het om dorpen met een vrij jonge bevolking; de leegstaande huizen kunnen er in de toekomst mogelijk nog dienen als woning voor
gehuwde kolonistenzoons. In El Bayo zou daartoe al een grondig herstel
van de nu leegstaande huizen noodzakelijk zijn. (22)

5. De^^^genin0_yan_0rond_en

de_bestemiin^

ervan

In het voorgaande is al gesproken over de vestiging van kolonisten. Voordat de kolonisten een bedrijf toegewezen kregen, moesten echter eerst de
onteigeningsprocedures zijn afgehandeld. Pas daarna kon het Instituut
overgaan tot uitgifte van de verkregen grond aan kolonisten. Thans zal
vooral aan dit aspekt van het kolonisatieproces aandacht worden geschonken.
De bepalingen ten aanzien van de onteigening van grond in de gebieden Monegros I en Bardenas I vertonen veel overeenkomst met de regels,die in
het algemeen door het I.N.C./IRYDA gehanteerd worden (zie р. 9 ).
Zo vielen bepaalde stukken land [tierras
exceptuadas) buiten de toepassing
van de onteigeningsbesluiten, zoals de reeds bevloeide grond. Alleen wan
neer juist op die grond irrigatiewerken moesten worden uitgevoerd, werd
wél overgegaan tot onteigening.
Dok werd voor elk bedrijf de omvang van de tierras
reservadas vastgesteld.
Daartoe werd uitsluitend rekening gehouden met de oppervlakte die door de
eigenaar ook voordien al voor eigen rekening werd bew-ikt.(23) Eigendnmnen
kleiner dan 30 ha. werden ongemoeid gelaten, maar die met een omvang tussen 30 en 120 ha. werden gereduceerd tot 30 ha. Eigenaars van meer dan
120 ha. mochten h van hun land in reserva houden, echter met een maximum
van 120 ha. Bij het toepassen van deze regels moest ook rekening worden
gehouden met een andere bepaling, volgens welke iedere eigenaar uiteindelijk recht had op een reserva van tenminste 7 ha. (in het Monegros Igebied) of van 30 ha. (in het Bardenas I-gebied) voor elke wettige zoon,
die in leven was op het moment waarop de onteigeningsprocedure werd afgehandeld. Uiteraard gold in dat geval de oppervlakte van zijn oorspronke-
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lijke eigendom als maximum. C24)
De onteigeningsbepalingen waren op zich genomen dus niet al te rigoreus.
Daar komt nog bij dat er volgens zegslieden van het I.N.C./IRYDA lang
niet altijd even strikt de hand aan werd gehouden. Dit heeft ertoe geleid
dat van alle grond binnen de kolonisatiegebieden uiteindelijk maar een
deel eigendom van het Instituut is geworden (zie tabel 11). (25]

tabel 11: De oppervlakte in eigendom van het IRYDA in de kolonisatiegebieden van La Violada en Ejea in 1973
gebied

totale oppervlakte
bevloeibare grond,
in ha.

in ha.

eigendom IRYDA
in % van de totale oppervlakte bevloeibare
grond

Nonegros I-La Violada

10.609

3.015

28.4

Bardenas I-Ejea

24.245

14.322

59,1

bron: (eigen bewerking van ) opgaven van het IRYDA
In 1973 was in het Viotada-gebied
niet meer dan ongeveer ¿ van de totale
te bevloeien oppervlakte eigendom van het Instituut. In het Ejea-gebi-ed
lag dit percentage veel hoger, omdat in de oorspronkelijke situatie de
grond daar grotendeels in handen was van één eigenaar, namelijk de; gemeente Ejea de los Caballeros. Daar hoefde dus betrekkelijk weinig grond in
reserva te worden gegeven. Daardoor is in het Ejea-gebied een vrij uitzonderlijke situatie ontstaan. Volgens Carrion (26) is het Instituut in
de belangrijkste irrigatiegebieden van Spanje namelijk eigenaar geworden
van gemiddeld niet meer dan ongeveer 40% van de bevloeibare oppervlakte.
Voor alle kolonisatieprojekten in het Ebrobekken tesamen lag dit gemiddelde nog lager, namelijk rond 36%.
Uit tabel 12 blijkt tenslotte dat van de grond, die in de bestudeerde
gebieden wél eigendom was van het Instituut, weer een deel niet was uitgegeven aan kolonisten. Vooral in het gebied Bardenas I-Ejea,
en met name
in de dorpen Pinsoro en аЪагепа, was dit met een deel van het bevloei
bare akkerland het geval. Ook lag er in alle dorpen grond om andere re
denen onbebouwd. Dit land werd door het Instituut achter de hand gehou
den voor een toekomstige vergroting van de lotes. In andere gevallen be
trof het grond waarop nog drainagewerkzaamheden moesten worden uitgevoerd.
Een en ander samenvattend kunnen wij stellen dat van de enorme oppervlak
te, waarop het kolonisatieprojekt Bardenas-Boven Aragón betrekking had
en waarvan in de algemene kolonisatieplannen nog sprake was, in werkelijkheid pas een deel bevloeid kan worden en inderdaad ook bevloeid
wordt. Van de tot tierra
de regadío omgevormde grond is echter niet meer
dan een deel eigendom van het I.N.C./IRYDA. De rest van het land bleef
partikulier eigendom en viel daardoor, zoals wij zullen zien, weliswaar
niet de jure, maar in ieder geval wel de facto, vrijwel geheel buiten de
kontrole van het Instituut.
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tabel 12: Bestemming van de grond in eigendom van het IRYDA in de kolonisatiegebieden Monegros I-La Violada en Bardenas I-Ejea in 1973
La Violada

Ejea

bestemming van de grond
ha.

%

24Θ1

82,3

10.606

74,1

81

2.7

131

0.9

23

0.8

47

0,3

minder intensief benut voor land
bouw of bosbouw
-"droog" akkerland

130

4,3

671

4,7

-permanente

145

4,8

249

1,7

-bos

79

2,6

805

5,6

land zonder agrarische benutting
-bebouwing
(bijvoorbeeld
dorpen en wegen)

31

1,0

275

1.9

-niet benut in verband met de
uitvoering
van werkzaamheden

39

1.3

774

5.4

6

0.2

764

5.3

3015

100,0

14.322

99.9

intensief benut voor landbouw
-bevloeid akkerland^
uitgegeven
aan
kolonisten
- iderriy

fruitteelt

-moestuinen, uitgegeven
(land)-arbeiders

natuurlijke

%

aan

weide

-bevloeibaav
akkerland,
(nog)
niet uitgegeven aan
kolonisten
totaal

ha.

Bron: (bewerking van) diverse opgaven van het IRYDA
6.

De_reservistas

De partikuliere bedrijven,die zich na toepassing van de onteigeningsbesluiten in de bestudeerde kolonisatiegebieden konden handhaven, vallen om
meerdere redenen grotendeels buiten ons onderzoek. (27) Naar onze mening
kan het funktioneren van het I.N.C./IRYDA namelijk het best worden beoor
deeld aan de hand van de situatie op de kolonistenbedrijven. Hierop moeten
immers beide opgaven worden vervuld die het Instituut zich gesteld ziet,
te weten verhoging van de agrarische produktie en verbetering van de levens
standaard van een deel van de plattelandsbevolking. Ook door het Instituut
zelf wordt het stichten van kolonistenbedrijven gezien als het meest wezen
lijke deel van zijn taak. (28)
Het is zelfs zo dat van een beleid, gericht op de partikuliere bedrijven.
niets terecht is gekomen. Dit geldt overigens niet alleen voor het Ebrobekken, maar ook voor de rest van het land. Wij hebben al gezien dat het
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kolonisatiebeleid in Spanje niet primair een herverdeling van grond beoogde, maar juist probeerde een alternatief te bieden voor een radikale
ingreep in de bestaande eigendoms- en machtsverhoudingen. Van een dergelijk beleid viel zelfs binnen de kolonisatiegebieden geen radikale en stelselmatige herverdeling van het grondbezit te verwachten. Waar al grond
onteigend werd, gebeurde dat tegen dusdanig hoge vergoedingen, dat de
grondbezitters hierdoor nauwelijks benadeeld werden.
Ook kwamen de winsten uit de overheidsinvesteringen vooral terecht bij de
partikuliere eigenaars. (293 Slechts een deel kwam ten goede aan de nationale ekonomie als geheel, via een stijging van de produktie, een verruiming van de exportmogelijkheden of een verhoging van de belastingopbrengsten. In ieder geval werd door de intensivering van de produktie op
partikuliere bedrijven geen enkel voordeel behaald voor de grote massa
van de plattelandsbevolking, afgezien van een zekere stijging van de
werkgelegenheid.
Om deze situatie te "rechtvaardigen" heeft het Instituut er wel op gewezen dat het aan de bedrijfsvoering van reservistas
wel enkele eisen stelde.
Zo moest in het Bardenas I-gebied
de waarde van de produktie per ha. op de
partikuliere bedrijven tenminste gelijk zijn aan die van 25G0 kg tarwe.
Voor bepaalde delen van het Monegros I-gebied
werd dezelfde eis geformuleerd. In andere deelprojekten golden weer andere eisen, zoals het volledig afschaffen van de braakperiode, een index van de ingezaaide oppervlakte van minstens 1,00, een arbeidsinzet van minimaal 50 mandagen per ha.
en per jaar of een veeteeltindex van minstens 250 kg levend gewicht per
ha. Aan deze minimum-voorwaarden diende te worden voldaan binnen 5 jaar na
het moment waarop het gebied officieel tot "bevloeid gebied" was verklaard,
op straffe van onteigening van de grond. (30]
Deze eisen zijn al niet zó stringent dat zij de indruk kunnen wegnemen dat
binnen de bestudeerde kolonisatiegebieden een erg mild beleid is gevoerd
ten aanzien van de partikuliere bedrijven. Deze indruk wordt echter nog
versterkt door het feit dat op de naleving van de bepalingen meestal geen
enkele kontrole werd uitgeoefend, hoewel dat wel behoorde tot de taken van
het Instituut.
Volgens het I.N.C./IRYDA zou een dergelijke kontrole een nog zwaardere
belasting betekenen voor het Instituut, dat zijn handen al meer dan vol
heeft aan de kolonisten. Bovendien zouden volgens het Instituut de partikuliere bedrijven nauwelijks slechter funktioneren dan kolonistenbedrijven, ondanks het gebrek aan kontrole op en begeleiding bij hun bedrijfsvoering. Belangrijk is naar onze mening echter ook het feit dat,
wanneer de produktie op partikuliere bedrijven wél achterblijft bij de
gestelde eisen, het Instituut in feite geen kans ziet om toepassing van
de bepalingen met betrekking tot de reservistas
af te dwingen.
Uit dit alles vloeit de laatste reden voort waarom de partikuliere bedrijven in onze verdere analyse buiten beschouwing blijven. Het I.N.C./
IRYDA beschikt in het algemeen namelijk niet over gegevens met betrekking tot deze bedrijven, hoewel het Instituut daarvoor de enige aangewezen instantie is. (31) Indien wij deze bedrijven bij onze analyse zouden betrekken, zou de hoeveelheid te verrichten werk aanzienlijk worden
uitgebreid. Hiermee is niet gezegd dat een vergelijking van de resulta-

.82.

ten op kolonistenbedrijven met die op partikuliere bedrijven niet interessant zou zijn. Wanneer echter een Keuze gemaakt moet worden, zijn wij van
mening dat de resultaten die op de kolonistenbedrijven worden bereikt het
meest zeggen over de vraag in hoeverre de doelstellingen van het kolonisatiebeleid zijn bereikt. Het is naar onze mening dan ook gerechtvaardigd
om onze aandacht te koncentreren op deze bedrijven.
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V. DE IN НЕТ EJEA- EN VIOLADA-GEBIED BEREIKTE (BEDRIJFSÌRESULTATEN GETOETST AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET KOLOIMISATIEBEL EID

1. Inleiding
In het vorige hoofdstuk hebben wij gezien dat epn deel van de kritiek,
die in het recente verleden is geuit op het kolonisatiebeleid, ook van
toepassing is op de gang van zaken in de kolonisatiegebieden in het Ebrobekken. Tegenover de grootscheepse plannen, welke al decennia-lang worden
geciteerd om aan te tonen dat de overheid hard werkt aan een oplossing
voor de problemen op het Spaanse platteland, staat een uitermate fragmentarische realisatie van de projekten. Immers, pas een deel ervan is
inderdaad verwezenlijkt en dan nog met grote vertraging. Bovendien is
van de grond in de betrokken kolonisatiegebieden maar een deel benut
voor het verwezenlijken van de belangrijkste doelstelling van het beleid,
namelijk het stichten van kolonistenbedrijven.
De konstatering dat de kolonisatieprojekten in het Ebrobekken pas ten
dele zijn gerealiseerd vormt echter maar één aspekt van de kritiek, die
men kan uitoefenen op de gang van zaken. Wij zullen namelijk aantonen
dat de tot nu toe bereikte resultaten op de reeds gestichte bedrijven
veel te wensen overlaten. Dit geldt niet alleen voor de recent gevormde
bedrijven, maar ook voor de oudere, die soms al meer dan 15 jaar geleden
zijn ontstaan en die de "rijpingsfase" dus al doorlopen moeten hebben.
Bij onze evaluatie van de bereikte resultaten in de gebieden van Ejea en
La Violada nemen de produktiecijfers een zeer belangrijke plaats in. Dit
vloeit onmiddellijk voort uit het doel dat met de aktiviteiten van het
Instituut beoogd wordt. Wij hebben reeds gezien dat de maatregelen, die
door het I.N.C./IRYDA worden getroffen, erop gericht zijn om de kolonisten
onder zo gunstig mogelijke omstandigheden te laten produceren. Door een
stijging van de produktie moeten zij een bijdrage leveren tot de ontwikkeling van de nationale ekonomie, maar het is niet om deze reden dat onze
belangstelling uitgaat naar de produktiecijfers in de kolonisatiegebieden.
Een makro-ekonomische evaluatie van de projekten ligt namelijk niet op
ons terrein en ook door het Instituut zelf of door derden zijn tot op heden geen evaluaties uitgevoerd ten aanzien van dit aspekt van het kolonisatiebeleid. Daarom blijft het effekt van de kolonisatie-aktiviteiten
op de ontwikkeling van de nationale ekonomie in deze studie ook buiten
beschouwing.
Er is evenwel een andere reden waarom wij hier zullen ingaan op de behaalde bedrijfsopbrengsten. Ook het tweede doel, dat met het kolonisatiebeleid wordt beoogd en waarop wij onze aandacht vooral richten, hangt
namelijk nauw samen met het produktie-aspekt. Een verhoging van de welvaart op het platteland en een oplossing van de sociale problemen zijn
immers alleen mogelijk wanneer de gestichte kolonistenbedrijven ook voldoende produceren om de ingezette arbeidskrachten een redelijk bestaan
te bieden.
Uit voorgaande hoofdstukken is al gebleken dat het aantal boeren, dat
zijn bestaansmogelijkheden verbeterd zag dankzij dit beleid, in geen
verhouding stond tot de grote massa van de agrarische beroepsbevolking,
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die er niet van profiteerde. Dat dit zowel op nationaal als op regionaal
niveau bezien het geval was, behoeft hier niet te worden herhaald. Tenslotte zij nog eraan herinnerd dat vooral de groep van gewoonlijk toch
al [vrij] welvarende reservistas
profijt trok van de overheidsbemoeienis.
Blijft nog de vraag of de kleine groep van kolonisten zijn levensstandaard
inderdaad wezenlijk verbeterd zag. Wij hebben in hoofdstuk I al aangegeven welke ontwikkeling het denken binnen het I.N.C./IRYDA heeft doorgemaakt ten aanzien van de vraag wat de doelstelling, dat aan de kolonistenbevolking een waardig en redelijk
bestaan moet worden geboden, precies inhoudt. Er zij hier slechts aan herinnerd dat het streven naar inkomenspariteit met de niet-agrarische bestaanssektoren slechts een nadere
konkretisering is van deze al in 1949 geformuleerde doelstelling. Bovendien wordt deze eis door het Instituut niet alleen gesteld aan de nog
te stichten kolonistenbedrijven. Ook het denken over de ontwikkeling van
de reeds bestaande bedrijven wordt namelijk grotendeels bepaald door deze
eis.
Hetzelfde geldt ten aanzien van de norm, die door het Instituut nog in
1973 is geformuleerd met betrekking tot de werkgelegenheid op de kolonistenbedrijven. Dat dergelijke bedrijven aan minstens twee volwaardige arbeidskrachten werk (en een redelijk
inkomen!) moeten verschaffen is evenmin
een nieuwe eis, die het I.N.C./IRYDA uitsluitend op de nieuw te stichten
bedrijven zou willen toepassen. Bovendien heeft het Instituut vóór 1973
meerdere malen duidelijk de verwachting uitgesproken dat de kolonistenbedrijven aan zelfs méér dan twee arbeidskrachten werk zouden bieden. (1)
Het іэ naar onze mening dan ook gerechtvaardigd om het Instituut te "hou
den" aan de wat minder hooggespannen, nog in 1973 uitgesproken verwach
tingen ten aanzien van de te behalen arbeidsinzet en inkomsten op de ko
lonistenbedrij ven.
Voordat wij in dit hoofdstuk ingaan op de vraag of de inkomens op de
kolonistenbedrijven inderdaad gelijk zijn aan die buiten de agrarische
sektor, moeten wij eerst bepalen hoe hoog de inkomsten van de kolonisten
bevolking zijn en met welk deel van de niet-agrarische beroepsbevolking
zij qua inkomen vergeleken dient te worden. Met enige nadruk moet echter
worden gewezen op het feit dat het hier gaat om een eerste benadering,
welke bovendien betrekking heeft op gemiddelden voor gehele dorpen.
2. Eerkomst_van_de_ gegevens_met_be_trekking

tot

de_situatie^

ip_de_ kolonis^-

tendorgen
Met betrekking tot de agrarische produktie op de kolonistenbedrijven kun
nen geen cijfers worden genoemd die zonder meer betrouwbaar zijn. Uiter
aard stelt het I.N.C./IRYDA wel gegevens beschikbaar, zeker wanneer het
gaat om produktiecijfers die gunstig afsteken tegen die van andere, al
dan niet bevloeide gebieden. Maar ook wanneer dat niet het geval is, kan
inzage worden verkregen in ntet-gepubliceerde overzichten en rapporten,
die betrekking hebben op de agrarische produktie in de kolonisatiegebieden.
Wij zullen de in bepaalde publdkaties van het Instituut genoemde produk
tiecijfers, die doorgaans betrekking hebben op record-opbrengsten in
één bepaald jaar of van één bepaald produkt, laten voor wat zij zijn. Het
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is beter onze aandacht te koncentreren op de meer volledige en voor gebruik binnen het Instituut bestemde gegevens. Wél moeten wij ons afvragen met welk doel deze cijfers worden verzameld en op welke wijze dat gebeurt. Wij zullen daarom eerst ingaan op de werkwijze var de lokale
I.N.C./IRYDA- TunktJonarissen in kolonistendcrpen. f2 ι
Wij hebben al gezien dat het I.N.C./IRYDA de kolonisten op verschillende
manieren dient te begeleiden bij hun bedrijfsvoering. Een belangrijke
rol spelen daarbij de lokale funktionarissen van het Instituut. Zij heb
ben tot taak de kolonisten raad te geven inzake problemen die zich voor
doen op het gebied van gewaskeuze, bemesting of eventuele andere aspekten, verband houdend met het uitoefenen van eön landbouwbedrijf.
Met deze taken zijn in eerste instantie de peritos
[landbouwdeskundigen]
belast, die voor één, maar meestal voor meerdere dorpen zijn aangesteld.
Vroeger woonden zij als regel in een van de aan hen toegewezen dorpen,
maar momenteel is dat vaak niet meer het geval. Dat is echter niet de
enige reden waarom de peritos doorgaans van hun eigenlijke werkterrein
vervreemd zijn.
Door hun opleiding zijn zij meestal vooral geïnteresseerd in en deskundig op het gebied van de technische aspekten, die met de landbouw samenhangen. Ekonomische aspekten van het landbouwbedrijf, evenals problemen
op het sociale vlak die zich binnen de kolonistendorpen steeds meer gingen
voordoen, interesseren hen in veel mindere mate. Naarmate in een bepaald
gebied de technische konditionering van de bevloeide landbouw vorderde,
trokken de meeste peritos zich dan ook terug in het kantoor van de regionale delegatie van het Instituut, zodat zij steeds minder voeling kregen
met "hun" gebied.
Zo valt te verklaren waarom aan kolonisatieprojekten, die in technisch
opzicht min of meer voltooid zijn, in het algemeen weinig aandacht wordt
besteed door het Instituut. Ook worden problemen van andere dan technische
aard meestal in onvoldoende mate onderkend. Wanneer men zich al bewust is
van dergelijke problemen, worden ze overgelaten aan weinig geïnteresseerde of niet gekwalificeerde peritos,
die elkaar in een dergelijk gebied
vaak in snel tempo opvolgen.
In feite wordt het Instituut in de meeste dorpen vertegenwoordigd door
mayorales (letterlijk: bazen of voorlieden) en door opzichters. Laatstgenoemden houden vooral toezicht op het naleven van de bepalingen inzake
de verdeling en het gebruik van irrigatiewater. De mayoral leidt het
[meestal zeer bescheiden) kantoor van het Instituut ter plaatse en geeft
adviezen over problemen die zich voordoen bij de bedrijfsvoering. Dok
verzorgt hij de kontakten tussen de kolonisten en het Instituut. De
mayoraljdle
toch bepaald geen onbelangrijke positie inneemt, heeft meestal
geen andere opleiding genoten dan een kursus van enkele weken, verzorgd
door het I.N.C./IRYDA.
Als vergoeding voor de administratiekosten, die door het Instituut voor
een bepaald dorp worden gemaakt, en om de salarissen van peritos^ mayorales en andere funktionarissen te betalen moeten de kolonisten jaarlijks
een bepaald bedrag afdragen aan het Instituut. Deze bijdrage is vastgesteld op 1% van de bruto bedrijfsopbrengst (de 1%-regeling). Dm de hoogte ervan te bepalen neemt het Instituut jaarlijks van elke kolonist de
waarde van zijn produktie op, een taak die gewoonlijk is opgedragen aan
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de mayorales.
Deze heffing stuit echter vaak op verzet bij de kolonisten.
Zij zien de peritos
en mayorales in het algemeen als mensen, die geen
enkele nuttige funktie meer vervullen voor het dorp, een mening die overi
gens vaak door deze funktionarissen zelf wordt gedeeld. Om moeilijkheden
zoveel mogelijk te voorkomen wordt daarom, volgens de mayorales,
de bruto
bedrijfsopbrengst gemiddeld 10 à 25 % lager geschat dan deze in werkelijkheid is.
Tegenover deze verklaring waarom de intern door het I.N.C./IRYDA aangehouden produktiecijfers gewoonlijk te laag zouden zijn^staat de bewering
van de zijde der kolonisten dat het Instituut erop uit is om zoveel mogelijk inkomsten uit de 1%-regeling te verkrijgen. Volgens hun lezing
schatten de mayorales
de bedrijfsopbrengsten slechts oppervlakkig, zonder
verifikatie ter plaatse. Een overschatting met ongeveer 25% wordt door
een groot deel van de kolonisten vrij normaal genoemd.
Op grond van door ons aan een deel van de kolonisten afgenomen enquêtes
zijn wij echter van mening dat de meeste kolonisten de neiging hebben om
de produktie van hun bedrijf te onderschatten, vooral wanneer die in geld
moet worden uitgedrukt. Ook onderschatten zij gewoonlijk de waarde van dat
deel van hun produktie, dat voor eigen konsumptie bestemd is, of zij laten
dat zelfs geheel buiten beschouwing. Bij een nauwkeurige analyse van het
bodemgebruik en van de behaalde opbrengsten, omgerekend tegen de geldende verkoopprijzen, blijken de schattingen van het Instituut en die van de
kolonisten al veel minder uiteen te lopen.
Een en ander neemt niet weg dat de mayorales
in veel gevallen inderdaad
niet meer dan een globale schatting maken van de bedrijfsopbrengsten.
Duidelijk te hoge schattingen zul-len echter zeker geen regel zijn. In
dat geval heeft de kolonist namelijk het recht om in beroep te gaan tegen
de hem opgelegde aanslag krachtens de 1%-regeling, iets wat maar zelden
gebeurt.
Al met al zijn wij dus niet overtuigd van de kracht van de argumenten,
waaruit zou blijken dat de produktiecijfers door het Instituut veel te
hoog worden vastgesteld, vooral omdat een analyse van de bedrijfsresultaten van een deel van de kolonisten deze stelling niet bevestigt. Op
grond van dezelfde door ons afgenomen enquêtes zijn wij echter ook van
mening dat de door het I.N.C./IRYDA opgegeven produktiecijfers in het algemeen zeker niet veel te laag zijn geschat.
Bij de nu volgende berekeningen hebben wij daarom deze schattingen van de
bruto bedrijfsopbrengsten overgenomen, slechts verhoogd met 10%. Dit is
gedaan omdat in de berekeningen van het Instituut de opbrengsten van de
voor zelfvoorziening bestemde "kleine" tuinbouw en veeteelt in het algemeen te laag gewaardeerd zijn, maar niet omdat de overige produktiecijfers sterk onderschat zouden zijn. De door het Instituut verstrekte
gegevens over de produktie in kg/ha voor de verschillende gewassen zijn
door ons zonder korrektie overgenooen.
Wat betreft de herkomst van de overige gegevens, die in de nu volgende
hoofdstukken worden gebruikt, kunnen wij kort zijn. Voor de data, welke
niet onmiddellijk samenhangen met het produktie-aspekt, maar die wel
een rol spelen bij de evaluatie van de kolonisatie-aktiviteiten, kon eveneens worden geput uit door het Instituut verzameld materiaal. In dat geval behoeft weinig vrees te bestaan dat de gegevens met opzet "vertekend"
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zouden zijn. Met name geldt dit voor gegevens als de oppervlakte van de
verschillende kolonistenbedrijven en hun bouwplan.
Alleen wanneer het ging om persoonlijke gegevens met betrekking tot de
kolonisten en hun gezinsleden of tot hun beroep en eventuele nevenaktiviteiten, waren wij aangewezen op andere bronnen. Deze gegevens konden
soms verstrekt worden door het Padrón van de verschillende gemeenten,
wanneer daarin tenminste de "recente" wijzigingen [na 1970) verwerkt waren. Meestal moesten echter met een plaatselijke onderwijzer of mayoral·
de omstandigheden van elk gezin in een bepaald dorp worden doorgenomen.
Ook in dat geval behoeft men nauwelijks te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de door hen verstrekte gegevens, omdat in deze gesprekken geen
verband werd gelegd tussen de gevraagde informatie en het beoogde doel,
namelijk een evaluatie van de aktiviteiten van het Instituut.
Tenslotte is aan alle genoemde aspekten ook aandacht besteed in gesprekken, welke met een deel van de kolonisten in de bestudeerde gebieden werden gevoerd. Deze hadden, evenals ten aanzien van de produktiecijfers op
de bedrijven, vooral tot doel om kontrole uit te oefenen op de door het
Instituut en door derden verstrekte informatie. Slechts in uitzonderingsgevallen bleek het noodzakelijk te zijn om de "officiële" gegevens enigszins te korrigeren of aan te vullen aan de hand van de uitkomsten van de
enquêtes.
Behalve een oriënterend-informatieve funktie en een kontrole-funktie hadden de gesprekken ook nog een ander doel. Zij dienden namelijk ook als
direkte bron van informatie, onder meer over het bezit aan duurzame gebruiksgoederen onder de kolonistenbevolking. Ook weid de kolonisten gevraagd hun eigen sociaal-ekonomische positie te beoordelen, mede in vergelijking met de situatie buiten Q S kolonistendorpen en Duiten de landbouw. Ook naar hun konkrete toekomstplannen en naar die van hun zoons
berd gevraagd. Het antwoord op een deel van deze vragen is uiteraard subjektief, maar daarmee zal door ons rekening worden gehouden.

3, De_arbeidsïnzet^

op_de_ koto7rifrtwb_edrijVen

Om de inkomsten te kunnen berekenen van de arbeidskrachten, die op de
kolonistenbedrijven worden ingezet, moeten wij ook beschikken over gegevens met betrekking tot de arbeidsinzet. Deze is berekend aan de hand
van de informatie over de samenstelling van ieder kolonistengezin, het
beroep van de afzonderlijke gezinsleden en hun eventuele nevenaktiviteiten, het vertrek van kolonisten of van hun zoons en de leeftijd van de
op het bedrijf (mee)werkende gezinsleden. Ook met de inzet van andere
arbeidskrachten dan die welke tot het eigen gezin behoren is rekening gehouden.
Met behulp van deze gegevens is voor elk bedrijf de arbeidsinzet in manjaren berekend, uitgaande van de normen die het I.N.C./IRYDA hanteert.(3)
Volgens deze normen telt een volwassen man [18-60 jaar), die het hele
jaar door op het bedrijf werkt, voor 1,00 manjaar. Voor mannen van 15
t/m 17 jaar wordt 0,70 manjaar gerekend en meewerkende zoons in de leeftijd van 12 t/m 14 jaar tellen voor 0,30 manjaar. Opvallend is dat mannen ouder dan 60 jaar niet meer als potentiële arbeidskrachten worden
beschouwd. Dit is weinig reëel, gezien de situatie op het Spaanse platte-
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land. Wij hebben daarom bij onze berekeningen de arbeidskracht van een
(mee)werkende man in de leeftijd van 60 tot 65 jaar gedurende een heel
jaar als 0,70 manjaar meegeteld. De aldus verkregen cijfers zijn uiteraard aangepast, wanneer de betreffende arbeidskracht maar een deel van
het jaar op het bedrijf werkzaam is.
Hoewel het Instituut ook een aantal koëfficiënten noemt om de arbeid van
meewerkende vrouwen om te rekenen in manjaren, zijn wij ervan uitgegaan
dat vrouwenarbeid op de kolonistenbedrijven te verwaarlozen is. Vrouwen
worden namelijk slechts bij uitzondering en dan nog alleen in bepaalde
perioden ingeschakeld bij het werk op het bedrijf. Zij hebben zelfs
nauwelijks een funktie bij de verzorging van het vee. Daarbij komt nog
dat vrouwenarbeid volgens de normen van het Instituut uitermate laag gewaardeerd wordt. Een volledig meewerkende volwassen vrouw telt namelijk
voor niet meer dan 0,40 manjaar. Wij volstaan daarom met de konstatering
dat de arbeidsinzet op de kolonistenbedrijven door ons mogelijk iets,
maar in ieder geval niet wezenlijk onderschat is.
Uit de aldus voor ieder bedrijf afzonderlijk vastgestelde arbeidsinzet
is het gemiddelde voor de verschillende dorpen berekend. Slechts op twee
gemiddelden moest een korrektie worden toegepast, namelijk op die voor
Puilato en Valsalada. Dit houdt verband met het feit dat een niet te verwaarlozen deel van de kolonisten in beide dorpen naast zijn lote nog
grond in eigendom heeft of bijpacht, zodat een deel van de potentiële
arbeidskracht buiten het kolonistenbedrijf wordt aangewend.
Uit tabel 13 blijkt dat de gemiddelde arbeidsinzet in het Violada-gebied
lager ligt dan die in het Ejea-gebied,
waar naar verhouding (nog] minder
kolonistenzoons buiten het bedrijf van hun vader werken. Hierop zullen
wij in een volgend hoofdstuk terugkomen. Ook voor het feit dat in bepaalde
dorpen de gemiddelde arbeidsinzet buitengewoon laag ligt, zullen wij dan
een verklaring geven.
Wél moet hier worden opgemerkt dat met een dergelijke gemiddelde arbeidsinzet per bedrijf bij lange na niet is voldaan aan de verwachtingen, die
het I.N.C. indertijd koesterde ten aanzien van de verruiming van de werkgelegenheid, welke het stichten van dergelijke bedrijven met zich mee
zou brengen. Bij het opstellen van de kolonisatieplannen ging men vroeger
namelijk uit van de wens om binnen de kolonistengezinnen voorhanden zijnde
arbeidskrachten zoveel mogelijk op het eigen bedrijf in te zetten. Op die
manier hoopte men een einde te maken aan de (open of verborgen] werkloosheid, waardoor het platteland in die dagen gekenmerkt werd.
Ook met betrekking tot de bestudeerde kolonisatiegebieden werd een dergelijke wens geformuleerd. (4] In die dagen kwam dat overeen met een arbeidsinzet per kolonistenbedrijf van minstens 2 à 2,50 manjaren. Ook werd
gewoonlijk expliciet de eis gesteld dat op een kolonistenbedrijf minstens
60 à 65 mandagen arbeid per jaar en per ha. moest worden ingezet. Uitgaande van maximaal 300 arbeidsdagen per jaar betekende dit voor een bedrijf
van 10 ha. (bevloeide grond] minimaal 2,00 manjaren. Wanneer dit minimum
niet bereikt werd, had het I.N.C. zelfs het recht om een kolonist van
zijn grond te verwijderen vanwege een té extensieve bedrijfsvoering.
Wij zien nu dat op de kolonistenbedrijven in de bestudeerde gebieden in
1972 gemiddeld minder dan 1,50 manjaren aan arbeid werd ingezet en in bepaalde dorpen zelfs minder dan 1,00 manjaar. Een verklaring voor deze ge-
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tabel 13: De gemiddelde arbeidsinzet per bedrijf in de Kolonistendorpen
in het Ejea- en Violada-gebied, in manjaren, in 1972
dorp

arbeidsinzet

dorp

arbeidsinzet

Violada-gebied
Ontinar d.S.
El Temple
Rullato
Valsalada
Artasona
San Jorge

1,24
1,32
1,32(1)
1,38(2)
1,47
0,90

EQea-gebied
Sta.Anastasia
Bardena d.C.
El Bayo
Valareña
Sabinar
Pinsoro

1,59
1,44
1,29
1,43
1,09
1,48

algemeen gemiddelde

1,28

algemeen gemiddelde

1,41

(1) Berekend op 1,47, echter verminderd met 10% in verband met het feit
dat een belangrijk deel van de kolonisten nog een klein lapje grond
in de huerta van Zuera heeft (gepacht of in eigendom).
(2) Berekend op 1,72, maar verminderd met 20% in verband met het grote
aantal kolonisten dat nog grond elders heeft.
Bron: (bewerking van) gegevens verstrekt door diverse funktionarissen
ringe arbeidsinzet zullen wij hier nog niet geven; wij konstateren slechts
dat de uitbreiding van de werkgelegenheid als gevolg van het kolonisatieproces gering is geweest, niet alleen omdat uiteindelijk slechts een klein
aantal bedrijven is gesticht, maar ook omdat op de eenmaal gestichte bedrijven vrij weinig arbeid wordt aangewend. De vraag in hoeverre de ingezette arbeidskrachten kunnen rekenen op een redelijk
en waardig bestaansniveau is dan nog niet eens ter sprake gekomen.

4.

De^echnifso^brengsten

a . De bruto

produktiecijfers

Om bij benadering te kunnen vaststellen hoe hoog de beloning is voor de
arbeidskrachten, die op de kolonistenbedrijven worden ingezet, hebben wij
-zoals gezegd- gebruik gemaakt van door het I.N.C./IRYDA verzamelde gegevens. Op basis van deze gegevens zijn in de tabellen 14 en 15 de kolonistenbedrijven geklassificeerd naar hun bruto bedrijfsopbrengst in
1971/,72.
Wij geven hier nog geen verklaring voor de verschillen die zich in dit
opzicht voordoen tussen de dorpen. Ook op de verschillen van bedrijf tot
bedrijf binnen de afzonderlijke dorpen gaan wij nog niet in. Voorlopig
wordt volstaan met de opmerking dat in de meeste dorpen een zeer groot
deel van de bedrijven wat zijn totale opbrengst betreft binnen een gering aantal klassen valt. In1371/'72 behoorde in de meeste dorpen ca. 75%
(of zelfs meer) van de kolonistenbedrijven tot 2 doorgaans op elkaar
volgende produktieklassen, zoals die door ons zijn afgebakend. Alleen in
Valsalada vertoonden zij een veel geringere koncentratie. Vanwege de ge-

tabel 14: K-lassifikatie van de kolonistenbedrijven in het Violada-gebied op basis van hun
bruto bedrijfsopbrengst
in 1971-1972"

bruto
Valsalada
bedrijfs
opbrengst
χ 1000
aantal bedr.
ptas.
abso
luut

Ontinar de S,

El Temple

Puilato

aanta] bedr.

aantal bedr.

aantal bedr.

aantal bedr.

aantal bedr.

aantal bedr.

abso
luut

abso-

absoluut

abso
luut

%

abso
luut

in

%

absoluut

-

-

-

8

18,6

8

2,1

in

in
%

in
%

-

in
%

in
%

100 - 200

12

26,1

12

13,5

9

8,0

8

17,4

16

42,1

31

72,1

88

23,5

200 - 300

7

15,2

34

38,3

68

60,2

27

58,7

13

34,2

4

9.3

153

40,8

300 - 400

7

15,2

24

27,0

24

21,3

8

17,4

7

18,4

-

-

70

18,7

400 - 500

4

8,6

11

12,3

3

2,7

2

4,3

1

2.6

-

-

21

5,6

500 - 600

-

-

3

3,4

2

1,8

1

2.2

1

2,6

-

-

7

1,9

Б00 - 700

4

8,6

3

3,4

1

0,9

-

-

-

-

-

8

2.1

700 - Θ00

2

4,3

-

-

3

2,7

-

-

-

-

-

5

1.4

800 - 900

1

2,2

1

1.1

2

1,8

-

-

-

-

-

4

1.1

900 -1000

1

2,2

-

-

1

0,9

-

-

-

-

-

2

0,5

8

17,4

1

1,1

-

-

-

-

-

-

9

2.5

46

99,8

89

100,1

113

375

100,2

1000

totaal

alg. gem.
551 .100
produktieklasse wae Γbinnen me • 300-400.000
diaan ligt

331 .600
200-300.000

100,3

311.500
200-300.000

46

-

%

-

>

-

in

geh. Violadagebied

100

<

-

luut

San Jorge

Artasona

100,0

38

99,9

43

100,0

261.100

238 .100

137.600

312.100

200-300.000

200-300.000

100--200.000

200-300.000

• De twe& belangrijkste klassen in ieder dorp zijn vet gedrukt.
Bron: (eigen bewerking van) diverse opgaven van het I.N.C./IRYDA

tabel 15: Klassifikatie van de kolonistenbedrijven in het Ejea-gebied op basis van hun bruto bedrijfsop
brengst in 1971-1972·

bruto
Sta.Anastasia
bedrijfs
opbrengst
χ 1000
aantal bedr.
ptas.
absoluut

in
%

Bardena d.C.

El Bayo

aantal bedr.

aantal bedr. aantal bedr. aantal bedr.

aantal bedr.

aantal bedr.

abso-

in

luut

%

absoluut

Valareña

in
%

< 100

Sabinar

Pinsoro

geh.Ejeagebied

absoluut

in
%

absoluut

in
%

absoluut

in
%

absoluut

in
%

θ

8,6

18

9,2

13

14.0

39

5,1

100 -200

6

4,8

9

5,8

22

20,2

20

21,3

71

36,3

28

30,1

156

20,2

200 -300

21

16.7

58

37,6

53

48,6

41

43,6

73

37,2

39

42,0

285

36,9

300 -400

52

41,3

73

47,4

27

24,7

23

24,5

28

14,3

11

11,9

214

27,7

400 -500

33

26,2

11

7,2

4

3,6

2

2,1

6

3,0

2

2,2

58

7,5

500 -600

9

7.2

3

2,0

2

1,8

14

1,8

600 -700

3

2,4

3

0,4

700 -800

1

0,8

2

0,3

800 -900

1

0,8

1

0,1

126

100,2

772

100,0

totaal
alg. gem.

377.400

produktieklasse waar
binnen me- 300-400.000
diaan ligt

1

154

100,0

109

0,9

99,8

94 100,1

312.100

270.000

239.700

300-400.000

200-300.000

200-300.000

De twee belangrijkste klassen in ieder dorp zijn vet gedrukt.
Bron: (eigen bewerking van] diverse opgaven van het I.N.C./IRYDA

196

100,0

216.700

200-300.000

93

100,2

211.600

200-300.000

271.700

200-300.000
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ringe spreiding van de bedrijven over de verschillende toch al vrij smalle produktieklassen. Kunnen wij voorlopig zonder bezwaar uitgaan van de
gemiddelde bedrijfsopbrengsten voor de verschillende dorpen.

b. Berekening van de gemiddelde
in de verschillende
dorden

(gekorrigeerde)

netto

bedrijfsopbrengst

De aldus gevonden bruto bedrijfsopbrengsten moeten om verschillende redenen gekorrigeerd worden. Op de eerste plaats zijn wij uitgegaan van de
situatie, zoals die zich voordeed in één bepaald jaar, namelijk 1971/,72.
Natuurlijk werd de produktie in dat jaar beïnvloed door "toevallige" faktoren, zoals de weersomstandigheden. Om de invloed daarvan zo goed mogelijk te verdiskonteren hebben wij in tabel 16 op de gemiddelde bruto bedrijfsopbrengst voor de verschillende dorpen een korrektie toegepast.
Daartoe is voor de verschillende gewassen de gemiddelde produktie in kg/
ha. in 1971/'72 vergeleken met het gemiddelde over een langere periode
met voor het gebied normale weersomstandigheden, namelijk 196B/'69 t/m
1971/'72. Uitgaande van de gewaskeuze in 1971/,72 en van de prijzen voor
agrarische produkten in datzelfde jaar kon worden berekend in hoeverre
de gemiddelde bruto bedrijfsopbrengsten voor de verschillende dorpen in
1971/'72 door "toevallige" faktoren afweek van die in een normale situatie, waarin doorsnee-opbrengsten per ha. zouden zijn behaald. (5)
Uit onze berekening (zie bijlage II) blijkt dat de produktiecijfers in
1971/'72 slechts voor bepaalde gewassen en voor bepaalde dorpen duidelijk
afweken van die in de daaraan voorafgaande drie "normale" jaren. De kolonisten in El Bayo en Valaxeña. hadden in 1971/,72 een relatief goede
oogst, terwijl die in Bardena del Caudillo en vooral die in San Jorge
nogal magere opbrengsten hadden. Gok in andere dorpen kwamen in dat jaar
voor bepaalde gewassen buitengewoon goede of slechte opbrengsten voor,
maar deze afwijkingen werden in het algemeen gekompenseerd door de resultaten welke met weer andere gewassen werden bereikt. Dergelijke afwijkingen van het normale beeld waren doorgaans het gevolg van ongunstige weersomstandigheden. Door hagelbuien en stortregens ging bijvoorbeeld in verschillende dorpen minstens één luzerneoogst verloren.
Een tweede door ons in tabel 16 aangebrachte korrektie heeft betrekking
op het feit dat de door het Instituut opgegeven bedrijfsopbrengsten wat
aan de lage kant zijn (zie p. B6 ), Wij hebben de berekende gemiddelden
daarom verhoogd met 10% om het effekt van deze onderschatting teniet te
doen.
Op grond van gegevens verstrekt door plaatselijke funktionarissen van
het Instituut en door (een deel van) de kolonisten hebben wij vervolgens
dat deel van de bruto bedrijfsopbrengst, dat als produktiekosten moet
worden aangemerkt, geschat op gemiddeld 45%. Alleen in het geval van
Valsalada is dit percentage verhoogd tot 50. Dit bleek noodzakelijk in
verband met de relatief grote betekenis van de veeteeltsektor in dat
dorp en de wat hogere kosten, die daaraan verbonden zijn. Daarbij valt
te denken aan de kosten in verband met het aankopen van (jong)vee en
van veevoeder en met de bestrijding van ziekten. De produktiekosten in
de akkerbouw hebben vooral betrekking op betalingen voor irrigatiewater,
op de aankoop van zaden, bestrijdingsmiddelen en kunstmest, op afschrijving en onderhoud van machines en werktuigen en eventueel op loonkosten
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tabel 16: Data ter berekening van de gemiddelde gekorrigeerde netto produktiewaarde per manjaar voor de verschillende dorpen in de kolonisatiegebieden van Ejea en La Violada in 1971/'72 CxlOOO
ptas. afgerond)
dorp

Violada-gebied
Valsalada
Gntinar de Salz
El Temple
Puilato
Artasona
San Jorge
algemeen gemiddelde
Ejea-gebied
Sta. Anastasia
Bardena d.C.
El Bayo
Val arena
Pinsoro
Sabinar
algemeen gemiddelde

C6)

[1)

(2)

C3)

[4)

(5)

551
332
312
261
233
138
312

551
335
305
261
246
183
317

606
369
336
2B7
271
201
349

303
203
185
158
149
111
192

1,38
1,24
1,32
1,32
1,47
0,90
1,28

220
163
140
120
101
123
150

377
312
270
240
217
212
272

371
361
253
213
225
221
278

408
397
278
234
248
243
306

224
218
153
129
136
134
168

1,59
1,44
1,29
1,43
1,48
1,09
1,41

141
152
119
90
92
123
119

(1) Gerriddelde bruto bedrijfsopbrengst in 1971/,72, volgens opgaven van
het I.N.C./IRYDA.
(2) Gelijk aan (1), behoudens korrektie in verband met eventuele verschillen in akkerbouwproduktie vergeleken met de situatie in de periode igee/'eg t/m i97i/,72.
(3) Gelijk aan C2), verhoogd met 10% in verband met onderschatting.
(4) Gelijk aan C3), verminderd met 45% in verband met gemaakte produktiekosten; voor Valsalada verminderd met 50%.
(5) Gemiddelde arbeidsinzet per kolonistenbedrijf, in manjaren.
(6) Gelijk aan (4):(5), dat wil zeggen: de gemiddelde gekorrigeerde netto
produktiewaarde per manjaar.
Bron:CD zie tabellen 14 en 15
(5) zie tabel 13
(2), (3), (4) en (6) eigen berekeningen

in verband met arbeidskrachten, die van buiten het eigen gezin worden
aangetrokken. De beloning voor het werk dat verricht wordt door de bedrijfsvoerder (de kolonist) en door de arbeidskrachten die tot zijn eigen gezin behoren is in deze berekening niet als produktiekosten opgevoerd. Het bedrag dat na aftrek van het onkostenpercentage resteert moet
daarom onder meer worden gezien als de vergoeding voor het werk van de
kolonist en zijn gezinsleden.
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5. De gemiddelde netto grodufetiewaorde ger manjaar op_de koT^oni^teribedjpijven vevgelekenjnet
het_gemiddeJdjunkomenjfanjßenjinaustrie^a^beider
Wanneer wij de aldus berekende gemiddelde netto bedrijfsopbrengst delen
door het gemiddeld aantal manjaren aan arbeid, dat moet worden ingezet
om deze opbrengst te bereiken, dan is bij benadering vastgesteld welke
beloning de op kolonistenbedrijven ingezette gezinsarbeidskrachten, inklusief de kolonist-bedrijfsleider, voor hun werk ontvangen. Daarbij
moet echter worden gewezen op het feit dat deze inkomsten voor de kolonist tevens de beloning vormen voor de door hem gedane investeringen en
zijn ondernemerswinst.
Voor een evaluatie van de tot nu toe behaalde resultaten volgens onze
opzet moeten wij ook weten welk inkomen bij een gelijke arbeidsinzet als
op de kolonistenbedrijven bereikt had kunnen worden in de industrie of,
met andere woorden, moeten wij de gemiddelde beloning voor industriearbeid per manjaar in 1972 berekenen. In dat jaar bedroeg het gemiddeld
(netto] uurloon van de doorsnee-arbeider in de industrie en in de bouw
53,55 pesetas. (6) Om de gemiddelde beloning per manjaar, dat wil zeggen
het gemiddeld jaarloon van een volwassen arbeider te kunnen berekenen
gaan wij uit van de volgende veronderstellingen:
1. Hoewel moeilijk exakt valt te bepalen hoe lang arbeiders op kolonistenbedrijven gemiddeld werken, omdat perioden met een arbeidspiek er
afwisselen met perioden van geringere aktiviteit, menen wij dat een
schatting van gemiddeld 48 uren per week het hele jaar door zeker niet
te hoog is.
2. De opbouw naar leeftijd en geslacht van de groep van industrie-arbeiders in Spanje zal weinig afwijken van die van de arbeidskrachten,
welke op de kolonistenbedrijven worden ingezet. (7) Uitgaande van de
reeds eerder genoemde normen blijkt de arbeidskapaciteit van de doorsnee-arbeider op de bestudeerde kolonistenbedrijven (en dus ook van
die in de industrie en in de bouw) gelijk te zijn aan 90% van de kapaciteit van een volwaardige kracht. Elke arbeider vertegenwoordigt er
dus gemiddeld 0,9 "man". Het gemiddelde uurloon van de doorsnee-arbeider in de industrie en in de bouw kan daarom als volgt worden omgerekend tot het gemiddelde per manuur: 1,0 χ 53,55 ptas of 59,50 ptas.
Op grond van deze gegevens hebben wij de gemladelde beloning per manjaar
voor arbeid in de industrie en in de bouw in 1972 geschat op 52x48x59,50
ptas of 148.512 ptas. Met andere woorden: wil er sprake zijn van een si
tuatie van inkomenspariteit, dan zal het werk op de kolonistenbedrijven
in de door ons bestudeerde gebieden in dat jaar beloond moeten zijn met
148.512 pesetas per manjaar.(8]
Wanneer wij deze schatting vergelijken met de door ons berekende gemid
delde netto produktiewaarde per manjaar op de kolonistenbedrijven in
1971/,72, dan komen wij tot de volgende konklusie. Slechts in enkele dor
pen lag in dat jaar de gemiddelde netto produktiewaarde per manjaar hoger
dan de "norm" van ca. 150.000 ptas. Alleen in Valsalada, Ontinar de Salz
en Bardena del Caudillo was dit het geval, terwijl het gemiddelde voor
El Temple en Sta. Anastasia niet ver achterbleef. In alle andere dorpen
werd het werk op de kolonistenbedrijven gemiddeld echter minder goed- en
vaak zelfs veel minder goedl- beloond dan het geval zou zijn bij een ge
lijke arbeidsinzet in de industrie.
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Daarbij is nog geen rekening gehouden met het feit dat een ondernemer-kolonist geen (rente)vergoeding kreeg voor eventueel eigen kapitaal dat in
het bedrijf was gestoken. Dat een kolonist als zelfstandig ondernemer
een zeker bedrijfsrisico liep en dat kolonisten en hun gezinsleden geen
aanspraak konden maken op een aantal sociale voorzieningen, waarvan de
industrie"arbeiders wél profiteerden, zijn eveneens feiten waaruit blijkt
dat een groot deel van de kolonistenbevolking in 1971/'72 in een minder
gunstige positie verkeerde dan de doorsnee industrie-arbeider. Wij hebben niet getracht deze extra nadelen eveneens in geld uit te drukken.
Evenmin is rekening gehouden met het feit: dat bij bevloeide landbouw
vaak op onregelmatige tijden wordt gewerkt, iets wat in een industrieel
bedrijf beloond zou worden met toeslagen. Ook het gemis aan (doorbetaalde) vakanties op de kolonistenbedrijven vormt een extra nadeel, vergeleken met de situatie in de industrie.
Onze konstatering dat een toestand van inkomenspariteit in 1971/,72 op
lang niet alle kolonistenbedrijven werd bereikt komt overeen met de mening, die men in het algemeen bij lokale funktionarissen van het I.N.C./
IRYDA kan beluisteren. Zij geloven dat de meeste kolonisten enorm zouden
schrikken, wanneer zij een goede boekhouding zouden voeren en het werk
van henzelf en van hun gezinsleden zouden omrekenen tegen het gebruikelijke jornal
(dagloon van een landarbeider). Ook de kolonisten zelf zijn
zich vaak bewust van de ongunstige positie waarin zij in dit opzicht verkeren. Bij ons onderzoek naar het beeld, dat de kolonisten zich hebben
gevormd van hun inkomenspositie in vergelijking met die van de Spaanse
industrie-arbeider, bleken de meesten van mening te zijn dat hun levensomstandigheden (veel) slechter waren dan die van de industrie-arbeiders
(zie tabel 17).
tabel 17: De beoordeling van hun inkomens vergeleken met die van de industrie-arbeiders door de kolonisten van verschillende dorpen
in het Violada- en Ejea-gebied in 1971/ , 72, in % van alle geënquêteerde kolonisten

beter

ongeveer
gelijk

(veel)
slechter

geen mening

Violarfa-gebied
El Temple
Valsalada
San Jorge

12.5
16,7
-

25,0
33.3
-

50.0
50.0
100,0

12,5
-

Ejea-gébied
Sta. Anastasia
Berdena d e l Caudillo
El Bayo
Valarefia
Sabinar

6,3
11,1
9,1

37,5
38,9
7,1
41,7
9,1

43,8
50,0
85,7
58,3
81,8

12,5
7,1
-

Bron: enquête onder ca. 20% van alle kolonisten in de betreffende dorpen
De informatie die tabel 17 ons verschaft is ook van belang om ons eraan
te herinneren dat wij ons tot nu toe uitsluitend bezig hebben gehouden
met gemiddelden voor hele dorpen, waardoor de positie van de individuele
kolonist niet of nauwelijks tot zijn recht komt. Dit verklaart wellicht
waarom zelfs in Valsalada,
waar de gemiddelde netto produktiewaarde per
manjaar veel hoger ligt dan de door ons aangehouden norm van 150.000 ptas,
slechts een klein deel van de kolonisten zijn positie gunstig beoordeelt
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vergeleken met die van de gemiddelde Spaanse industrie-arbeider.
Wij hebben al gekonstateerd dat zich binnen de bestudeerde dorpen vaak
grote verschillen in bruto opbrengst van bedrijf tot bedrijf voordoen,
welke niet tot hun recht komen in de gehanteerde gemiddelden. Daarom
ligt het voor de hand dat in álle door ons bestudeerde dorpen tenminste
een deel van de ingezette arbeidskrachten de minimum-norm van 150.000
ptas niet bereikt bij een berekening van de netto produktiewaarde per
manjaar voor iedere arbeidskracht afzonderlijk. Jammer genoeg beschikken
wij alleen voor Sta. Anastasia over voldoende gegevens om een dergelijke
berekening exakt uit te voeren. Hier bleek 64,3% van alle ingezette arbeidskrachten Cin manjaren) in 1971/'72 een netto produktiewaarde per
manjaar van minder dan ca. 150.000 ptas te hebben bereikt. (9) Uitgaande
van het feit dat Sta. Anastasia vergeleken met andere dorpen een vrij
hoge gemiddelde netto produktiewaarde per manjaar te zien gaf, zijn wij
van mening dat de situatie in de meeste dorpen in dit opzicht nog ongunstiger zal zijn geweest. Alleen voor Ontinar de Salz en Valsalada is
een wat hoger percentage van relatief "goed" beloonde arbeidskrachten
aannemelijk. (10]

6. ¡¿e^^en^omstandigheden

van

^kolonistengezinnen

Jn het voorgaande is sterk de nadruk gelegd op het feit dat de ekonomische omstandigheden, waaronder een groot deel van de kolonistengezinnen in de bestudeerde gebieden leeft, niet erg gunstig zijn. Daarbij is
vooral uitgegaan van hun inkomensniveau, vergeleken met dat van de gemiddelde Spaanse industrie-arbeider. Bij deze vergelijking kwamen vooral
negatieve punten aan de orde.Wij hebben echter niets anders gedaan dan de
situatie in de kolonisatiegebieden toetsen aan de door het Instituut zelf
geformuleerde doelstellingen van zijn beleid.
Wanneer in deze paragraaf de overige levensomstandigheden in de kolonistendorpen ter sprake komen, kunnen wij wat meer positieve geluiden laten
horen. Ook gaan wij hier wat dieper in op de manier, waarop de huidige
situatie door de kolonisten zelf wordt ervaren.
Wij hebben al gewezen op het feit dat het wonen in kolonistendorpen een
aantal aantrekkelijke kanten heeft. Men krijgt er voor een redelijke
prijs en tegen vrij gunstige financiële voorwaarden niet alleen de beschikking over grond en werktuigen, maar ook over een huis. De kolonistenwoningen zijn voor Spaanse begrippen en vergeleken met datgene wat men gewoonlijk op het platteland aantreft ruim, komfortabel en goed gebouwd. Bovendien maken de meeste dorpen een vrij goed verzorgde indruk.
Ook het verzorgingsapparaat is er doorgaans beter ontwikkeld dan in dergelijke- meestal kleine - dorpen in Spanje het geval is. Dat neemt niet
weg dat velen,vooral jongeren, niet tevreden zijn over de mogelijkheden
die de kleine kernen bieden. Voor een groot aantal voorzieningen, die momenteel in Spanje steeds meer worden gerekend tot die waaraan men dagelijks behoefte kan hebben, zijn zij immers aangewezen op de oudere kernen.
Deze zijn doorgaans op enige afstand van de kolonistendorpen gelegen. Dit
aangewezen zijn geldt niet alleen voor diverse inkopen en mogelijkheden
tot ontspanning, maar ook voor voorzieningen op het gebied van de gezondheidszorg en het onderwijs, uitgaande boven het niveau van basis-onderwijs.
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Benadrukt dient echter te worden dat dit voorzieningenniveau in andere
kleine kernen op het Spaanse platteland doorgaans niet beter, maar eerder
slechter is.
Uit het feit dat er een aanzienlijk verschil in inkomen bestaat tussen
een groot deel van de kolonistenbevolking en de groep van industrie-arbei
ders mogen wij evenmin afleiden dat het grootste deel van de kolonisten
en van de op hun bedrijf werkende gezinsleden ook zonder meer ontevreden
zou zijn over zijn bestaansmogelijkheden. Wanneer wij hun gemiddelde netto
produktiewaarde per manjaar vergelijken met het gemiddelde inkomen per
hoofd van de agrarische beroepsbevolking in de provincie Zaragoza in 1971,
dan blijken de op de kolonistenbedrijven ingezette arbeidskrachten door
gaans ook weinig reden tot klagen te hebben. In dat jaar bedroeg het ge
middeld inkomen per hoofd van de agrarische beroepsbevolking in die pro
vincie namelijk ca. ВО.000 pesetas (zie p.56 ]. Indien wij dit inkomen
verhogen met 10% om de situatie in het daarop volgende jaar te benaderen
en de arbeidskapaciteit per hoofd van de agrarische beroepsbevolking ge
lijkstellen aan 0,9 "man" Czie p.94 ), dan komen wij voor 1972 op een
schatting van ongeveer 73.000 pesetas per manjaar. Dit inkomen ligt nog
altijd aanzienlijk lager dan de gemiddelde netto produktiewaarde per man
jaar in 1971-1972 op de kolonistenbedrijven in de "slechtste" dorpen van
de bestudeerde gebieden.
De relatief bevoorrechte positie van de kolonistenbevolking binnen de
Spaanse samenleving blijkt ook uit het bezit aan duurzame gebruiksgoederen
in de bestudeerde dorpen. In de onderstaande tabel is voor verschillende
van deze dorpen globaal aangegeven welk percentage van de gezinnen er in
1972 bepaalde gebruiksgoederen in bezit had. Ter vergelijking is ook weer
gegeven hoe dit in geheel Spanje lag voor de niet-agrarische beroepsbevol
king. Daarbij moest echter worden uitgegaan van de situatie in 1969, om
dat gegevens over een meer recente periode ontbraken.(11)
tabel 18: Het bezit aan duurzame gebruiksgoederen in 5 kolonistendorpen in
het Violada-gebied (1972) en bij de niet-agrarische beroepsbevolkin l in ge heel bp anje 11 969), in 4
percentage (1): 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-60 60-90 90-100
radio
t.v.
ijskast
wasmachine
auto

T.
/////
/////

/////
J.

T.J.

O.P.

/////
T.
0.

O.V.P.J.
V.
O.P.J.
T.
O.P.V.J.
T.V. P.

V.

0.=üntinar de Salz P.=Puilato T.=E1 Temple (in 1971) V. =Valsalada
J.=San Jorge /////=niet-agrarische beroepsbevolking in geheel Spanje
(1) Het aantal gezinnen dat beschikt over bepaalde gebruiksgoederen in %
van alle gezinnen.
Bron: diverse opgaven van het I.N.C./IRYDA; Encuesta sobre bienes de consumo, (170), p. 39 e.V.
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Op grond van deze cijfers verwachten wij dat het bezit aan duurzame gebruiksgoederen in de bestudeerde Kolonisatiegebieden (het Ejea-gebied
vertoont in dit opzicht namelijK sterke overeenkomst met het Violadagebied) in 1972 op het "stedelijk" niveau lag, dat wil zeggen: gelijk
was aan dat van de nïet-agrarische beroepsbevolking, of in ieder geval
daarbij niet ver achterbleef. Ten opzichte van de rest van het platteland
hadden deze gebieden vrijwel zeker een voorsprong.
Deze voorsprong (bezien naar de gemiddelde situatie, want ook in andere
delen van Spanje komen plattelandsgebieden voor die een snelle ontwikkeling doormaken) komt ook tot uiting in de wijze, waarop de kolonisten hun
huidige welvaartspeil beoordelen. Uit tabel 19 blijkt dat de meerderheid
van de kolonisten in 1971-1972 van mening was dat hun welvaartspeil al
(veel) verbeterd was vergeleken met vroeger, toen zij nog geen kolonist
waren. Met name in het Ejea-gebied liet een deel van de kolonisten zich
hierover echter minder positief uit.
Daarbij spelen niet alleen hun huidige ekonomische omstandigheden een rol,
maar ook hun vroegere ekonomische positie. Dok zal een kolonist die al
langere tijd een kolonistenbedrijf voert, zelfs wanneer zijn bedrijf maar
matige resultaten oplevert,vaak toch wel een zekere vooruitgang hebben geboekt, ook al blijft die mogelijk achter bij de ekonomische ontwikkeling
van het land als geheel. Iemand die pas korte tijd een kolonistenbedrijf
voert zal eerder weinig of geen vooruitgang konstateren. In ieder geval
blijkt dat de kolonisten zich in het algemeen wel bewust zijn van hun
ekonomische positie en van de beperkingen in dit opzicht.
tabel 19: De beoordeling van hun huidige welvaartspeil, vergeleken met dat
in de tijd vóór zij kolonist werden, door de kolonisten in verschillende dorpen van het Violada- en Ejea-gebied in 1971-1972
(in % van alle geënquêteerde kolonisten)
veel/aanzienlijk
beter

beter

ongeveer gelijkgebleven

(veel)
slechter

Violada-gebied
El Temple

25,0

75,0

-

-

Valsalada

66,7

33,3

-

-

San Jorge

-

-

100,0

-

Ejea-geb-ied
Sta. Anastasia

31,3

31,3

37,5

-

Bardena d.C.

55.5

27,8

16,7

-

El Bayo

14,3

21,4

42,9

21,4

Valarena

8,3

58,3

16,7

16,7

Sabinar

18,2

45,5

36,4

-

Bron: eigen enquête onder ca. 20% van de kolonisten in de betreffende
dorpen
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7. Samenvatting
Wij hebben gezien dat de huidige situatie in de bestudeerde kolonisatiegebieden zich leent voor het plaatsen van een aantal kritische kanttekeningen.Onze kritiek heeft vooral betrekking op het feit dat de bedrijven,
zoals die gesticht zijn en zoals die zich in hun bestaansperiode hebben
ontwikkeld, alsmede de daarop uitgeoefende agrarische aktiviteiten slechts
ten dele beantwoorden aan de oorspronkelijke doelstellingen. Zo verschaffen
deze bedrijven werk en inkomen aan een relatief gering aantal personen,
beduidend minder dan oorspronkelijk was voorzien.
Belangrijk is ook de konstatering dat op de kolonistenbedrijven ook nu
(dat wil zeggen: in 1972) nog onvoldoende wordt geproduceerd om de ingezette arbeidskrachten op een redelijke wijze te belonen. Dit heeft tot gevolg dat de inkomenspositie van de kolonistenbevolking doorgaans aanmerkelijk ongunstiger is dan bijvoorbeeld die van de groep van industrie-arbeiders
in de rest van Spanje. Op zich genomen is dit nog niet zo vreemd, wanneer
men bedenkt dat het werk in de agrarische sektor in geheel Spanje en ook
in de provincie Zaragoza in het algemeen minder goed wordt beloond dan
dat van een arbeider in de industrie.
Dit doet echter weinig af aan het feit dat de bedrijven niet beantwoorden
aan de door het Instituut gestelde verwachtingen. Door het I.N.C./IRYDA
zijn decennia-lang enorme investeringen gedaan om uiteindelijk slechts
een vrij gering aantal kolonistenbedrijven te stichten. Men mag op zijn
minst verwachten dat op de gestichte bedrijven resultaten bereikt worden,
die zonder meer positief zijn te noemen. Het feit dat de situatie er toch
nog gunstig afsteekt bij die op de rest van het platteland valt nauwelijks
een sukaes te noemen.
In het nu volgende hoofdstuk zullen wij nagaan waarom op de nu al langere
tijd in het Ejea- en Violada-gebied funktionerende kolonistenbedrijven
doorgaans te weinig wordt geproduceerd om te beantwoorden aan de doelstelling van inkomenspariteit. Daarin wordt namelijk ingegaan op de bedrijf svorrri'Welke in belangrijke mate verantwoordelijk is voor de relatief
lage bedrijfsopbrengsten.
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VI. ASPEKTEN VAN DE BEDRIJFSVORM: BEDRIJFSGROOTTE EN TEELTPLAN
De belangrijkste faktoren die de bruto bedrijfsopbrengsten van de kolonis
ten bepalen zijn de bedrijfsgrootte en het teeltplan. Wat de laatste be
treft, hierin komt het vrij extensieve karakter tot uiting, waardoor de
bedrijfsvoering in de kolonisatiegebieden in het algemeen gekenmerkt wordt.
Meer in concreto houdt dit in: een naar verhouding nog weinig ontwikkelde
veehouderij, tuinbouw en fruitteelt, een vrij traditionele gewaskeuze en
naar verhouding lage opbrengsten per ha. И )
In dit opzicht doen zich evenwel opmerkelijke verschillen voor van dorp
tot dorp en van bedrijf tot bedrijf. Zonder te willen zoeken naar een ge
detailleerde verklaring voor deze verschillen, zullen wij toch enkele
faktoren aangeven die in dit verband een rol spelen. Daarbij zal vooral
aandacht worden besteed aan de ontwikkeling, welke zich in het verleden
heeft voorgedaan.
A. DE OMVANG VAN DE KOLONISTENBEDRIJVEN
1. DeJbedrÍ¿fsgroqttestruktuur

in_de

bestudeerde

kolonistendorpen

In figuur 1 is een overzicht gegeven van de bedrijfsgroottestruktuur in
de verschillende dorpen van het Violada- en Ejea-gebied. Dit overzicht
heeft betrekking op de situatie in 1972.(2) Alleen in Pinsoro was de situatie in dat jaar te onoverzichtelijk als gevolg van het feit dat de
meeste bedrijven er op dat moment vergroot werden. Daarom is in figuur 1
voor dit dorp de situatie in 1975 weergegeven, maar enig voorbehoud ten
aanzien van de betrouwbaarheid ervan moet wel worden gemaakt.
Zelfs een oppervlakkige bestudering van figuur 1 maakt duidelijk dat de
gemiddelde omvang van de kolonistenbedrij ven in het Violada-gebied
lager
ligt dan die in de Ejea-dorpen, waar het kolonisatieproces qua planning
en uitvoering van recentere datum is. Opmerkelijk is voorts dat juist
in de oudste dorpen van het Violada-gebied over het geheel genomen wat
grotere bedrijven voorkomen dan in de rest van het gebied. In El Temple
zijn de meeste bedrijven namelijk groter dan 9 ha., evenals in Ontinar de
Salz.
In de wat jongere dorpen is het merendeel van de bedrijven pas aan het
einde van de jaren vijftig of in de jaren zestig gesticht. Toch vindt men
er veel relatief kleine bedrijven. Met name Valsalada
en San Jorge zijn
dorpen met overwegend kleine kolonistenbedrijven; het merendeel heeft er
een omvang van 6 tot 9 ha. Ook in Artasona en Puilato
treft men veel
lotes aan van een dergelijke omvang, maar daarnaast komt in beide laatstgenoemde dorpen ook een niet te verwaarlozen aantal grotere bedrijven
voor, met name in Puilato.
Met betrekking tot de situatie in het Ejea-gebied
kan men twee kategorieën
van dorpen ondersçtieiden. Deze verschillen niet alleen van elkaar wat de
omvang van de lotes betreft, maar zij bevinden zich ook in verschillende
stadia van het proces van bedrijfsvergroting. Op de eerste plaats zijn
daar de oudere dorpen, te weten Bardena del Caudillo
en Sta.
Anastasia.
Veel lotes hebben er een omvang van ongeveer 10 ha. en de groep bedrijven
in de grootteklasse 9 - 1 2 ha. is er dan ook zeer sterk vertegenwoordigd.
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f i g u u r 1 . De lotes i n de kolonistendorpen van het Ejea- en Violada-gebied.
g e k l a s s i f i c e e r d naar omvang (1972)

Ejea qebted
Π 91 haíak} gemidd )

юіааа getMd
10 0 5 na talg gemidd)

Bron: gebaseerd op diverse opgaven van het I.N.C./IRYDA (bewerkt)
Een tweede kategorie wordt gevormd door de relatief jonge dorpen El Вауол
Sabinar en ValareTla. De meeste bedrijven zijn er groter dan 15 ha. of in
ieder geval groter dan 12 ha. Ook vertonen de bedrijven er wat hun omvang
betreft onderling veel grotere verschillen dan in de overige dorpen het
geval is. Pinsoro tenslotte vertoont vooralsnog een aantal kenmerken,
waardoor het een tussenpositie inneemt.
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2. De_faktoren

die dej)erschillen_in

bedrij£sQi>ootte

verklaren

Welke faktoren hebben nu in grote lijnen de omvang van de kolonistenbedrijven bepaald? Men zou op de eerste plaats kunnen denken aan het seoanoland, dat in verschillende dorpen aan een aantal kolonisten is uitgegeven
als aanvulling op hun totes.
Bij het samenstellen van figuur 1 is het "droog"
akkerland namelijk meegerekend in de totale oppervlakte van de totes.
Dit is gedaan om aan te geven hoeveel grond de kolonisten daadwerkelijk
tot hun beschikking hebben.
De gekonstateerde verschillen in bedrijfsgrootte worden hierdoor echter
nauwelijks verklaard. In de bestudeerde dorpen is het areaal secano-land
namelijk niet groot meer. In de meeste dorpen bestond in 1972 minder dan
5% van de totale oppervlakte van alle lotes uit secono-land. Alleen in
Sabinar was dit ongeveer 8% en in Puilato
iets meer dan 6%. Gewoonlijk lag
alleen op de wat grotere kolonistenbedrijven een niet geheel te verwaarlozen deel van de grond buiten het bereik van de irrigatiekanalen. Indien
men de lotes uitsluitend zou klassificeren op basis van de daadwerkelijk
bevloeide oppervlakte, zou het in figuur 1 geschetste beeld dan ook nauwelijks gewijzigd worden. Eerder zou in een dergelijke klassifikatie de betekenis van een aantal overheersende grootteklassen (nog) duidelijker naar
voren komen.
Een faktor welke vooral door zegslieden van het I.N.C./IRYDA wordt genoemd
als verklaring voor de verschillen in bedrijfsgrootte, zowel die binnen
één bepaald dorp, als die tussen de dorpen onderling, is de bodemgesteldheid. Volgens deze zegslieden werd de bedrijfsgrootte voor ieder dorp en
soms zelfs voor iedere lote afzonderlijk aangepast aan de bodemgeschiktheid. Wij hebben echter al gezien dat in het verleden onder meer kritiek
is geuit op het feit dat het Instituut de bedrijfsgrootte voor hele gebieden en vaak zelfs voor al zijn dorpen in geheel Spanje uniform vaststelde, zónder voldoende rekening te houden met lokale omstandigheden
(zie p.13).
Dit brengt ons op een andere faktor, die naar onze mening van veel grotere
betekenis is als verklaring voor de gekonstateerde verschillen in bedrijfsgrootte, namelijk het tijdstip waarop de lotes werden afgebakend en uitgegeven aan kolonisten. Het Instituut ging bij het stichten van kolonistenbedrijven, niet alleen in het Ebrobekken, maar ook in andere delen van
Spanje, altijd uit van het gezinsbedrijf. Alleen de opvatting over de
omvang en in zekere zin ook over de oriëntatie van het als ideaal voorgestelde gezinsbedrijf veranderde in de afgelopen decennia. Dit laatste was
vooral een reaktie op de wijzigingen, die zich voordeden in de landbouw
en in de algehele ekonomische situatie.
Deze ontwikkelingen moeten tevens gezien worden in het licht van de in
hoofdstuk II al geschetste verschuiving binnen de doelstellingen van het
Instituut. Pas enkele jaren geleden zijn nationaal- en bedrijfsekonomische
motieven duidelijk op de voorgrond komen staan bij het uitvoeren van het
kolonisatiebeleid en zijn de sociale overwegingen meer naar de achtergrond
geschoven. Daardoor ligt de nadruk nu niet langer op het uitgeven van een
stukje grond aan zoveel mogelijk landloze arbeiders en pachters om hen
daarmee werk en een zeker inkomen te verschaffen. Men is binnen het Instituut gaan inzien dat op de eerste plaats gelet moet worden op de ekono-
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mische positie van de te stichten kolonistenbedrijven. Op die manier hoopt
men te vermijden dat de toch al stagnerende agrarische sektor in Spanje
door het stichten van (te) kleine bedrijven nog meer problemen gaat vertonen.
Op het moment, waarop de kolonisatieplannen voor het Ebrobekken werden
uitgevoerd, was de periode waarin het I.N.C./IRYDA nog overwegend zeer
kleine gezinsbedrijven stichtte al voorbij. Kolonistenbedrijven met een
omvang van minder dan 5 ha.,zoals die voorkwamen en ten dele nog voorkomen
in enkele van de oudste kolonisatiegebieden van Spanje C3), ontbreken
hier.
De oudste plannen voor de kolonisatie in het gebied Van La Violada en in
het Bárdenos І-деЪ-ied gingen uit van een oppervlakte van ongeveer 7 ha.
bevloeide grond per bedrijf. Deze plannen, stammend uit de jaren veertig
en uit het begin van het daarop volgende decennium, bleken echter al spoe
dig achterhaald te zijn. (4) In de jaren vijftig en zestig ging men zich
daarom richten op bedrijven met een omvang van θ tot 10 ha. Bij het be
palen van de bedrijfsgrootte werd sindsdien ook wat meer rekening gehouden
met de bodemkenmerken ter plaatse en minder vaak dan voorheen werd een
uniforme omvang voor alle kolonistenbedrijven in een bepaald dorp vast
gesteld.
Maar aan het einde van de jaren zestig bleek ook een dergelijke omvang niet
meer voldoende te zijn. In de afgelopen jaren is het kolonistenbedrijf
met ongeveer 15 ha. geïrrigeerd akkerland steeds meer tot norm geworden,
niet alleen voor de nog uit te geven Zotes, maar ook voor de al gestichte
bedrijven. In verschillende kolonistendorpen in het Ebrobekken, waar nog
niet alle grond geschikt was gemaakt voor bevloeide landbouw of waar nog
niet alle grond was uitgegeven aan kolonisten, werd daarom een vergroting
van de reeds bestaande bedrijven tot gemiddeld 15 ha. nagestreefd.
In de volgende paragraaf zullen wij nader ingaan op de bedrijfsgroottestruktuur in de bestudeerde kolonisatiegebieden. Wij zullen daarbij vooral
aangeven op welke wijze de hierboven genoemde faktoren bepalend zijn geweest voor deze struktuur en met name voor de verschillen daarin van dorp
tot dorp.

Z. Dejmt&Ll<keb-ùnc[_ van
a. Het

dejDedritfsgroqttestwktuur

Viotada-gebied

De kolonisatieplannen voor het Violada-gebied werden opgesteld in de jaren
veertig en in het begin van de jaren vijftig, een tijd waarin volgens de
plannen het rund nog een belangrijke funktie vervulde als trekdier op de
te stichten bedrijven. Daarom en ook om de reeds genoemde redenen, die
vooral van sociale aard waren, werden in die tijd kleine bedrijven gepland.
In vier van de zes dorpen in het gebied, namelijk in Valsataday San Jovges
Artasona en Puitato,
werd praktisch alle grond die beschikbaar was voor
kolonisatie en irrigatie aan het eind van de jaren vijftig uitgegeven in
dergelijke kleine lotes.
Dat de kolonisatieplannen tussentijds niet werden aangepast aan de toen
al enigszins gewijzigde omstandigheden had verschillende oorzaken. Op de
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eerste plaats Kwamen de kolonisten in deze vier dorpen betrekkelijk kort
na elkaar binnen. Daarom kon het I.N.C./IRYDA nog nauwelijks zicht hebben
gekregen op de problemen in verband met de bedrijfsvoering op de eerste
kolonistenbedrijven, toen alweer volgende groepen kolonisten geplaatst
werden. Op dat moment reeds gesignaleerde problemen werden gebagatelli
seerd als zijnde typische "startmoeilijkheden".
Een tweede oorzaak schuilt in het feit dat het Instituut zeker in die tijd
een log ambtelijk apparaat vormde. Men was daardoor niet ingesteld op het
onmiddellijk signaleren van problemen die zich voordeden, zeker niet wan
neer het sociale of ekonomische problemen betrof. Een dergelijk apparaat
was evenmin in staat om reeds bestaande plannen op korte termijn aan te
passen aan inmiddels gewijzigde omstandigheden.
Het Instituut rechtvaardigde de ook voor die tijd toch wel erg geringe
omvang van de kolonistenbedrijven in het gebied door te wijzen op de goede
bodems en op de mogelijkheden voor een intensieve bedrijfsvoering. Met
name de fruitteelt en de verbouw van gewassen als tomaten en Spaanse pepers
zouden er goede mogelijkheden bieden. (5)
Pas rond 1960 ging het Instituut ertoe over om de weinige grond, die op
dat moment nog kon worden uitgegeven, op te delen in bedrijven die een om
vang hadden van tenminste В tot 10 ha. Een meer voor de hand liggende mo
gelijkheid, namelijk om deze grond te benutten voor een uitbreiding van
al bestaande Zotes en niet voor het stichten van nieuwe bedrijven, werd
vaak niet eens overwogen.
Mogelijkheden voor een vergroting van de lotes in een latere fase van het
kolonisatieproces ontbraken. Een uitbreiding van het projekt buiten het
oorspronkelijk afgebakende kolonisatiegebied was niet mogelijk vanwege
de fysische omstandigheden ter plaatse, met name vanwege het reliëf. Ook
bleek het niet mogelijk om grond van partikulieren bij te Kopen. Voor een
verdere onteigening van grond zou weer een nieuwe procedure op gang gebracht moeten worden. Alleen waar men wat seecmo-land achter de hand had
kon een deel van de bedrijven vergroot worden. Vooral wanneer deze grond
[door de kolonisten zelf) geschikt kon worden gemaakt voor bevloeide landbouw, bracht dit enige verbetering. Maar ook in dit opzicht waren de mogelijkheden voor bedrijfsvergroting beperkt, omdat in deze dorpen vrijwel
alle beschikbare grond vanaf het eerste begin bevloeid kon worden en dus
werd uitgegeven aan kolonisten.
Tegenover deze dorpen met kleinere bedrijven staan de beide oudste dorpen
van het Violada-gebied, waar de bedrijfsgroottestruktuur wat gunstiger is.
In het geval van El Temple is hiervoor vrij gemakkelijk een verklaring te
geven. In de jaren vijftig werden hier bedrijven gesticht met een gemiddelde omvang van 9 ha. Deze voor die tijd bepaald niet geringe grootte
hangt samen met de minder gunstige bodemkenmerken ter plaatse.
Bovendien werden aan het einde van de jaren vijftig de plannen voor verdere
uitgifte van grond gewijzigd. Het totale aantal uit te geven lotes werd
van 140 teruggebracht tot 113. De op dat moment nog te stichten bedrijven
konden daardoor een grotere omvang krijgen dan 9 ha. Deze wijziging van het
Proyecto de parcelaoïón
werd mogelijk gemaakt door het vertrek van een tiental kolonisten, die zich enkele jaren daarvoor in het dorp hadden gevestigd.
Het is opmerkelijk dat ook hier de al gestichte kolonistenbedrijven niet
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werden betrokken bij de tussentijdse aanpassing van de bedrijfsgroottestruktuur.
Door de uitgifte van wat seaano-land,
waarvan een deel inmiddels door de
kolonisten geschikt is gemaakt voor regadto-1andbouw, is het huidige beeld
ontstaan. Een deel van de bedrijven in El Temple had in 1972 de voor het
Violada-gebied kenmerkende omvang van 8 à 10 ha. Een veel groter aantal
bedrijven behoorde echter tot een hogere klasse. Mogelijkheden tot verdere
vergroting van de bedrijven in de toekomst zijn er nauwelijks, omdat irrigatie van een bij het dorp gelegen stuk weideterrein vrijwel is uitgesloten.
Ook in het oudste dorp van het Violada-gebied, Ontinar de SatZj vertoont
een deel van de bodems minder gunstige kenmerken. Voordat de eerste kolonisten er zich vestigden, werd daarom al ingezien dat een deel van de
lotes groter moest worden dan 8 tot 10 ha., zoals oorspronkelijk gepland
was. De uitgifte van secano- land, meestal aan grotere bedrijven met minder goede grond, versterkte de onderlinge verschillen in omvang. Omdat
zij deze grond nu al enkele decennia bewerken, hebben de kolonisten inmiddels kans gezien het seoano-lanû
grotendeels geschikt te maken voor
bevloeide landbouw. Ook de vroeger wat minder goede bodems zijn verbeterd
door jarenlange intensieve bewerking, soms aangevuld met ontstening en
andere werkzaamheden, die met behulp van [goedkope] gezinsarbeidskrachten
konden worden uitgevoerd. Wat hun kwaliteit betreft onderscheiden deze
bodems zich momenteel niet of nauwelijks van die in de rest van het gebied
en hetzelfde geldt voor de grond in El Tempte.

b. Het

Ejea-gebied

Evenals in een deel van het Violada-gebied moesten in de Ejea-dorpen volgens de oudste plannen lotes worden uitgegeven van 6 à 9 ha., maar alleen
in Sta.Anastasia
treft men bedrijven van een dergelijke omvang nog in
noemenswaardige aantallen aan. In een vroeg stadium van het kolonisatieproces werden de plannen in dit opzicht namelijk verbeterd. Omdat de meeste kolonistenwoningen op dat moment al waren gebouwd, leidde deze aanpassing van de bedrijfsgrootte (dus een vermindering van het aantal te
plaatsen kolonisten) tot een overschot aan hulzen.
Behalve door deze aanpassing van de bedrijfsgrootte, verschilt het Ejeagebied ook nog van het Violada-gebied door het feit dat er in een aantal
dorpen later nog eens een systematische vergroting van de bedrijven heeft
plaatsgevonden. Bedrijven van ongeveer 10 ha. zijn daardoor niet langer
typerend voor dit gebied.
De oudste dorpen, namelijk Bardena del Cccudillo en Sta.Anastasia3
vertonen
nog het meest overeenkomst met die van het Violada-gebied, doordat de
groep bedrijven van 9 tot 12 ha. sterk vertegenwoordigd is. Daar staat
tegenover dat er ook een aantal "grote" kolonistenbedrijven voorkomt .
Deze kregen namelijk vanwege minder gunstige bodemkenmerken lotes groter
dan de als norm gestelde 10 ha. toegewezen en daarnaast nog een stuk
"droog" akkerland, weideterrein of zelfs bos. Dit geldt vooral voor Sta.
Anastasia (Б), maar ook in Bardena del Caudillo is in het verleden vrij
veel "droog" land uitgegeven aan kolonisten. Veel meer dan in Sta. Ana
stasia zijn de boeren daar ertoe overgegaan om deze grond voor bevloeiïng
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geschikt te maken. Echte "droge" landbouw komt er dan ook nog maar weinig
voor.
Afgezien van de uitgifte van secano-land,
is in de twee genoemde dorpen
van een systematische vergroting van de lotes in de laatste jaren geen
sprake geweest. In Sta. Anastasia werden namelijk niet meer dan enkele
bedrijven vergroot en in Bardena del Caudillo ontbrak de mogelijkheid
daartoe zelfs volkomen.
El BayOj het derde "oudere" dorp in het Ejea-gebied, vertoont een afwij
kend beeld. Hier werden oorspronkelijk (te] kleine bedrijven uitgegeven,
die onvoldoende bleken te produceren. Een verklaring hiervoor moet vooral
worden gezocht in de slechte kwaliteit van de bodems ter plaatse. Er komt
namelijk veel buro voor, dat wil zeggen dat men te maken heeft met kleilg/
lemige bodems, waarin zich bovendien veel zoutvorming voordoet. Dit pro
bleem werd door het Instituut eerst niet onderkend. Pas in de jaren zestig
ging men ertoe over om al gestichte bedrijven te vergroten. De grond daar
voor verkreeg men doordat een tiental kolonisten zijn bedrijf opgafj boven
dien beschikte het Instituut nog over land dat nog niet was uitgegeven.
In 1972 was ongeveer de helft van alle lotes vergroot, gemiddeld met onge
veer 3,5 ha., maar sindsdien is er nauwelijks vooruitgang geboekt. In de
toekomst moeten nog bedrij fsuitbreidingen plaatsvinden, maar gezien de ge
ringe vordering van de werkzaamheden zal men voorlopig in dit dorp nog
wel bedrijven met een omvang van ongeveer 10 ha. aantreffen.
De lagere grootteklassen zijn in de bedrijfsgroottestruktuur van de drie
jongere dorpen "in het Ejea-geb-ied nauwelijks (meer) vertegenwoordigd. Hier
voor zijn twee redenen aan te geven. In deze dorpen zijn, in afwijking van
de oorspronkelijke plannen, vrijwel geen lotes kleiner dan 10 ha. uitgege
ven. Bovendien had men er al enkele jaren ervaring opgedaan met de bevloeide landbouw, toen in 1969 weer grond beschikbaar kwam om te worden uitge
geven aan kolonisten. De lotes,
die aan het einde van de jaren zestig
werden afgebakend, konden dan ook worden aangepast aan de op dat moment
voor het Ebrobekken gehanteerde norm van 15 ha. per kolonistenbedrijf. In
middels had ook bij het Instituut de gedachte ingang gevonden dat de be
schikbaar gekomen grond vooral bestemd diende te worden om reeds bestaande
bedrijven aan te passen aan de nieuwe norm. Dit gebeurde in het begin van
de jaren zeventig. Alleen in Pinsoro was men in 1975 nog volop doende om
de kolonistenbedrijven te vergroten.
De jongere dorpen in het Ejea-gebied profiteerden ook nog op een andere
manier van de inmiddels verbeterde inzichten binnen het I.IM.C./IRYDA ten
aanzien van de omvang van kolonistenbedrijven. Niet alleen werd voor deze
dorpen een meer "optimale" bedrijfsgrootte vastgesteld en werden ook de
reeds bestaande bedrijven daaraan aangepast, maar ook was het Instituut
inmiddels tot het inzicht gekomen dat de bedrijfsgrootte niet uniform voor
een heel gebied kon worden bepaald. Пеп ging veel meer rekening houden met
de situatie op elk bedrijf afzonderlijk, bijvoorbeeld met de aard van de
bodems .Dit verklaart niet alleen waarom de kolonistenbedrijven in Sabinar
en Valareña , en ook die in PinsorOj in 1972 behoorden tot de grootsten in
de bestudeerde gebieden, maar ook waarom de onderlinge verschillen in bedrijfsomvang binnen de dorpen zelf er vrij groot waren.
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Kort samengevat blijken de volgende faktoren de huidige bedrijfsgroottestruktuur in de bestudeerde gebieden te hebben bepaald:
1. de periode waarin de lotes werden uitgegeven. Dit is namelijk weer bepalend voor de normen die door het Instituut werden gehanteerd bij het
vaststellen van de bedrijfsgrootte.
2. de kwaliteit van de bodems en eventuele andere faktoren, die de produktiemogelijkheden ter plaatse bepalen. Oorspronkelijk hield het Instituut hiermee alleen Cen dan nog niet eens altijd] rekening bij het vaststellen van de gewenste bedrijfsgrootte voor een dorp als geheel. Pas
later ging men met dergelijke omstandigheden ook rekening houden bij
het vaststellen van de omvang van elke lote afzonderlijk.
3. het al dan niet beschikbaar zijn van seoano-lanû
en in samenhang daarmee de beslissing deze grond al dan niet uit te geven aan kolonisten
als aanvulling op hun lotes.
4. het tempo waarin de lotes werden uitgegeven. Wanneer in een bepaald
dorp de bedrijven in verschillende fasen werden gesticht, kon tussentijds een aanpassing plaatsvinden, in ieder geval waar het de omvang
van de nog uit te geven lotes betrof. Pas aan het einde van de jaren
zestig kwam het Instituut tot het inzicht dat, wanneer ergens grond beschikbaar kwam voor uitgifte aan kolonisten, daarmee in de eerste plaats
al bestaande bedrijven moesten worden vergroot.
5. andere omstandigheden waardoor na het stichten van de kolonistenbedrijven alsnog grond beschikbaar kwam, zodat een bedrijfsvergroting achteraf mogelijk was. In dit verband valt bijvoorbeeld te denken aan het
vertrek van kolonisten.

4. De kolon-Lstenbedfùjven

als nieuwe

minifundia

Wij hebben gezien dat binnen de door ons bestudeerde gebieden kolonistenbedrijven voorkomen, die onderling qua omvang opmerkelijke verschillen vertonen. Zo kan men er bedrijven van iets meer dan 5 ha. vinden naast bedrijven, die beschikken over meer dan 30 ha. grond. Met name de wat grotere
lotes worden evenwel gekenmerkt door minder gunstige produktie-omstandigheden, zodat zij vaak geen uitzondering vormen op de regel dat de gestichte
kolonistenbedrijven doorgaans te klein zijn opgezet.
Gunstig is de situatie in dit opzicht alleen op de bedrijven die hebben geprofiteerd van de bedrijfsvergroting, waarmee het Instituut enkele jaren
geleden een begin heeft gemaakt. Jammer genoeg kon een dergelijk proces
maar in een beperkt aantal dorpen op gang komen, zodat slechts een klein
deel van de kolonistenbedrijven erbij betrokken is geweest. Dit is des te
jammer, daar het Instituut in het verleden geen gebruik heeft gemaakt van
de mogelijkheden die zich toen veelal wél voordeden om de al uitgegeven
lotes achteraf te vergroten.
Het merendeel van de kolonistenbedrijven is daarom te klein voor het bereiken van een zodanig produktieniveau, dat de kolonisten en hun gezinnen verzekerd zijn van een vedeliQ'k en waardig bestaansniveau.
Het Instituut heeft
dit probleem inmiddels wel onderkend, maar ziet geen mogelijkheid om het
op te lossen. Hoe groot het probleem is wordt pas duidelijk, wanneer men
bedenkt dat het Instituut in de huidige omstandigheden tdus nog afgezien
van toekomstige ontwikkelingen!) voor het Ebrobekken een bedrijf van minimaal 15 ha. bevloeide
grond als norm stelt. In de bestudeerde gebieden
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beantwoordt maar een dee] van de bedrijven aan deze norm en dan gaat het
vaak nog om bedrijven, waarop een deel van de grond niet of minder geschikt
is voor (bevloeide) landbouw.
Wij kunnen dan ook niet precies aangeven welk percentage van de bedrijven
momenteel als "te klein" moet worden gezien. Toch staat wel vast dat het
hier gaat om de overgrote meerderheid van de kolonistenbedrijven. Uiteraard is de bedrijfsgroottestruktuur in de kolonistendorpen wel minder ongunstig dan bijvoorbeeüd in de rest van de provincie Zaragoza het geval is
(zie p. 64 3. In deze provincie was in 1972 namelijk niet minder dan 47,4%
van alle bedrijven kleiner dan 5 ha.; van alle bedrijven die in het bezit
waren van tierra
de regadío
had 47,8% een totale oppervlakte van minder
dan 5 ha. (7] In de kolonistendorpen kwamen bedrijven kleiner dan 5 ha.
(doorgaans bevloeide grond] tenminste niet voor.
Dit is echter onvoldoende reden om te spreken van een sukses voor het kolonisatiebeleid. Het Instituut had immers de unieke kans om bedrijven van
een optimale omvang te stichten, waarin het niet blijkt te zijn geslaagd.
Het feit dat de gestichte bedrijven wat groter zijn dan de minifundia,
welke de situatie in de rest,van het Ebrobekken kenmerken, is een weinig
opzienbarende prestatie.
De te geringe omvang van de kolonistenbedrijven zou niet eens zo'η groot
probleem vormen, indien sprake zou zijn van een intensieve bedrijfsvoering.
In dit opzicht is de ontwikkeling echter eveneens achtergebleven bij de
verwachtingen. Juist de kombinatie van een te geringe bedrijfsgrootte en
een naar verhouding te extensieve bedrijfsvoering heeft ertoe geleid dat
het produktieniveau op deze bedrijven teleurstellend laag is gebleven.Wij
zullen daarom ook aandacht besteden aan de kenmerken van de bedrijfsvoe
ring in de door ons bestudeerde gebieden als faktor, welke de lage be
drijfsopbrengsten bepaalt.
B. EEN NAAR VEEHOUDING EXTENSIEVE AKKEEBOUW (8)
1. De_gewaskeuze
a. Be ontwikkeling

(9)
van de gewaskeuze

onder

invloed

van het

overheidsbeleid

De veranderingen, die zich ten aanzien van de gewaskeuze in de afgelopen
jaren hebben voorgedaan, zijn vooral een gevolg van pogingen om het gewassenpatroon aan te passen aan het nationale produktiebeleid. Een belang
rijk hulpmiddel hierbij was het door de overheid gevoerde prijsbeleid,
terwijl het Instituut door middel van adviezen en (lang niet altijd opgevolgdei) voorschriften invloed hierop kon uitoefenen. Dmdat de te intro
duceren gewassen tevens een hogere produktie per ha. mogelijk maakten ,
hoopte het Instituut dat daarmee tevens een oplossing zou zijn geboden
voor het probleem van de te geringe omvang van de kolonistenbedrijven.(10]
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tabel 20: De ontwikkeling van de gewaskeuze in het Violada- en Ejea-gebied
sinds het einde van de jaren vijftig [in % van de totale ingezaaide oppervlakte) CD
Ejea-gebied

Violada-gebied
gewas

1955/1956 t / m
1959/1960

1971/1972

1959/1960
[2)

1971/1972

tarwe
g e r s t en a n d e r e
voedergranen (3]

36,3

10,3

40,1

4,7

IA. β

21,0

11,В

1B.7

mals

15.6

29,4

29,4

31,1

luzerne

21.7

36,θ

7,5

27,В

7,5

0.9

11,3

13,3

[suiker)bieten
tuïnbouwgewassen ( 4 ) en s o j a
totaal

4,3

1,6
99,9

100,0

100,1

99,9

í

Í1) Exclusief de grond bestemd voor zelfvoorzienende tuinbouw.
(2) De gegevens voor genoemd jaar hebben uitsluitend betrekking op de
dorpen Bardena del Caudillo, Sta. Anastasia en El Bayo.
(3) In de jaren vijftig werd behalve gerst ook veel haver ingezaaid,
maar deze graansoort is momenteel vrijwel verdwenen uit het gewassenpatroon, evenals andere voedergranen.
[4] Onder meer aardappelen, bonen, tomaten en Spaanse pepers.
Bron: diverse opgaven van het I.N.C./IRYDA

(bewerkt)

Uit tabel 20 blijkt dat in beide bestudeerde gebieden het areaal ingezaaid met tarwe in de loop van de jaren sterk is afgenomen. Dit was vooral
sinds het einde van de jaren zestig het geval. Deze ontwikkeling sluit
aan op de overheidspolitiek om de verbouw van tarwe in Spanje te beperken
en de aandacht meer te richten op de produktie van voedergranen, met name
van gerst. Gegeven dit beleid is de toenemende belangstelling voor de verbouw van gerst, die zich in de jaren zestig in beide gebieden voordeed,
begrijpelijk.
Aan deze uitbreiding van het areaal ingezaaid met gerst is inmiddels weer
een einde gekomen. Deze ontwikkeling sluit aan op de recente nationale
plannen met betrekking tot de landbouw. De irrigatiegebieden in het Ebrobekken kregen daarin namelijk vooral een rol toebedacht als producenten
van voedergewassen, met name van maïs en luzerne. Ook moet men er zich
meer gaan toeleggen op de veeteelt en op de veehouderij. (11)
Het areaal ingezaaid met luzerne heeft al een sterke toename vertoond in
beide gebieden, zodat momenteel ongeveer 30% van het totale areaal bestemd
is voor dit gewas. Even belangrijk of zelfs nog belangrijker is de mals.
Dit voedergewas heeft sinds het einde van de jaren zestig in nog sterkere

.110.

mate dan de luzerneverbouw de plaats van de verschillende graansoorten ingenomen.
Tenslotte is het overheidsbeleid nog van invloed geweest op de suikerbietenproduktie. De verbouw van suikerbieten is in het Violada-gebied in de
afgelopen jaren praktisch verdwenen. Deze ontwikkeling liep parallel met
die in het gehele Ebrobekken [zie p.60 ) . Opvallend is wel dat dit gewas
zich in het Ejea-gebied nog betrekkelijk goed heeft kunnen handhaven.
Uiteraard is het overheidsbeleid slechts één van de faktoren, die het
gewassenpatroon in de bestudeerde kolonisatiegebieden bepaalt. Ook andere
faktoren zijn van invloed. Deze zullen aan de orde komen in de volgende
paragraaf, waarin wordt ingegaan op de verschillen in gewaskeuze tussen
de dorpen onderling.
b. De verschillen

гп het gewassenpatroon

binnen de

kolonisatiegebieden

In de tabellen 21 en 22 is voor de dorpen in de beide kolonisatiegebieden
het gewassenpatroon in 1971/1972 weergegeven. De verschillen, die zich
tabel 21 : Het gewassenpatroon in de dorpen van het Violada-gebied in 4
van de totale ingezaaide Cc..q. beplante) oppervlakte in 1971-1972 (1)
ÉEwas

Valsalada

Qntinar El
de Salz Temple

Puilato

Artasona

San
Jorge

gehele
gebied

8,6

14,5

7,2

8,2

15,5

7,3

10,1

gerst en andere
voedergranen

21,0

15,0

21,4

27.4

33,6

12,1

20,5

luzerne

32,В

34,2

19,3

32,1

31,6

34,1

28,7

maïs

37,6

32,7

42,6

30.9

19,1

42.5

36,0

0,3

3,9

0,9

-

1.1
0,5

tarwe

(suiker)bieten

-

0,3

0,B

o.a

tomaten, Spaanse
pepers en soja

-

0,6

2,6

0,6

aardappelen

-

-

1,5

-

-

-

fruitteelt

-

2,8

-

-

-

wijnbouw

—

—

—

—

l

/2,3
í

7

totaal
oppervlakte
waarop de opgave
betrekking heeft,
in ha.

l··

100,0

100,1

100.1

100,0

100,1

99,9

100,1

307

894

1121

405

319

3B1

3427

(1) Exclusief het areaal huertos,bestemd voor zelfvoorzienende tuinbouw
[in elk der dorpen niet meer dan 3 à 4% van de totale ingezaaide
oppervlakte).
Bron: (bewerking van) diverse opgaven van het I.N.C./IRYDA
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tabel: 22: Het gewassenpatroon in de dorpen van het Ejea-gebied in % van de
totale ingezaaide (c.q. beplante) oppervlakte in 1971-1972 (1)
gewas

Sta.Ana- Bardena
stasia
d. C.

El
Bayo

Valareña

Pinsoro

Sabi- gehele
nar
gebied

tarwe

3,2

1,0

4,2

10,9

5,4

5,0

4,7

gerst en andere
voedergranen
luzerne

8,3

9,7

25.2

28,3

23,3

15,2

18,5

27,9

27,4

26,2

26,8

23,6

37,2

27.5

maïs

45,5

39,3

28,7

13,9

27,0

29,5

30.8

(suiker)bieten

9,1

11,3

9,1

18,2

16,9

11,9

13,2

tomaten

1.1

3,5

1.8

0,5

1.3

0,2

1,5

Spaanse pepers

3.1

6,9

1.4

0,9

0,7

0,4

2,2

overige tuinbouwgewassen en soja

1.2

0,3

0,3

-

0,5

-

0,4

-

-

0,3

-

0,5

-

0.2

0,6

0,6

2,8

0,5

0,9

0,7

1.0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,1

100,1

100,0

1329

1807

1429

1097

2963

1366

9991

aardappelen
fruitteelt
totaal
oppervlakte waarop
de opgave betrekking heeft, in ha.

(1) Exclusief het areaal huertos (zie tabel 21).
Bron: (bewerking van) diverse opgaven van het I.N.C./IRYDA

in dit opzicht van dorp tot dorp voordoen, zijn een gevolg van:
1. lokale fysische omstandigheden;
2. de fase waarin het kolonisatieproces zich bevindt of.meer in het algemeen, de "ouderdom" van een kolonistendorp of kolonisatiegebied;
3. de bedrijfsgroottestruktuur;
4. overige omstandigheden. (12)
Van de lokale fysische omstandigheden heeft het zoutgehalte
van de bodem
wel de grootste invloed op de gewaskeuze. Het in grote delen van het Ebrobekken voorkomende saütre-probleem doet zich op verschillende plaatsen
binnen de bestudeerde gebieden voor. Vooral in het Ejea-gebied en met
name in de wat jongere dorpen (Sabinar, Valareña en Pinsoro) vertoont
een groot deel van de bodems een sterke koncentratie aan zouten.
Omdat maar weinig gewassen een hoog zoutgehalte in de bodem kunnen verdragen, worden de kolonisten ter plaatse beperkt in hun gewaskeuze. Tarwe en
gerst kunnen zij gewoonlijk wél verbouwen en vooral de verbouw van suikerbieten blijkt onder dergelijke omstandigheden nog vrij goed mogelijk te
zijn. (13) Vaak hebben zij geen ander alternatief dan de verbouw van
genoemde gewassen, zelfs wanneer de produktie daarvan door de overheid
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niet wordt begunstigd. Daarmee is dus verklaard waarom in het Ejea-gebied
en vooral in genoemde dorpen nog altijd veel meer suikerbieten worden verbouwd dan in het Violada-gebied.
Ook het feit dat in het Ejea-gebied minder maïs en luzerne worden ingezaaid dan in het Violada-gebied is hiermee verklaard. De verbouw van maïs
is tot nu toe alleen in de "oude" dorpen van het Ejea-gebied [Bardena
del Caudillo en Sta.Anastasia) goed tot ontwikkeling gekomen. In de jongere
dorpen neemt de graanbouw de plaats in, die in de oudere dorpen door de
maïsverbouw wordt ingenomen.
Een tweede element van het fysisch milieu, waardoor de gewaskeuze in de
bestudeerde kolonisatiegebieden mede bepaald wordt, is het
klimaat.
Deze faktor beperkt namelijk op bepaalde plaatsen de mogelijkheden op het
gebied van de (grove) tuinbouw. In de meest noordelijk gelegen dorpen van
het Violada-gebied ontbreekt deze vorm van bodemgebruik vrijwel volkomen.
Toch werd in het verleden door het Instituut herhaaldelijk gewezen op de
goede bodems ter plaatse, waardoor ontwikkeling van de tuinbouw er zeker
mogelijk zou zijn. Daardoor zou, aldus het I.N.C./IRYDA, het effekt van
de geringe bedrijfsgrootte er niet langer gevoeld worden.
Homenteel worden de mogelijkheden voor een dergelijke ontwikkeling zelfs
door het IRYDA gering geacht. In deze naar verhouding hoog en vrij noordelijk gelegen dorpen heeft men namelijk te maken met voor de tuinbouw marginale klimatologische omstandigheden. Daardoor kan er pas later geoogst
worden dan in andere delen van het Ebrobekken. De konkurrentiepositie van
de bedrijven in dit gebied is daardoor vrij zwak. Hetzelfde geldt trouwens
ook voor de fruitteelt, waarop wij later terug zullen komen.
De invloed van de tweede genoemde faktor, die het bodemgebruik in de bestudeerde kolonisatiegebieden beïnvloedt, valt veel moeilijker aan te tonen.

Toch is de fase waarin het kolonisatieproces

zich in een bepaald dorp of

gebied bevindt
op verschillende manieren van betekenis als verklaring voor
de verschillen in gewaskeuze tussen de dorpen onderling.
In het voorgaande is al gewezen op het feit dat in het Ejea-gebied
vooral
de jongere dorpen nog kampen met problemen, die een gevolg zijn van het
hoge zoutgehalte in de bodem, veel meer dan de dorpen die al eerder waren
gesticht. Voor een deel is dit een gevolg van het feit dat eerst die delen
van het Ejea-gebied werden gekoloniseerd, waar men dergelijke moeilijkheden in mindere mate verwachtte. Maar het is ook zo dat naarmate de
grond langer bewerkt wordt de verziltingsproblemen geleidelijk afnemen.
Door een overvloedig gebruik van irrigatiewater en door een goede drainage
kan namelijk na verloop van jaren een groot deel van het zout uit de bodem
worden weggespoeld. Omdat aan deze gekombineerde werking van de faktoren
"fysisch milieu" en "tijd" in het bovenstaande al aandacht is besteed,
hoeft er hier niet verder op te worden ingegaan.
Een andere manier waarop de faktor "tijd" werkzaam is blijkt uit de geleidelijke ontwikkeling van het bodemgebruik. De kolonisten hebben zich in
de eerste jaren na hun vestiging vooral gericht op de verbouw van gewassen,
waarvoor nog weinig kennis, kapitaal en eventueel ook arbeid is vereist.
Dit laatste hangt samen met de noodzaak allerlei verbeteringen op het bedrijf aan te brengen, zoals het ontstenen van de grond en het verbeteren
van het irrigatiesysteem. Pas later gingen zij zich meer richten op de verbouw van bijvoorbeeld luzerne en maïs. In een weer daarop volgende fase
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kwamen тевг intensieve vormen van bodemgebruik, zoals fruitteelt, tuinbouw
en veeteelt aan bod.
Dit vinden wij terug in het feit dat de grove tuinbouw (en de fruitteelt)
in de oudere dorpen van het Ejea-gébied
van meer betekenis is dan in de
jongere dorpen. Het percentage van de grond, dat aan deze vormen van bodemgebruik wordt gewijd, varieert van meer dan 11% in Bardena del Caudillo
en ongeveer 6% in Sta. Anastasia en El Bayo tot bijna 4% in Pinsoro en
1 à 24 in Sabinar en Valareña. [14) Ook in het Violada-gébied
doet zich
iets dergelijks voor. De kolonisten van Puilato, waar de bodemkenmerken
en klimaatsomstandigheden vrijwel dezelfde zijn als in de nabijgelegen,
maar over het geheel genomen wat oudere dorpen Ontinar de Salz en El Temple*
besteden nauwelijks aandacht aan deze vormen van bodemgebruik, zulks in
tegenstelling tot genoemde buurdorpen.
Dver de invloed die de bedrijfsgvootte
uitoefent op de gewaskeuze kunnen
wij kort zijn. Door het IRYDA wordt vaak beweerd dat een kleine bedrijfsomvang de kolonisten als het ware dwingt tot een zodanige gewaskeuze, dat
hoge opbrengsten worden verkregen, terwijl op grotere bedrijven sprake zou
kunnen zijn van een minder intensieve gewaskeuze. Wij aullen nog zien dat
deze stelling voor Sta.Anastasia niet opgaat en ook in andere dorpen valt
dit lang niet altijd aan te tonen. Zo pleit vóór deze zienswijze het feit
dat in San Jorge met zijn kleine bedrijven minder aandacht wordt besteed
aan de graanbouw dan elders in het Violada-gebied. Daar staat echter tegenover dat in Artasona, waar de gemiddelde bedrijfsgrootte beslist niet
veel hoger ligt dan in San Jorge, juist bijzonder veel graanbouw wordt
uitgeoefend, terwijl de overige, meer winstgevende vormen van akkerbouw
minder goed vertegenwoordigd zijn. (15)
Tenslotte moet nog een
gewaskeuze in bepaalde
tuinbouw (en hetzelfde
gebied naar verhouding

laatste omstandigheid worden genoemd, waardoor de
dorpen eveneens bepaald wordt. Ten aanzien van de
geldt weer voor de fruitteelt), die in het Ejeagoed tot ontwikkeling is gekomen, wordt wel gewe-

zen op de invloed van de konserven fabriek

in Ejea de los

Caballeros.

Doordat zij verzekerd zijn van de afzet van hun produkten, gaan steeds
meer boeren in dat gebied over tot deze vormen van bodemgebruik. De tuinbouw is er de laatste jaren dan ook sterk in opkomst. In het Violada-gebied
wordt in dit verband vaak gewezen op de invloed van het konservenfabriekje

in El Temple.
Het zou echter niet juist zijn om de ontwikkeling van de tuinbouw in deze
dorpen uitsluitend te verklaren vanuit deze faktor. Wij hebben immers gezien dat ook het overheidsbeleid en de "ouderdom" van de dorpen hierbij
een belangrijke rol hebben gespeeld. Dat de aanwezigheid van verwerkende
industrieën een stimulans betekent voor de uitbreiding van de (grove) tuinbouw behoeft echter niet in twijfel te worden getrokken.

Uiteraard konden in het bovenstaande niet alle faktoren worden genoemd, die
de gewaskeuze in de bestudeerde kolonisatiegebieden bepalen. Een aantal zaken is nog niet verklaard, zoals het feit dat in El Temple naar verhouding
wél veel maïs, maar relatief weinig luzerne wordt verbouwd. Toch zijn de
meer algemene tendenzen en ontwikkelingen wel aan de orde gekomen. De
afwijkingen van dit beeld berusten vaak op individuele beslissingen van
kolonisten en zijn in dit verband minder relevant.
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o. Het gewassenpatroon in de kolonisatiegebieden,
de rest van het Ebrobekken

vergeleken

met dat in

In het voorgaande is al meerdere malen opgemerkt dat de gewaskeuze in de
bestudeerde kolonisatiegebieden op bepaalde punten afwijkt van die bij bevloeide landbouw in de rest van het Ebrobekken. Om dit te illustreren zijn
in tabel 23 gegevens over het gewassenpatroon in de kolonisatiegebieden
en in de provincie Zaragoza, voor zover het bevloeide landbouw betreft,
naast elkaar gezet.
Hieruit blijkt dat in de kolonisatiegebieden de verbouw van gewassen, die
een relatief hoge kapitaals- en arbeidsinzet vragen, van vrij geringe betekenis is. Dergelijke gewassen, zoals fruit, tuinbouwgewassen en aardappelen, spelen wél een belangrijke rol bij bevloeide landbouw in het gehele bekken. Behalve door het gebrek aan kennis en financiële middelen
bij de kolonisten, wordt dit ook door verschillen in bodemgesteldheid
veroorzaakt. Ook hebben de boeren in de nieuwe irrigatiegebieden voor hun
Produkten doorgaans nog geen goede positie op de markt veroverd. In deze
gebieden is een intensieve produktie daarom nog maar op beperkte schaal

tabel 23: Het gewassenpatroon in de kolonisatiegebieden van La Violada
en Ejea, vergeleken met dat bij bevloeide landbouw in de provincie Zaragoza, in % van de totale ingezaaide, c.q. beplante oppervlakte in 1971/1972
gewas

kolonisatiegebieden
La Violada
Ejea

provincie
Zaragoza

tarwe

10,1

4,7

14,2

gerst en andere graansoorten

20.5

18,5

11,6

mals

36,0

30,8

25,6

luzerne [en andere voedergew.)

28,7

27,5

17,5

(suiker]bieten

0,9

13,2

4,3

tuinbouwgewassen (met name uien,
tomaten en Spaanse pepers)

1,1

3.7

5,7

overige eenjarige gewassen, met
name leguminosen en aardappelen

0,5

0,6

6,2

Г

1,0

8.7

fruitteelt
wijnbouw
olijfteelt

\

:

4,4
0,5

boomkwekerijen
totaal

1,5

100,1

100,0

100,2

Bron: De cijfers voor de kolonisatiegebieden zijn ontleend aan de tabellen
21 en 22. Voor de provincie Zaragoza:zie Superficies, 1972, (182),
p. 483-487 (eigen bewerking)
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en op enkele plaatsen gekoncentreerd tot ontwikkeling gekomen, voor zover
de klimatologische omstandigheden dit al toelieten.
Tegenover deze voorsprong, die de oude irrigatiegebieden wat betreft de
gewaskeuze hebben behouden, staat het feit dat in de rest van het Ebrobekken een deel van de tierra
de regadío
wordt benut voor vrij extensieve
cultures, zoals niet op kwaliteitsproduktie gerichte wijnbouw en olijfteelt. In de kolonisatiegebieden komen dergelijke vormen van bodemgebruik
niet voor.
Een tweede kanttekening heeft betrekking op de bevloeide graanbouw. Het is
zeker niet zo dat deze in de bestudeerde kolonisatiegebieden van minder
betekenis is dan in de rest van het bekken. Maar wél wordt in deze gebieden nog maar een relatief klein deel van het met graan ingezaaide areaal
(namelijk 22,5%) bestemd voor de verbouw van tarwe. In de gehele provincie Zaragoza is dit nog altijd 55%.
Gok op andere punten wijkt de gewaskeuze in de bestudeerde kolonisatiegebieden in gunstige zin af van die in de bevloeide landbouwzones in de
rest van het bekken. Zo zijn de verbouw van maïs en die van luzerne - de
typische "nieuwe" irrigatiegewassen - er veel beter vertegenwoordigd dan
in de rest van het bekken. Anderzijds zijn in het gewassenpatroon van
de kolonisatiegebieden ook "traditionele" elementen aan te wijzen, zoals
de verbouw van suikerbieten. Wij hebben echter al gezien dat deze vorm
van bodemgebruik vooral is gebonden aan plaatsen, waar zich weinig alternatieve gebruiksmogelijkheden voordoen.
Wij komen daarmee tot de konklusie dat de door de overheid gestimuleerde
ontwikkelingen op het gebied van de gewaskeuze op de kolonistenbedrijven
soms sneller zijn overgenomen dan het geval was op bedrijven met bevloeide landbouw in de rest van het bekken. Het gaat op de eerste plaats om
de verbouw van maïs en luzerne en, op de tweede plaats, om de vervanging
van tarwe door gerst. Daar staat weer tegenover dat op andere punten de
ontwikkeling in de kolonisatiegebieden veel minder snel is verlopen, zodat in dit opzicht een zekere achterstand ontstond of bleef bestaan vergeleken met de rest van het bekken. Het betreft hier de inkrimping van het
areaal suikerbieten en de introduktie van de grove tuinbouw ten van de
fruitteelt) in het gewassenpatroon. Met name ten aanzien van de suikerbietenverbouw kan echter een aannemelijke verklaring voor dit achterblijven in ontwikkeling worden gegeven.
Naar aanleiding hiervan moet nog worden opgemerkt dat het I.N.C./IRYDA
betrekkelijk weinig invloed heeft uitgeoefend op de gewaskeuze in de kolonisatiegebieden. Formeel heeft het Instituut het recht om in de beginfase van het kolonisatieproces voor de bedrijven een produktieplan vast te
stellen. In de praktijk blijkt echter dat beide
partijen de raadgevingen
van het Instituut zien als niet meer dan een advies. Er wordt ook geen
kontrole uitgeoefend op de naleving ervan. Wél is het zo dat veel kolonisten op den duur wel degelijk rekening gaan houden met de adviezen. Deze
zijn in het algemeen immers gebaseerd op een vrij goed inzicht in de afzetmogelijkheden en in de technische en ekonomische omstandigheden, waaronder de produktie op de kolonistenbedrijven plaatsvindt. (16) Op de vraag
in hoeverre het voor de kolonisten ook altijd mogelijk was om de adviezen
van het Instituut zonder(financiële en andere) steun van buitenaf op te
volgen zullen wij later ingaan.
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2. Dej3^vençjsten_in

dejxkkerbouw

Bij onze analyse van de voornaamste faktoren, die de totale waarde van
de produktie op de Kolonistenbedrijven bepalen, is een bespreking van de
opbrengsten eveneens noodzakelijk. Wij zullen nagaan of lage opbrengsten
inderdaad gezien dienen te worden als een belangrijke oorzaak voor de teleurstellende resultaten tot nu toe, zoals door het Instituut vaak wordt
beweerd. Om op die vraag een enigszins gefundeerd antwoord te kunnen geven
mogen wij niet uitsluitend aandacht besteden aan de hoogte van de opbrengsten in kg/ha., vergeleken met die bij bevloeide landbouw in de rest van
het Ebrobekken. In dit verband zijn namelijk ook de onderlinge verschillen,
die zich in dit opzicht voordoen van dorp tot dorp, van groot belang.

a. De stijging

van de opbrengsten in de loop van het

kolonisatieproces

De kolonisatiegebieden moeten gewoonlijk een lange periode van rijping
doormaken, vóórdat de produktie er een niveau bereikt dat als "normaal"
mag worden beschouwd. In deze periode, waarvan de duur door het Instituut
gewoonlijk op 10 à 15 jaar wordt geschat, dienen de kolonisten vertrouwd
te worden met de praktijk van de bevloeide landbouw. Ook moet de grond in
die periode op allerlei manieren worden verbeterd en, wat veel belangrijker
is, doorgaans moet het I.N.C./IRYDA ook nog verschillende werkzaamheden uitvoeren om een goed funktioneren van de irrigatielandbouw mogelijk te maken.
Voorbeelden hiervan vinden wij in de werkzaamheden om de drainage te verbeteren. Belangrijk is in dit verband ook het feit dat in het verleden de
grond vaak al werd uitgegeven aan kolonisten, vóórdat er regelmatig bevloeid kon worden.
Ook de door ons bestudeerde kolonisatiegebieden hebben een dergelijke rijpingsperiode doorgemaakt.[17) Hierin namen de opbrengsten voortdurend toe
vanaf een zeer laag startniveau in de beginfase van het kolonisatieproces.
Vooral de eerste jaren vertoonde de produktie een spektakulaire toename;
daarna deed zich gewoonlijk een meer geleidelijke stijging voor. Alleen
in de jongere dorpen van het Ejea-gebied iSabinoTj Pinsoro en Valarenâ)
stegen de opbrengsten aan het eindfvan de jaren zestig en in het begin
van de jaren zeventig nog aanzienlijk, een gevolg van het feit dat een
deel van de bedrijven er op dat moment nog volop in de fase van rijping
verkeerde. In de overige dorpen schommelden de opbrengsten niet noemenswaardig meer, wanneer tenminste sprake was van "normale" (klimaats)omstandigheden.

£>. De gemiddelde opbrengsten per ha. en de verschillen
dorp tot dorp

hierin

van

Om de invloed van toevallige faktoren die de produktiecijfers medebepalen
zoveel mogelijk uit te sluiten, gaan wij uit van de gemiddelde opbrengsten
over een wat langere periode, namelijk van 196B/1969 t/m 1971/1972. Deze
zijn, uitgesplitst voor de verschillende dorpen, weergegeven in tabel 24.
In tabel 25 zijn deze gegevens telkens samengevat voor meerdere dorpen,
die qua opbrengsten een ongeveer gelijk beeld vertonen. (1Θ)
Hieruit blijkt dat over het geheel genomen de opbrengsten in het
gebied
aanzienlijk hoger liggen dan die in het
Ejea-gebied.

Violada-

tabel 24: De gemiddelde opbrengsten per ha. voor de afzonderlijke dorpen in de gebieden van La Violada
en Ejea in verhouding tot het gemiddelde voor beide gebieden tesamen in 1968/1969 t/m 1971/1972
gewas

gem.beide
Violada-gebied
Ejea-gebied
gebieden
abs., in
Arta- Valsa- Rul El
Onti- gehele Sabi Fin- Vala- El
Barde- Sta.Ana
gehele San
kg (=1,00) gebied Jorge sona lada
lato Tem nar d. gebied nar
so го reña Bayo na d. stasia
ple
Salz
C.
(1)
(1)

tarwe

17B5

1,44

1,20

(2)
1,22 1,44
1.39 1.53

1,51

0,73

0,81 0.52

0,71 0,79

1,04

0,81

gerst/
haver

1695

1,32

1.05

1,06 1,32

1,46 1.41

1,38

0.89

0,63 0.66

0,78 1.0Θ

1.09

1,12

luzerne

9948

1,08

0.84

0,75 1,06

1,14 1,19

1,17

0,96

0,82 0.87

1,01 1.11

0.84

1,16

maïs

6729

1,05

0,87

0,89 1,17

1,14 1,08

1,06

0,96

0,73 0.72

0,73 0.87

1,05

1,21

suikerbieten

26.717

1,02

0,90

0,97

1,03 1,04

1,20

1.00

0,67 0,81

0,74 0,97

1,25

1.20

tomaten

24.572

0,92

1,02 0,90

0,92

1,05

0,69 1,36

1,03 1,03

0,96

1.19

Spaanse
pepers

11.724

0.6Θ

0,68

1,02

0,60 1,01

0.62 0,72

1,00

1,42

aardappelen

22.441

1.00

1.00

(1) De opgaven hebben betrekking op de periode 1969/1970 t/m 1971/1972.
(21 De opgave heeft betrekking op de jaren 1969/1970 en 1970/1971. Opgaven voor 1968/1969
ontbreken namelijk (zie boven), terwijl het voor 1971/1972 opgegeven produktiecijfer (5345 kg/ha.)
zonder twijfel op een vergissing berust.
Bron: (bewerking van) diverse opgaven van het I.N.C./IRYDA

tabel 25: De gemiddelde opbrengsten in kg/ha. in de kolonisatiegebieden van La Violada en Ejea vergeleken met die in geheel Spanje en in de provincie Zaragoza, uitsluitend voor zover het
regadío - landbouw betreftДп 1 968/19БЭ t/m 1971/1972
Ejea-gebied

Violada-gebied
gewas

Spanje

tarwe

2636

3051

2574

2162

2579 i2)

2686

1310

1146

1538

1452

gerst/
haver

2895

2908

2510

2026

2499

2672

1696

1305

2049

2131

42.346

32.396

10.749

8028

10.550

11.615

9570

8869

9442

11.565

4436

4745

7102

5900

7B72

7259

6462

4893

6754

8173

suikerbieten

31.668

28.805

27.244

24.130

-

29.575

26.703

20.523

31.690

32.073

tomaten

26.643

18.507

22.546

-

-

22.546

25.854

27.696

24.221

29.186

Spaanse
pepers

16.585

16.516

7981

-

-

7981

12.002

10.161

11.641

16.679

aardappelen

15.102

14.232

22.441

-

-

22.441

luzerne
maïs

San Jorge
provincie gehele
Violada+Artasona
Zaragoza
gebied
(1)

Valsalada
[1]

El Temple,
Puilato +
Qntinar d.S.

gehele
Ejeagebied

Sabinar, Bardena Sta.
Pinsoro+ d.C. + AnaValareña El Bayo stasia

[1] Voor Valsalada en Artasona ontbreken de opgaven over 1968/1969.
(2) Dit cijfer heeft betrekking op de jaren 1969/1970 en 1970/1971. Zie tabel 24.
Bron: (bewerking van) gegevens verstrekt door het I.N.C./IRYDA, aangevuld met gegevens uit het Anuario
estadístico de la producción agrícola voor de verschillende jaren, C158) t/m C161)
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Met name geldt dit voor tarwe en gerst, terwijl de verschillen voor maïs,
luzerne en suikerbieten minder opvallend zijn. Daar staat tegenover dat in
het Ejea-gebied gemiddeld per ha. meer tomaten en Spaanse pepers worden geproduceerd. Het gaat hier echter om gewassen die relatief weinig verbouwd
worden, zodat de gekonstateerde verschillen in produktiviteit mogelijk een
gevolg zijn van toevallige omstandigheden of van onnauwkeurigheden in de
Cweinige) opgaven.
Uit de tabellen blijkt verder dat in beide kolonisatiegebieden dorpen zijn
gelegen, waarin de opbrengsten ver achterblijven bij die in de overige
dorpen. Zo hebben de kolonisten in San Jorge en Artasona binnen het Violada-gebied relatief lage opbrengsten. In het Ejea-gebied zijn de voor bijna
alle gewassen zeer lage opbrengsten in Sabinart Finsero en Valareña nog
opvallender.
Vergeleken met de gemiddelden voor beide kolonisatiegebieden tesamen, staken de opbrengsten in vier dorpen van het Violada-gebied [Ontinar de SaLz3
Et ТетрЪез Valsalada en Puilatoi
en in slechts één dorp van het Ejea-gebied
{Sta.Anastasia)
in genoemde periode gunstig af. Twee andere dorpen in het
Ejea-gebied, te weten Bardena del Caudillo en El Bayo, behaalden voor de
meeste gewassen produktiecijfers, die net boven of rond het gemiddelde lagen, maar zij bleven in dit opzicht duidelijk achter bij de vijf reeds genoemde dorpen. San Jorge en Artasona lagen wat betreft de belangrijkste
gewassen beneden het algemeen gemiddelde. Drie dorpen van het Ejea-gebied
vormden de achterhoede, namelijk Sabinar, Pinsoro en Valarefta , hoewel in
dit laatste dorp de produktiecijfers voor luzerne niet zo ongunstig afstaken bij die in de overige dorpen.
Welke zijn nu de faktoren, die de hoogte van de opbrengsten en de verschillen daarin van dorp tot dorp bepalen? In dit opzicht zijn vooral de fysische omstandigheden van belang. Daarbij valt niet zozeer te denken aan
het (micro)klimaat, hoewel het centrale deel van het Ebrobekken gekenmerkt
wordt door het zeer onregelmatig, nu eens hier en dan weer daar voorkomen
van extreme weerssituaties.Dergelijke omstandigheden doen zich echter in
ieder deel van het Ebrobekken van tijd tot tijd voor. Daarom vormen zij
geen afdoende verklaring voor de gekonstateerde verschillen in opbrengsten
tussen de dorpen, zeker niet wanneer men uitgaat van gegevens over een wat
langere periode. (19)
Veel belangrijker zijn in dit opzicht de bodemkenmerkenj die van plaats tot
plaats en soms ook van bedrijf tot bedrijf duidelijke verschillen vertonen.
Wij hebben al gewezen op het saHtre-probleem, dat zich met name in het
Ejea-gebied veelvuldig voordoet. Vooral in Sabinar, Pinsoro en Valareña
zijn de produktiemogelijkheden daardoor beperkt, evenals op een deel van de
bedrijven in El Bayo.
Gok in andere gevallen kan men de invloed van lokale bodemkenmerken onderkennen. Een voorbeeld hiervan vindt men in El Bayo en Bardena del Caudillo,
waar veel zware.moeilijk te bewerken grond {buro) voorkomt, zulks in tegenstelling tot de situatie in Sta. Anastasia, waar men de beste grond van
het Ejea-gebied aantreft.
Ook de "ouderdom" Van de kolonistendorpen
is in dit verband van belang. Deze faktor is namelijk weer van invloed op de verschillen in bodemgeschiktheid. De oudste dorpen en binnen bepaalde dorpen ook de eerst gestichte
bedrijven werden bij voorkeur gesitueerd op plaatsen met relatief vlak
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terrein en met wat dikkere, minder stenige bodems. Minder goede bodems en
gebieden waar men saütre-problemen verwachtte werden pas in een latere
fase van het kolonisatieproces in gebruik genomen. Daardoor verkeerden de
oudere dorpen en bedrijven dus al vanaf het eerste begin in een gunstige
positie. Daar komt nog bij dat de kolonisten er alle gelegenheid hebben
gehad om door een intensieve bewerking de grond nog aanzienlijk te verbeteren, bijvoorbeeld door ontstening. (20)
De oudere dorpen en bedrijven werden bovendien gesticht op plaatsen waar
de omschakeling op bevloeide landbouw zonder al te grote moeilijkheden kon
plaatsvinden. Ook daardoor verkeerden zij vaak al in een gunstiger positie
dan de bedrijven, die in een latere fase werden gesticht. Mochten zich in
dit opzicht in de oudere dorpen problemen hebben voorgedaan, dan zijn die
nu wel overwonnen. Het irrigatiestelsel funktioneert er nu zonder grote
moeilijkheden op te leveren, de boeren zijn inmiddels gewend geraakt aan
het uitoefenen van vrij intensieve irrigatielandbouw en zij hebben doorgaans ook een zekere kennis en vaak ook wat kapitaal vergaard voor een wat
intensievere bedrijfsvoering. Dat een en ander gunstige invloed heeft op
de opbrengsten zal zonder meer duidelijk zijn.

с

Kritische

kanttekeningen

bij

het niveau van de

opbrengsten

Wij zijn nog niet ingegaan op de vraag of de opbrengsten, die in de kolonisatiegebieden worden verkregen, inderdaad als "laag" bestempeld mogen
worden, zodat zij kunnen worden gezien als een (gedeeltelijke) verklaring
voor de geringe welvaart op een groot deel van de kolonistenbedrijven. Ver
wijzend naar hetgeen in hoofdstuk I is opgemerkt over de evaluatie van de
aktiviteiten van het I.N.C./IRYDA, zullen wij de behaalde opbrengsten ver
gelijken met die in de rest van het Ebrobekken en tevens met de produktiecijfers, die het I.N.C. in de jaren vijftig verwachtte zodra de omschake
ling op bevloeide landbouw een feit zou zijn.
De gemiddelde opbrengsten in de jaren zeventig voldeden voor de meeste
dorpen ruimschoots aan de verwachtingen, die het I.N.C. een twintigtal
jaren eerder had uitgesproken. (21) Afhankelijk van het gebied en van de
bodemgesteldheid ter plaatse zou op de kolonistenbedrijven namelijk een
produktie per ha. behaald moeten worden van 1200 tot 2000 kg tarwe, 1500
tot 2500 kg gerst, 2000 tot 4000 kg maïs, lfl.000 tot 25.000 kg suikerbieten of 8000 tot 10.000 kg luzerne.
Men dient zich wel te realiseren dat het Instituut deze schattingen maakte
op basis van de op dat moment bekende mogelijkheden met betrekking tot de
zaadselektie en de toepassing van kunstmest en van bestrijdingsmiddelen.
Wanneer dus de huidige opbrengsten in de kolonisatiegebieden deze schattingen overtreffen, is dat nog geen bewijs voor het welslagen van de aktiviteiten ven het I.N.C./IRYDA en derhalve evenmin voor de stelling dat
zelfs meer bereikt zou zijn dan men redelijkerwijs mocht verwachten. De
produktiestijging zal namelijk in belangrijke mate,zo niet voor het grootste deel, een gevolg zijn van de overige verbeteringen in de bedrijfsvoering, die niet direkt samenhangen met het ingrijpen van het Instituut en
die zich ook zonder een dergelijk ingrijpen zouden hebben voorgedaan.
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Enige voorzichtigheid is eveneens gewenst, wanneer men de opbrengsten in de
Kolonisatiegebieden vergelijkt met die in de rest van het Ebrobekken.
Uit tabel 25 blijkt dat de opbrengsten in de kolonisatiegebieden en met
name die in het Ejea-gebied voor een aantal gewassen ver achterblijven bij
die in de provincie Zaragoza en in geheel Spanje bij bevloeide landbouw.
Voor de verbouw van aardappelen schijnen de bodems (of de boeren] in deze
gebieden zich echter bijzonder goed te lenen. Dit geldt ook voor tomaten,
zij het dat de kolonisatiegebieden in dit opzicht binnen gehéél Spanje geen
onverdeeld gunstige positie innemen.
Een veel uniformer beeld vertonen de "hoofdgewassen", dat wil zeggen de
gewassen die in de bestudeerde kolonisatiegebieden een groot deel van het
akkerland in beslag nemen. Deze geven op de kolonistenbedrijven naar verhouding matige opbrengsten. Dit geldt met name voor de uitermate belangrijke verbouw van granen en luzerne, gewassen waarvoor de produktiecijfers
in kg/ha. ver achterblijven bij die in de rest van de provincie en in geheel Spanje. (22) Een uitzondering vormt de eveneens belangrijke verbouw
van maïs, waarmee in de meeste dorpen relatief goede resultaten worden geboekt.

De opbrengsten blijven zelfs in de "beste" kolonistendorpen dus ver achter
bij die op de bedrijven met bevloeide landbouw in de rest van de provincie
Zaragoza. Een uitzondering vormt alleen de maïsverbouw, welke in de kolonistendorpen naar verhouding zeer hoge opbrengsten te zien geeft. Ook met
de verbouw van suikerbieten en tomaten boekt men in de "betere" kolonistendorpen relatief goede resultaten. Daarbij moet dan wel worden opgemerkt
dat het hier gaat om gewassen van sekundaire betekenis, terwijl in het geval van de suikerbietenteelt bovendien sprake is van een gewas, waarvan de
verbouw in het Ebrobekken door het huidige prijsbeleid bepaald niet wordt
gestimuleerd. In het algemeen zijn de opbrengsten in de kolonistendorpen
dus te laag om te mogen spreken van een hoog-produktieve en welvarende
irrigatielandbouw, een feit dat nu ook door het I.N.C./IRYDA wel wordt
ingezien.

С

EEN GERINGE ORIËNTATIE

OP DE MEER WINSTGEVENDE VORMEN VAN

AGRARISCHE PRODUKTIE
De laatste jaren legt het Instituut sterk de nadruk op de "moderne", meer
winstgevend geachte vormen van agrarische produktie, namelijk de (grove)
tuinbouw, de fruitteelt en de veehouderij. Men hoopt dat de kolonistenbedrijven door zich in die richting te specialiseren zullen ontsnappen aan
het lot van te kleine en naar verhouding te extensief gevoerde akkerbouwbedrijven. Behalve enkele faciliteiten, die werden verleend bij de aankoop
van rundvee, zijn door het I.N.C./IRYDA echter weinig konkrete maatregelen
getroffen om de produktie in die richting te stimuleren. Het beperkte zich
vooral tot het geven van adviezen.
De kolonistenbedrijven werden vanaf het eerste begin opgezet als bedrijven,
waarop behalve aan akkerbouw ook aandacht zou worden besteed aan de fruitteelt, de tuinbouw en de veehouderij. De beide laatstgenoemde vormen van
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produKtie waren toen nog bedoeld om te voorzien in de eigen behoeften. In
de huerto
beoefenden de kolonisten wat tuinbouw en men hield wat vee voor
eigen konsumptie of om dienst te doen als trekkracht.
Pas aan het eind van de jaren zestig begon zich op bescheiden schaal en dan
nog in enkele dorpen een "nieuwe" vorm van tuinbouw te ontwikkelen, namelijk de grove tuinbouw. De voornaamste gewassen waren Spaanse pepers en
tomaten, maar ook de verbouw van aardappelen en soja kan hiertoe worden gerekend. Dok de veehouderij begon in die tijd in betekenis toe te nemen.
Momenteel houden de meeste kolonisten wel wat kleinvee en varkens op hun
bedrijf. In ieder dorp komen bovendien wel enkele bedrijven voor, waarop
rundvee of schapen worden gehouden. Echte veeteeltbedrijven, bijvoorbeeld
gericht op de rundveehouderij of op het mesten van pluimvee, zijn er echter
nog maar weinig.
De fruitteelt wist zich in de bestudeerde gebieden minder goed te handhaven. Deze vorm van agrarische produktie werd vooral in het
V-Lotada-geb-ted
door het I.IM.C. geïntroduceerd. Men hoopte er voor de markt te gaan produceren. Zelfs in de meest noordelijk gelegen dorpen van dit gebied (San
Jorge, Valsalada en Artasona) werden veel fruitbomen geplant, maar deze
poging mislukte volledig. Afgezien van enkele bomen op de rand van percelen
vindt men hiervan weinig meer terug.
In Ontt-nar de Satz en vooral in El ТетрЪе werden eveneens veel fruitbomen
geplant; een aantal bedrijven was er zelfs duidelijk gericht op fruitteelt.
Omdat sukses aanvankelijk uitbleef, werden ook hier veel bomen weer gerooid.
Dat neemt niet weg dat zich een aantal "fruitbedrijven" handhaafde. Gelei
delijk deed men er de benodigde ervaring op. Aan het eind van de jaren
zestig werd de produktie meer lonend, terwijl het (nationale) beleid de
prijzen voor fruit deed stijgen. De kleine konservenfabriek in El Temple
verwerkt momenteel behalve tuinbouwprodukten ook appelen, kersen en abri
kozen, die in de omgeving geoogst worden.
Hoe bescheiden de ontwikkeling tot nu toe is geweest blijkt wel uit de
volgende gegevens. In ЕЪ Tempte , het dorp dat behalve een normaal ont
wikkelde tuinbouwsektor ook een relatief goed ontwikkelde fruitteelt te zien
geeft, was in 1971/1972 gemiddeld niet meer dan 10% van de bruto bedrijfs
opbrengst afkomstig uit deze beide sektoren. In Sta. Anastasia,
het dorp
in het Ejea-gebied waar de grove tuinbouw nog het meest tot ontwikkeling
is gekomen, werd in datzelfde jaar niet meer dan 7% van de totale bedrijfs
opbrengst voortgebracht in de tuinbouw (en in de fruitteelt).
Wat de veehouderij betreft was de situatie in 1971/1972 al niet veel beter.
Terwijl in de provincie Zaragoza de bijdrage van de veeteelt tot de totale
agrarische produktie met ruim 37% bijna op het nationale gemiddelde lagf
(23) bleef dit percentage in de bestudeerde kolonisatiegebieden hierbij
ver achter. Wanneer wij afzien van Valsalada, bedroeg in dat jaar in geen
enkel dorp de gemiddelde opbrengst per bedrijf uit de veeteelt meer dan
75.000 pesetas; in de meeste dorpen lag het gemiddelde veel lager. De bij
drage van de veeteeltsektor tot de totale agrarische produktie varieerde
van ongeveer 6% in Bardena del Caudillo en Sabinar tot ongeveer 15% in
Sta.Anastasia, Pinsoro en Valarena. Zij was ongeveer 20% in El Bayo en in
alle dorpen van het Violada-gebied, uitgezonderd Valsalada.
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Vatsdlada
is het enige dorp waar een groot deel van de bedrijven duidelijk
gericht is op de veehouderij, met name de rundveehouderij en het mesten van
pluimvee. De opbrengst uit de veeteelt bedroeg er in 1971/1972 per bedrijf
gemiddeld 380.000 pesetas, of bijna 70% van de totale bruto produktiewaarde in de agrarische sektor.
Terwijl de ontwikkeling van de moderne produktietakken dus grotendeels beperkt blijft tot enkele dorpen, is deze binnen de dorpen zelf weer een aangelegenheid van een gering aantal bedrijven, of het nu gaat om de veehouderij, de fruitteelt of de grove tuinbouw. Alleen de bedrijven waarvan
het inkomen ver boven het gemiddelde ligt vertonen in het algemeen een
sterke oriëntatie op een van de genoemde vormen van agrarische produktie.
Dit geldt vooral voor de belangrijkste van deze drie, de veeteelt (zie
tabel 26).

tabel 26: De gemiddelde procentuele bijdrage van de veeteelt tot de
totale bruto opbrengst in 1971/1972 op de kolonistenbedrijven in verschillende dorpen
bruto bedrijfsopbrengst, χ 1000
pesetas

Sta. Anastasia

Valsalada

El Temple

<100

San Jorge

0,3

100 - 200

6,8

7,0

4,5

17,8

200 - 300

7,2

16,9

9,7

63,0

300 - 400

6,0

51,3

9,4

400 - 500

10.2

60,3

24,2

500 - 600

19.3

600 - 700

29,1

73,1

700 - 800

19,1 C 1 )

77,6

59,3

800 - 900

46,8

73,5

67,3

900 -1000

81,8

65,6

>1000

89.0

algemeen gemiddelde

10,7

-

69,5

48,5
0,0m

18,5

23,2

(1) De opgave heeft betrekking op niet meer dan één bedrijf; het bedrijf
in El Temple is bovendien zeer sterk georiënteerd op fruitteelt en
op tuinbouw.
Bron: diverse opgaven van het I.N.C./IRYDA (bewerkt)
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In de bestudeerde Kolonisatiegebieden komen slechts bij uitzondering bedrijven voor, waarop een naar verhouding hoge bedrijfsopbrengst niet het
gevolg is van een sterke oriëntatie op de veeteelt. Wanneer men de veeteeltproduktie buiten beschouwing laat en alleen rekening houdt met de
produktie op de loteSj
dus inklusief de grove tuinbouw en de fruitteelt,
vertoont de klassifikatie van de bedrijven naar bedrijfsopbrengst dan ook
een veel geringere spreiding dan die, welke uit de tabellen 14 en 15 naar
voren komt. In dat geval behoren alle bedrijven in Valsalada tot de klassen
van 100.000 tot 300.000 pesetas. In El Bayo valt dan niet minder dan 95,3%
van alle bedrijven in deze proauktieklassen.
Alleen in El Temple en vooral ook in Sta. Anastasia zou in dat geval de
spreiding wat groter zijn, maar dit valt gemakkelijk te verklaren. In El
Temple komt namelijk, zoals wij hebben gezien, een aantal bedrijven voor
met een sterke oriëntatie op de fruitteelt. In Sta.Anastasia heeft een
naar verhouding groot deel van de kolonisten kans gezien om zijn inkomsten
uit de akkerbouw aan te vullen met een nergens spektakulaire, maar daarom
niet minder belangrijke (grove) tuinbouw.
Daaruit blijkt dat de ontwikkeling van zowel de veeteelt als van de fruitteelt doorgaans beperkt blijft tot enkele gespecialiseerde bedrijven. Dit
is ook wel te begrijpen, wanneer men bedenkt dat beide vormen van agrarische produktie in het algemeen pas lonend worden geacht wanneer zij op vrij
grote schaal worden uitgeoefend. Dok zijn er allerlei voorzieningen en
investeringen voor vereist, zoals de bouw van stallen» het aankopen van
vee en het planten van bomen.
De grove tuinbouw daarentegen vereist veel minder investeringen-vooraf.
Een bedrijf hoeft niet of nauwelijks over [financiële) reserves te beschikken om een (klein) stukje grond te beplanten met bijvoorbeeld Spaanse
pepers of tomaten. Daarom zien "kleine" producenten vrijwel uitsluitend
langs deze weg kans om hun produktiewaarde te vergroten.

Konkluderend mogen wij stellen dat de ontwikkeling van de veehouderij,van
de fruitteelt en van de grove tuinbouw tot nu toe weinig verbetering heeft
gebracht in het produktieniveau op het doorsnee-kolonistenbedrijf. Daarvoor zijn deze vormen van agrarische produktie, enkele uitzonderingen
daargelaten, nog onvoldoende tot ontwikkeling gekomen. Bovendien zijn zij
teveel een aangelegenheid van slechts enkele "rijke" bedrijven. De grote
meerderheid van de kolonisten besteedt nauwelijks aandacht aan deze mogelijkheden om de opbrengst van zijn bedrijf te vergroten en kan dit ook
niet zonder aanzienlijke investeringen te doen. Alleen de grove tuinbouw
biedt in dit opzicht wat meer mogelijkheden, maar ook daar gaat het om een
ontwikkeling, die nog maar aarzelend op gang begint te komen.
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VII. HET AFVLOEIEN VAN ARBEIDSKRACHTEN ALS OPLOSSING VOOR HET PROBLEEM
VAN DE LAGE INKOMENS

1. Іпіегагщ
Wij hebben gekonstateerd dat de situatie op de kolonistenbedrijven in de
bestudeerde gebieden lang niet altijd overeenstemt met hetgeen de doel
stellingen van het I.N.C./IRYDA beogen. Met name de wens om aan de inge
zette arbeidskrachten een behoorlijk
en waardig bestaansniveau te bieden,
vergelijkbaar met dat in de industriële sektor, is maar op een klein deel
van de bedrijven verwezenlijkt. In het vorige hoofdstuk hebben wij aangetoond dat de bedrijfsgrootte en het produktiepian in niet geringe mate
hiervoor verantwoordelijk zijn.
In dit hoofdstuk zullen wij het probleem van de relatief lage produktiewaarde per manjaar bestuderen vanuit een andere invalshoek, namelijk die
van de inzet van arbeidskrachten. Allereerst wordt aandacht besteed aan
de gemiddelde arbeidsinzet per bedrijf in de verschillende dorpen. Vervolgens zullen wij konstateren dat het definitief afstoten van arbeidskrachten en het zoeken naar neveninkomsten zich in het verleden al op vrij grote schaal heeft voorgedaan.
Ook gaan wij in op de vraag of een voortgaande afvloeiing van arbeidskrachten in de toekomst kan leiden tot verbetering van de inkomens op de
kolonistenbedrijven. Om hierop een antwoord te kunnen geven zullen wij de
ontwikkelingen analyseren, welke zich in het verleden in dit opzicht al
hebben voorgedaan. Wij gaan daarbij uit van de situatie in één van de dorpen van het Ejea-gebied, namelijk Sta.Anastasia.
Dit dorp is gekozen, omdat het onder meer de volgende kenmerken vertoont:
1. Het is een wat ouder dorp, dat de rijpingsfase al enige tijd achter de
rug heeft.
2. De inkomsten zijn er niet zó laag; de gemiddelde netto produktiewaarde
per manjaar ligt namelijk juist onder de grens van 150.000 pesetas.
Dit is echter een gemiddelde, samengesteld uit vrij hoge, maar ook uit
lage waarden.
3. Een zekere diversiteit kenmerkt er ook de bedrijfsgroottestruktuur,
terwijl over het geheel genomen de bedrijven een voor kolonistendorpen
normale omvang hebben.
4. Enkele "moderne" vormen van agrarische produktie zijn in dit dorp vertegenwoordigd. Te denken valt aan de grove tuinbouw en aan de redelijk
ontwikkelde veehouderij.
5. Een zeker vertrek van arbeidskrachten heeft zich in het verleden al voorgedaan, zonder dat evenwel sprake was van een ware uittocht van kolonisten of van hun zoons.

2.

Dejinzetj)gn_arbeidskrqahten

In hoofdstuk V [zie p. 88 3 hebben wij al gekonstateerd dat de gemiddelde
arbeidsinzet in manjaren per bedrijf sterk verschilt van dorp tot dorp.
Nergens beantwoordt deze echter aan de verwachtingen, welke het Instituut
nog altijd koestert ten aanzien van de werkgelegenheid die op de kolonis-

.126.

tenbedrijven kan worden geboden. Wij zullen hier wat dieper ingaan op de
arbeidsinzet in de verschillende dorpen en een aantal faktoren aangeven,
waardoor de hoogte ervan bepaald wordt.
Uit de tabellen 27 en 28 blijkt dat de gemiddelde arbeidsinzet per bedrijf
in het Ejea-gebied (nog) wat groter is dan die in het Violada-gebied. Er
zijn in dit opzicht echter opmerkelijke verschillen tussen de dorpen onder
ling. Zo wijkt in twee dorpen in het Violada-gebied de gemiddelde arbeids
inzet duidelijk af van het gemiddelde voor de overige dorpen. Op de meeste
bedrijven in Artasona leidt een hoge arbeidsinzet tot een zeer lage produktiewaarde per manjaar. In San Jorge is juist sprake van een lage arbeids
inzet, maar de waarde van de produktie op het doorsnee-bedrijf is er even
eens uitzonderlijk laag, zodat de gemiddelde produktiewaarde per manjaar
toch niet veel hoger ligt dan in Artasona [zie ook de tabellen 15 en 17).
In het wat jongere Ejea-gebied liggen de bedrijfsopbrengsten meestal lager
dan in het Violada-gebied. Bovendien heeft men daar juist te maken met een
relatief hoge inzet van arbeidskrachten per bedrijf. Wij hebben dan ook
moeten konstateren dat de gemiddelde produktiewaarde per manjaar er uitzon
derlijk laag ligt. Vrij opvallend zijn voorts een relatief hoge gemiddelde
arbeidsinzet in Sta. Anastasia en het lage gemiddelde voor Sabinar.

α. De potentiële

arbeidsinzet

Gm de verschillen in het niveau van de arbeidsinzet te verklaren moet worden gewezen op het feit dat de kolonisatie in het Violada-gebied over het
geheel genomen van oudere datum is dan die in het Ejea-gebied. Ook tussen
de dorpen binnen een gebied doen zich verschillen in "ouderdom" voor. Deze
komen tot uitdrukking in de leeftijdsopbouw van de kolonisten en met name
in het percentage dat ouder is dan 60 jaar en daardoor geheel of gedeeltelijk ongeschikt wordt geacht om mee te werken op het bedrijf. Vooral in het
Violada-gebied
liggen enkele dorpen met een groot aantal oudere kolonisten,
zoals Ontinar de Salz en El Temple.
Uiteraard moet ook rekening worden gehouden met de zoons van kolonisten als
potentiële arbeidskrachten. Enkele uitzonderingen daargelaten, verschilt
het gemiddeld aantal zoons per gezin weinig van dorp tot dorp. Vtél zijn er
vrij grote verschillen wat betreft de leeftijdsopbouw van deze groep· Het
zal duidelijk zijn dat ook in dit verband de ouderdom van het kolonisatieproces een belangrijke rol speelt.
Over het geheel genomen doen zich echter geen grote verschillen voor tussen
de gebieden en dorpen onderling wat betreft het potentiële aanbod van arbeidskrachten. In de oudere dorpen, zoals Ontinar de Salz en El Temple, vertegenwoordigt de grote groep oude kolonisten namelijk een geringe arbeidskapaciteit, maar dit wordt gekompenseerd door het feit dat hun veelal volwassen zoons een belangrijke bron van potentiële arbeidskrachten vormen.
In de jongere dorpen ligt de situatie juist omgekeerd. Artasona en San Jorge
zijn voorbeelden van relatief jonge dorpen met een naar verhouding jonge
bevolking en hetzelfde geldt voor de meeste dorpen in het Ejea-gebied. Bij
het zoeken naar een verklaring voor de verschillen in hoogte van de arbeidsinzet moet daarom ook met andere faktoren rekening worden gehouden.

tabel 27: De arbeidsinzet op de kolonlstenbedrijven in het Violada-gebied in 1971/1972 en de voornaamste faktoren waardoor deze bepaald wordt
Ontinar
d.S.
1,24

El Temple

1,32

Puilato

1,32^]

Valsalada

1.38 C2)

gem. arbeidsinzet in manjaren/bedrijf
kolonisten van 61-64 jaar, in % van het
totaal aantal kolonisten

14,6

11,9

10,9

17,8

idem, 65 jaar en ouder

36,0

27,5

2,2

6,7

gem. aantal zoons per gezin

1,62

1,43 C 3 )

1,63

1,во

idem, 15 jaar en ouder

1.46

1,11

1,37

1,35

(3)

Artasona

San
Jorge

1,47

0.90

gehele
Violadagebied
1,28

15,4

11,4

13,4

0,0

6,8

18,5

1,30

1,52

1,54

1,05

0,86

1,22

klassifikatie van de zoons naar leeftijd,
in % van het totaal aantal zoons
• 0-14 jaar
• 15-17 jaar
• 1ö jaar en ouder

9,8
B.4
81,9

22,4
10,9
66,7

16,0
9,3
74,7

30,4
13,0
56,4

18.8
25,1
56,3

43,3
17.9
38,8

21.5
12.4
66,2

zoons 15 jaar en ouder, volledig werkz.
buiten het bedrijf, in % van het totaal
aantal zoons

50,В

46,3

49,2

32.3

38,5

65,8

47,0

0,0

0,0

3,1

idem, gedeeltelijk werkzaam buiten het
bedrijf

2,3

o,o

kolonisten jonger dan 65jr.f volledig
werkz. buiten het bedr., in % v. h.
totaal aantal kolonisten

1.B

idem, gedeeltel. werkz. buiten het bedr.

1,8

o.o
m
o,o

bedr. momenteel "vrijwillig zonder opvolger", in % v.h. totaal aantal bedrijven

6,9

1,B

17.4

13,5

0,0

6,5

verpachte lotes, in % van het totaal
aantal bedrijven

Voor opmerkingen bij deze tabel zie p. 129.

[4)

C4]

17,5

o.o

C4]

2,2

0.0

0,0

22,0

3.6

4,4

2,4

2,6

9,8

3,0

8,9

17,9

11,4

11,0

0,0

0.0

6,8

4,8

[5)

tabel 2Θ; De arbeidsinzet op de kolonistenbedrijven in het Ejea-gebied in 1971/1972 en de voornaamste faktoren waardoor deze bepaald wordt

gem. arbeidsinzet J.n manjaren/bedri/jf
kolonisten van 61-64 jr., in % v. h.
totaal aantal kolonisten

Sta.Ana
stasia

Bardena
d.C.

El Bayo

Valarena

Sabinar

1,59

1,44

1,29

1,43

1,09

1,48

1,41

Pinsoro geheleEjeagebied

11,1

12,4

13,6

6,5

9.5

5,4

9,7

idem, 65 jaar en ouder

4,0

9,2

17,5

3,9

3,6

3,0

6,8

gemiddeld aantal zoons per gezin

1,70

1.64

1,28

1,62

1,42

1,76

1,60

idem, 15 jaar en ouder

1,29

1,23

0,Θ7

1,05

0,63

1,02

1,07

klassifikatie van de zoons naar leeftijd,
in % van het totaal aantal zoons
• 0 - 1 4 jaar
• 15 - 17 jaar
• 18 jaar en ouder

24,3
10,7
65,0

25,2
15,2
59.8

31,8
13,6
54,7

zoons 15 jr. en ouder, volledig werkzaam
buiten het hedr., in 4 v.h. tot.aant.zoons

38,3

44,7

34,4Í1>
m

35,2
12,8
52,0

42,0
11,7
46,2

41,9
14,8
43,2

33,1
13,5
53.6

42,0

51,4

36,6

40,6

12,3

8,6

5,8

4,6

idem, gedeeltelijk werkz. buiten h.bedrijf

1,2

3,7

o.o

kolonisten jonger dan 65 jr., volledig werk
zaam buiten het bedrijf, in % van het
totaal aantal kolonisten

0,0

0,7

o,om

n,o

11,1

0,6

1.7

idem, gedeeltelijk werkzaam buiten het bedr.

0,0

0.7

o.om

0,0

8,6

0.0

1,2

bedrijven momenteel "vrijwillig zonder op
volger", in % van het totaal aantal
bedrijven

6,4

10,5

5,8 (1)

10,4

7,1

6,5

7,7

verpachte lotes, in % van het totaal
aantal bedrijven

1.6

3,3

o,o ( 1 )

0,0

7,1

3,0

2,5

(1] Mogelijk zijn de opgaven op dit punt wat minder betrouwbaar, waardoor sprake kan zijn van onderschatting.
Bron: (eigen bewerking van) gegevens verstrekt door de plaatselijke mayorales van het I.N.C./IRYDA
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Opmerkinqen bi¿ tabel 27
(1) Berekend op 1,47,maar verminderd met
10% in verband met het feit dat een
aantal kolonisten nog beschikt over
een lapje grond in de huerta van
Zuera (in pacht of in eigendom].
(21

Berekend op 1,72, maar verminderd met
20% in verband met het grote aantal
kolonisten dat nog grond elders heeft.

(3] Zo goed mogelijke schatting, aangezien
de opgaven op dit punt onvolledig zijn.
(4] Volgens de opgaven doet het betreffende verschijnsel zich ter plaatse niet
voor, maar de informanten zijn op dit
punt mogelijk niet volkomen betrouwbaar.
(5) Op 19,6% van alle bedrijven werkt de
enige (nog achtergebleven) zoon gedurende een deel van het jaar buiten het
eigen bedrijf.
Bron:(eigen bewerking van) gegevens verstrekt
door de plaatselijke mayorales van het
I.N.C./IRYOA

b. Kolonisten

en }iun zoons werkzaam buiten

het eigen

bedrijf

Uit de tabellen 27 en 2Θ blijkt dat een deel van de potentiële arbeidskrachten niet op de kolonistenbedrijven kon of wilde blijven werken.d) Een
zekere afvloeiing van arbeidskrachten en met name van kolonistenzoons viel
ook wel te verwachten. De meeste kolonisten hebben namelijk meer dan één
zoon, vooral degenen die al enige tijd geleden werden geselekteerd. Veel
kolonistenzoons, die vanwege de geldende bepalingen niet in aanmerking kwamen om het bedrijf van hun vader over te nemen, probeerden in het verleden
elders een bestaan op te bouwen. De mechanisatie, die ook op de kolonistenbedrijven zijn intrede heeft gedaan, maakte bovendien het afvloeien van een
deel van de arbeidskrachten mogelijk. Tenslotte leidden de verbeterde opleidingsmogelijkheden in Spanje, evenals de toenemende mogelijkheden om buiten de landbouw een bestaan op te bouwen, tot een bredere oriëntatie van de
kolonistenzoons bij hun beroepskeuze.
Omdat deze omstandigheden zich in alle bestudeerde dorpen voordoen, vormen
zij echter geen afdoende verklaring voor het afvloeien van arbeidskrachten,
tenminste niet voor de verschillen die zich in dit opzicht tussen de dorpen
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voordoen. Hoe zou men bijvoorbeeld op basis van de genoemde faktoren moeten
verklaren, dat in San Jorge een deel van de kolonisten en niet minder dan
2/3 van de toch al niet zo talrijke groep van kolonistenzoons ouder dan
14 jaar buiten het eigen bedrijf werkt,en dat in Valsalada de afvloeiing
veel geringer is geweest , hoewel de kolonisten daar veel meer zoons van
15 jaar en ouder hebben?
Een en ander valt slechts te begrijpen, wanneer men rekening houdt met de
(verschillen in] bestaansmogelijkheden op de bedrijven. Een niet te onderschatten deel van de ook nu nog afvloeiende kolonisten en van hun zoons
wordt gedreven door het feit dat hun bedrijven te weinig produceren om van
de opbrengst ook maar een klein gezin te onderhouden. Ook het feit dat de
inkomsten buiten de kolonistenbedrijven in het algemeen (veel) hoger liggen
speelt in dit verband een rol. Zo heeft het wel zeer lage inkomensniveau
in dorpen als Sabinar, Pinsoro, Artasona en San Jorge geleid tot talrijke
beslissingen om elders werk te zoeken. Zelfs nu ligt de beloning voor de
ingezette arbeid er doorgaans nog veel lager dan de inkomsten, die men buiten het eigen bedrijf zou kunnen behalen.
De fase waarin het kolonisatieproces zich bevindt, en met name de manier
waarop het denken over de reële mogelijkheden in de kolonistendorpen zich
heeft ontwikkeld, speelt in andere gevallen een rol. In een dorp als El
Temple hadden de potentiële arbeidskrachten zo te zien minder reden om uit
de landbouw af te vloeien dan elders het geval was. Hun aantal was naar verhouding zeker niet groot, terwijl de inkomsten niet ongunstig afstaken bij
die in andere dorpen. Toch heeft er zich een belangrijk vertrek van kolonistenzoons voorgedaan. Hetzelfde valt te konstateren met betrekking tot
Valareña, terwijl in het hiermee vergelijkbare Pinsoro een dergelijke afvloeiing zich veel minder heeft voorgedaan.
In dergelijke gevallen speelt de verwachting, die de kolonistenbevolking
koestert ten aanzien van het verdere verloop van het kolonisatieproces, een
belangrijke rol. Vooruitlopend op hetgeen wij later zullen zeggen over de
mogelijkheden om het probleem van de geringe inkomsten op de kolonistenbedrijven op te lossen, kan hier al worden opgemerkt dat de kolonisten in de
wat oudere dorpen doorgaans weinig vertrouwen meer hebben in de mogelijkheden om op hun bedrijven een aanzienlijke uitbreiding van de produktie te
realiseren. Omdat in het verleden voor een deel van de gezinnen de levensomstandigheden verre van rooskleurig waren, achtte men het daarom vaak noodzakelijk dat de zoons zoveel mogelijk een bestaan buiten het bedrijf van
hun vader probeerden te vinden.
In de jongere dorpen heeft men doorgaans nog wat meer vertrouwen in de mogelijkheden voor de toekomst, hoewel het bestaansniveau er in het algemeen
veel lager ligt dan in de oudere dorpen. De bedrijfsopbrengsten zijn er
(nog) laag, maar dit probleem hoopt men voor een deel op te kunnen lossen
door de produktie-omstandigheden te verbeteren. Daarbij wordt vooral gedacht
aan het treffen van veel arbeid vragende maatregelen, zoals een intensieve
bewerking van de bodem. In Pinsoro heeft een deel van de kolonisten zijn
hoop gevestigd op de vergroting van de Zotes,
die door het Instituut is aangekondigd en nog maar voor een deel van de bedrijven gerealiseerd is. Maar
ook in deze over het geheel genomen wat optimistischer gestemde dorpen moest
in het verleden al een -zij het relatief klein- deel van de kolonisten(zoons)
afvloeien, omdat de inkomsten uit het eigen bedrijf absoluut onvoldoende
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bleken te zijn.
Tenslotte leert de ervaring nog dat, zodra de kolonisten(zoons) wat meer
op de hoogte raken van de bestaansmogelijkheden buiten de landbouw, de
"gedwongen" afvloeiing soms plaats maakt voor "vrijwillig" vertrek. Een
voortdurend vertrek uit de landbouw valt daarom ook in de toekomst nog te
verwachten, met name in het Ejea-gebied. Dit laatste zal zeker het geval
zijn, indien de kolonistengezinnen er niet in zouden slagen om de inkomsten
uit hun eigen bedrijf aanzienlijk te verbeteren.
Soms kan aan de noodzaak om naast het bedrijfsinkomen aanvullende inkomsten
te verwerven niet of in onvoldoende mate worden voldaan door één of meer
zoons volledig of gedurende een deel van het jaar buiten het bedrijf te
laten werken. In dat geval moet ook de kolonist zelf elders werk zien te
vinden. Met name in Sabinar en San Jorge doet dit verschijnsel zich veelvuldig voor, maar ook in andere dorpen ontbreekt het niet volledig. De grote
ekonomische problemen, waarvoor een deel van de kolonistengezinnen zich
ziet geplaatst en die het noodzakelijk maken om dit -vaak het laatste- redmiddel aan te grijpen, komen hierin duidelijk naar voren.
Om verschillende redenen bestaat bij een deel van de kolonistenbevolking,
en met name bij de jongeren, dus weinig animo om in de huidige omstandigheden een kolonistenbedrijf te voeren. Dit komt tot uiting in het percentage van de bedrijven dat, zoals de situatie zich momenteel laat aanzien,
vrijwillig zonder opvolger zal blijven. Het gaat om bedrijven in eigendom
van kolonisten, waarvan alle zoons gedurende het hele jaar elders werken.
Mogelijk zal een deel van deze zoons op het bedrijf terugkeren, zodra de
vader is overleden of te oud is geworden om de exploitatie voort te zetten,
maar ongetwijfeld zullen velen dat ook niet doen. Uit de tabellen 27 en 2B
blijkt dat dit verschijnsel zich in alle bestudeerde dorpen voordoetj het
beperkt zich in ieder geval niet tot dorpen met een lage gemiddelde produktiewaarde per manjaar of tot oudere dorpen.
Wanneer geen van de zoons bereid blijkt te zijn om het kolonistenbedrijf van
zijn vader over te nemen, is het voor een oudere kolonist aantrekkelijk om
zijn lote te verpachten. Ook om andere redenen worden soms bedrijven verpacht, bijvoorbeeld wanneer een kolonist geen (mannelijke] erfgenamen heeft
en zelf te oud wordt om zijn bedrijf nog langer voort te zetten. Ook komt
het voor dat erfgenamen na het overlijden van een kolonist de lote verpachten, wanneer geen van hen bereid is zijn eigen beroep op te geven en het
bedrijf over te nemen. In andere gevallen besluiten met name jongere kolonisten om zelf een bestaan buiten het bedrijf op te bouwen en hun land te
verpachten. (2)
Dergelijke transakties zijn bij de wet verboden (zie p.19), maar het IRYDA
laat ze oogluikend toe. Het is daarom erg moeilijk om gegevens hierover te
krijgen. In ieder geval blijken verpachte lotes
bepaald niet alleen voor te
komen in "arme" dorpen of in dorpen met een hoog percentage oude kolonisten.
Ook achten wij het niet uitgesloten dat het verpachten van bedrijven al
meer voorkomt dan uit de door ons genoemde cijfers blijkt.
Een en ander rekapitulerend, blijken verschillende faktoren ertoe te hebben
geleid dat in het verleden een deel van de kolonisten(zoons] er de voorkeur
aan heeft gegeven om een bestaan op te bouwen buiten het eigen bedrijf:
1. De kolonistenbedrijven zijn vanaf het begin te klein opgezet om een
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2.
3.

4.

5.

gezin met 2 à 3 volwaardige arbeidskrachten werk te verschaffen, zoals
oorspronkelijk de bedoeling was. Toch werd doorgaans bij de selektie
van kolonisten de voorkeur gegeven aan dergelijke grote gezinnen.
Door de mechanisatie nam de behoefte aan arbeidskrachten af.
Mede als gevolg van een relatief extensieve bedrijfsvoering wierp het
merendeel van de bedrijven onvoldoende inkomsten af (en doet dat ook nu
nog) om aan een (groot) gezin een redelijk bestaan te bieden. Daarbij
komt nog dat de inkomens op deze bedrijven ver achterbleven bij die in
andere bestaanssektoren.
De kolonisten zagen doorgaans geen kans om in deze situatie verandering
te brengen,zeker niet wanneer zij daarbij niet konden rekenen op hulp
van buitenaf. Hierop komen wij in het volgende hoofdstuk terug.
Ook persoonlijke motieven en voorkeuren speelden soms een rol bij de beslissing om buiten het kolonistenbedrijf te gaan werken. In dit verband
valt onder meer te denken aan het opleidingsniveau van de kolonist of
dat van zijn zoons en aan het al dan niet bekend zijn met de situatie
buiten het eigen dorp.

3. De

effekten_vg^jTet_a£vloeienjJ^jarbeï^T^qahten

In de diskussie over de vraag of een verdere afvloeiing van arbeidskrachten
op de kolonistenbedrijven nu bevorderd dient te worden of niet »speelt de
kwestie welke effekten een dergelijke ontwikkeling zal hebben een belangrijke rol. Een essentieel punt is vooral of een afname van de arbeidsinzet
wel zal leiden tot verbetering van het inkomen voor de achtergebleven arbeidskrachten.
Dat dit inderdaad het geval zal zijn, mag blijken uit de ontwikkeling welke
zich in Sta.
Anastasia
heeft voorgedaan. Uit tabel 29 blijkt namelijk dat
een relatief lage arbeidsinzet in vrijwel alle gevallen heeft geleid tot
een (zeer) hoge gemiddelde produktiewaarde per manjaar. Dit gemiddelde ligt
veel lager bij een hoge arbeidsinzet. Ook blijkt dat de groep van "geslaagde" bedrijven, dat wil zeggen met een zodanige produktiewaarde per manjaar
dat voldaan wordt aan de eis van inkomenspariteit.voor een zeer groot deel
een arbeidsinzet van 1,00 manjaar of minder heeft. Bedrijven met een arbeidsinzet van 2,00 manjaren af meer zijn in deze kategorie sterk ondervertegenwoordigd.
Blijft echter een tweede vraag, namelijk of het afstoten van arbeidskrachten
ook andere,mogelij к minder gewenste effekten heeft gehad op de bedrijfs
voering. Daarbij valt te denken aan de noodzaak om meer landbouwmachines
in te zetten ter vervanging van de faktor arbeid of om andere dan gezinsar
beidskrachten aan te trekken. Ook is het mogelijk, in teorie althans, dat
de kolonisten ertoe moesten overgaan een deel van hun grond braak te laten
liggen of te verpachten aan andere boeren/kolonisten.
Op die bedrijven in Sta. Anastasia, waarop in 1971/1972 al relatief weinig
arbeid werd ingezet, bleek zich evenwel geen van de genoemde ontwikkelingen
te hebben voorgedaan. Bijna alle bedrijven in dat dorp waren in het bezit
van één traktor, ongeacht hun arbeidsinzet. Volgens het Instituut waren de
mogelijkheden om deze effektief te benutten doorgaans onvoldoende, wanneer
men er tenminste van afziet dat de traktor vaak ook diende als vervoermiddel
om zich van het dorp naar de Zote te verplaatsen. Daarom was in de meeste
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tabel 29: Klassifikatie van de kolonistenbedrijven in Sta. Anastasia op
basis van de in 1971/1972 behaalde produktiewaarde per manjaar
en van hun arbeidsinzet
arbeidsinzet
produktiewaarde/
manjaar (x 1000
pesetas)
bruto

netto

< 100

(1)

gemiddelde
arbeidsinzet in
manjaren/
2,01-2,99 5-3,00 totaal bedrijf

aantal bedrijven met een
arbeidsinzet (in manjaren) van:
Í 1.00

1,01-1,99

< 61

2,00
1

1

2

2,65

100-150

61- 91

1

1

7

3

3

15

2,25

150-200

91-121

4

1

20

1

2

28

1,94

200-250

121-151

1

9

10

20

1,76

250-300

151-182

7

4

2

13

1,37

300-350

182-212

15

2

2

20

1,23

350-400

212-242

6

2

8

1,13

400-450

242-272

11

1

12

1,03

450-500

272-303

3

3

1,00

> 500

> 303

5

5

0,94

126

1,59

totaal

53

20

1

42

5

6

gem. bruto produk
tiewaarde/manjaar,
χ 1000 pesetas
359,9
(afgerond)

263,6

106,2

182,6

124.2

237,4

idem, netto

159,5

112,6

110,5

75,1

(2)
143,6

217,7

-

(1) Gelijk aan de bruto produktiewaarde/manjaar, verhoogd met 10% in verband met een mogelijke onderschatting, en verminderd met 45% in verband
met de produktiekosten.
(2) Dit gemiddelde wijkt af van het in tabel 16 genoemde cijfer. Vanwege
een gebrek aan gegevens moest hier namelijk worden uitgegaan van de
situatie in 1971/1972, zonder korrektie in verband met afwijkende opbrengsten in dat jaar vergeleken met die over een langere periode.
Bron: diverse opgaven van het IRYDA (bewerkt)
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gevallen sprake van over-mechanisatie. (3)
Ook wat betreft het aantrekken van vreemde arbeidskrachten bleek het wei
nig verschil te maken of een bedrijf nu een lage arbeidsinzet had of een
hoge. In Sta. Anastasia werden deze in 1971/1972 slechts op beperkte
schaal ingezet en dan nog alleen op bedrijven met een zodanige gewaskeuze ,
dat men in bepaalde perioden te maken had met een uitgesproken arbeidspiek.
Het verpachten van grond kwam in de bestudeerde gebieden alleen om de reeds
eerder genoemde redenen voor. Er deden zich evenmin gevallen voor, waarin
als gevolg van het afvloeien van een deel van de arbeidskrachten nog maar
een gedeelte van het bedrijf bewerkt kon worden.
Tenslotte bestaat nog de mogelijkheid dat een afname van de arbeidsinzet ge
paard is gegaan met een extensivering van de bedrijfsvoering. Uit tabel 30
blijkt echter dat in Sta. Anastasia in 1971/1972 van een verband tussen de
arbeidsinzet en de totale bruto bedrijfsopbrengst nauwelijks sprake was.
Bedrijven met een arbeidsinzet van 1,00 manjaar of minder hadden weliswaar
gemiddeld een iets lagere bedrijfsopbrengst dan het algemene gemiddelde,
maar zij bleven in dit opzicht weinig achter bij de bedrijven waarop veel meer
arbeid werd ingezet.
Hetzelfde geldt voor de opbrengsten in kg/ha. en voor het gewassenpatroon
in de akkerbouw. In 1971/1972 lagen de opbrengsten in Sta. Anastasia op
bedrijven met een arbeidsinzet van 1,00 manjaar of minder voor de meeste
gewassen iets onder het algemene gemiddelde, maar over het geheel genomen
waren de produktieresultaten er in dit opzicht nog altijd beter dan op
bedrijven met een zeer hoge arbeidsinzet C3,00 manjaren of meer). Wat de
gewaskeuze betreft, deze was in datzelfde jaar op bedrijven met een arbeids
inzet van 1,00 manjaar of minder nauwelijks "traditioneler" of arbeidsextensiever dan doorgaans het geval was op bedrijven met een inzet van 2,00
manjaren of meer.
tabel 30: De arbeidsinzet op de kolonistenbedrijven in Sta. Anastasia
en hun gemiddelde bruto produktiecijfers in 1971/1972
arbeidsinzet in manjaren/bedrijf
gemiddelde produktiecijfers $1.00

1,011,99

2,00

2,012,99

£3,00 algemeen
gemiddelde

totale bedrijfsopbrengst
( χ 1000 ptas.D

356,9

410.5

372,4

493,0

378,7

377,4

1,6

1,5

1.2

1.1

1,5

1.4

(%)

8,6

13.9

8,4

26,0

11,0

10.5

uit akkerbouw V-i)

89,8

84.6

90,4

72,9

87,5

88,1

waarde van de opbrengst uit
de akkerbouw per ingezaaide
ha. (x 1000 ptas.)

29,0

34,8

33,4

35,0

31,0

31,7

waarvan: uit fruitteelt (%)
uit veeteelt

Bron: diverse opgaven van het I.N.C./IRYDA (bewerkt)
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Uit tabel 30 blijkt nog dat de situatie met betrekking tot de oriëntatie
op de veeteelt vrijwel identiek was. [4) Ook in dit opzicht behoorden de
bedrijven met een arbeidsinzet van 1,00 manjaar of minder in het algemeen
niet tot de koplopers in het proces van intensivering, maar zij bleven
daarin ook niet (of in ieder geval niet noemenswaardig] achter bij de rest
van de bedrijven. Een hoge arbeidsinzet hing er dan ook lang niet altijd
samen met een sterke oriëntatie op de [arbeidsintensieve] veeteelt.
Een en ander samenvattend, komen wij tot de konklusie dat in de produktiecijfers voor 1971/1972 in Sta. Anastasia
geen bewijzen zijn te vinden voor
de stelling dat een lage arbeidsinzet op de kolonistenbedrijven noodzakelijkerwijs leidt tot een extensievere bedrijfsvoering. Ook blijkt een hoge
arbeidsinzet lang niet altijd een opmerkelijke stijging van de produktie
tot gevolg te hebben.
Uiteraard kan het afvloeien van arbeidskrachten niet onbeperkt doorgaan
zonder nadelig effekt te sorteren op het teeltplan en op de opbrengsten.
In Sta. Anastasia was deze "drempel" op bedrijven met een arbeidsinzet
van 1,00 manjaar of minder [op enkele bedrijven werd in 1971/1972 niet
meer dan 0,70 manjaar ingezet] echter nog niet overschreden. Een verder
afvloeien van in feite overtollige arbeidskrachten, totdat op het merendeel van de bedrijven niet meer dan ongeveer 1,00 manjaar aan arbeid wordt
ingezet, kan daarom een oplossing»bieden voor het probleem van de geringe
arbeidsproduktiviteit op de kolonistenbedrijven, zonder dat dit ten koste
hoeft te gaan van het thans bereikte produktieniveau.

4. Dej^eic^elegenheidsp^blematiek
in
fej^lanisatiegebiedenjen
niet- agrarische
bestaansmogelijkheden

de

Door het afvloeien van potentiële arbeidskrachten in het verleden zijn de
inkomsten van de achtergebleven kolonisten en van hun gezinsleden al wel
verbeterd, maar nog niet zodanig dat sprake is van inkomenspariteit met
de groep van industrie-arbeiders. Daarom alleen al valt in de toekomst nog
een verdere exodus van arbeidskrachten te verwachten.
Daar komt bij dat nog altijd een niet onbelangrijk deel van het arbeidspotentieel, dat op de kolonistenbedrijven beschikbaar is, onvoldoende wordt
benut.(5) Volgens schattingen door lokale mayorales wordt in de bestudeerde
dorpen gemiddeld ongeveer 30% van de beschikbare arbeidskracht niet of in
ieder geval niet-produktief aangewend. Uiteraard verschilt de situatie in
dit opzicht van dorp tot dorp, afhankelijk van de bedrijfsgrootte, de gewaskeuze, de mate waarin men zich toelegt op de veehouderij en de huidige
arbeidsinzet.
Binnen de kolonistendorpen is de niet-agrarische werkgelegenheid onvoldoende ontwikkeld om een alternatief te bieden voor de "overtollige" arbeidskrachten. Wel werd al in een vroeg stadium van het kolonisatieproces ingezien dat in of in de omgeving van de bestudeerde gebieden verwerkende industrieën moesten worden gevestigd om de toenemende agrarische produktie te
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verwerken. (6)
Van een dergelijke industrialisatie is tot op heden echter weinig terecht
gekomen. Er zijn alleen enkele kleine bedrijven gesticht voor de verwerking van luzerne en van andere voedergewassen, namelijk twee in Ontinar
de Salz en één in Et Bayo. Verder staat in Et Tempte een kleine konservenfabriek, die maar gedurende een deel van het jaar in bedrijf is. Alle tesamen verschaffen deze bedrijven werk aan niet meer dan enkele tientallen
personen. Ook de dienstverlenende sektor is binnen de kolonistendorpen maar
in beperkte mate tot ontwikkeling gekomen, zodat deze nauwelijks een bijdrage levert ter oplossing van de problemen in verband met de werkgelegenheid.
Gelukkig doet zich ook een meer positief te beoordelen ontwikkeling voor.
Het nabij gelegen Ejea de tos Cabalteros
heeft namelijk de laatste jaren
een zekere industrialisatie en een uitbreiding van de dienstensektor te
zien gegeven; hetzelfde geldt voor de stad Huesca. Een bron van werkgelegenheid in de dorpen zelf vormt ook het machinepark, dat door het IRYDA
wordt aangehouden voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden. Haar de
hier gecreëerde arbeidsplaatsen waren onvoldoende in aantal om te verhinderen dat in het verleden al een groot deel van de kolonistenzoons vertrok
naar de (grote] industriecentra, zoals Zaragoza en Catalonië.
Maatregelen om de werkgelegenheid in de dorpen zelf uit te breiden worden
door de overheid nauwelijks genomen. Wél krijgen zoons van kolonisten in
veel gevallen preferentie bij de selektie van kolonisten voor nieuwe gebieden, maar de uitvoering van de meeste projekten verloopt zó langzaam,
dat dit in de praktijk weinig bijdraagt tot een oplossing van het werkgelegenheidsprobleem. Verder is het Bardenas-gebied in het Derde Ontwikkelingsplan (7] aangewezen als één van de gebieden waar in de toekomst de
vestiging van landbouwindustrieën door middel van subsidies gestimuleerd
dient te worden.
Hoewel de problemen in verband met de werkgelegenheid in de bestudeerde
gebieden zeker niet gering zijn, twijfelen wij aan de juistheid van bovengenoemde maatregelen. Zo achten wij het niet juist, wanneer in een land
als Spanje, waar grote gebieden nog nauwelijks geïndustrialiseerd zijn,
binnen een industrieel stimuleringsbeleid een plaats als Ejea de los
Caballeros begunstigd wordt, alléén vanwege de werkgelegenheidsproblemen
in de kolonistendorpen. (8) Ook kan men zich afvragen of het uit sociaal
oogpunt wel gerechtvaardigd is om preferentie te verlenen aan kolonistenzoons bij de uitgifte van (nieuwe) bedrijven. Zoons van kolonisten zullen
beter dan andere gegadigden bekend zijn met de omstandigheden in kolonistendorpen. Ook zullen zij beter voorbereid zijn op de grote moeilijkheden,
die zich in de beginjaren vaak voordoen. Toch dienen hun problemen en kapaciteiten objektief te worden afgewogen tegen die van andere kandidaten.
Het is naar onze mening onjuist om aan de oplossing van de moeilijkheden
in de kolonistendorpen hoge prioriteit toe te kennen, zonder daarbij terdege rekening te houden met de problemen, die zich daarbuiten evenzeer
voordoen. Men moet uitgaan van een veelheid aan problemen op het hele
Spaanse platteland én van het feit dat de overheid slechts beperkte middelen tot haar beschikking heeft om deze op te lossen. Houdt men daarmee geen
rekening, dan laadt de overheid de verdenking op zich geobsedeerd te zijn
door de wens om één van de hoofdpunten van haar landbouwbeleid, namelijk
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de Kolonisatie, kost wat kost in enkele (show)Projekten tot een goed einde te brengen. Het zou er dan op lijken dat men één klein facet van de
totale problematiek op het Spaanse platteland met voorrang wil oplossen
om zich tenminste op een aantal smetteloze resultaten te kunnen beroepen. (9)
Tenslotte moet nog worden gewezen op de mogelijkheid dat een verdere toename van de niet-agrarische werkgelegenheid in of in de omgeving van de
kolonisatiegebieden de zo noodzakelijke strukturele hervorming van de bedrijf sgroottestruktuur in deze dorpen zal bemoeilijken. Daartoe moet namelijk volgens de plannen van het IRYDA niet alleen het afvloeien van
kolonistenzoons gestimuleerd worden, maar ook het vertrek van kolonisten
zelf. Tot op heden heeft zich echter in de door ons bestudeerde dorpen
nog geen massaal vertrek van kolonisten met hun gezinnen voorgedaan en
ook voor de toekomst mag men een dergelijke exodus niet verwachten.С10]
Dit is onder meer een gevolg van het feit dat een steeds toenemend aantal
gezinnen het voeren van een kolonistenbedrijf kan kombineren met het uit
oefenen van een beroep elders door een of meerdere leden van het gezin.
Menige beslissing om een slechtlopend kolonistenbedrijf op te geven wordt
daardoor vertraagd. Het feit dat in de omgeving van de kolonisatiegebie
den in toenemende mate werk kan worden gevonden maakt het mogelijk dat
zelfs kolonisten, die een volledige werkkring elders hebben, hun huis
aanhouden en de tote
in hun vrije tijd bewerken of deze verpachten. Indien
het Instituut niet besluit hiertegen op te treden, kan deze ontwikkeling
zijn bovengenoemde plannen doorkruisen. Ook in geval van verpachting van
het vrijkomende land heeft het Instituut immers geen kontrole op de aldus
door een partikuliere overeenkomst tot stand gekomen herverdeling van het
grondbezit ·

5. Jionklus-ie _
Uit het voorgaande blijkt dat het afvloeien van arbeidskrachten een vrij
doeltreffende maatregel is geweest om de problemen in verband met de werk
gelegenheid en de inkomsten op een deel van de kolonistenbedrijven op te
lossen. Zolang zekere grenzen niet overschreden worden, heeft een afname
van de arbeidsinzet ook geen nadelige gevolgen voor het produktieniveau
dat op de bedrijven behaald wordt. Hoewel in het verleden al sprake was
van een vrij sterke expulsie, is op een groot deel van de bedrijven een
verdere afname van de arbeidsinzet noodzakelijk, gezien het nog voortdu
rende overschot aan arbeidskrachten en het gebrek aan bestaansmogelijkhe
den.
Het afstoten van arbeidskrachten op dergelijke, vanaf het eerste begin te
klein opgezette en te extensief gevoerde bedrijven viel nauwelijks te ver
mijden, vooral ook omdat het Instituut de fout beging om te grote gezinnen
te plaatsen. De jarenlange aktiviteit van het I.N.C./IRYDA en de enorme
investeringen die daarmee gemoeid waren hebben dus niet het resultaat ge
had dat men ervan verwachtte, namelijk dat dorpen zouden worden gesticht
met uitsluitend gezonde gezinsbedrijven. In werkelijkheid wijken de om
standigheden in deze dorpen niet wezenlijk af van die op de rest van het
Spaanse platteland. De bestaansmogelijkheden zijn er in veel gevallen beter,
maar zij blijven ontoereikend om de agrarische beroepsbevolking te kunnen
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vasthouden. Het massale vertrek van kolonistenzoons, het voorkomen van
kolonisten met een nevenberoep en van bedrijven die in de toekomst waarschijnlijk zonder opvolger zullen blijven zijn ontwikkelingen, die lijnrecht ingaan tegen hetgeen met het kolonisatiebeleid werd beoogd.
In hoofdstuk II (p.39) hebben wij al gekonstateerd dat deze problemen
grotendeels vermeden hadden kunnen worden, indien de voor het landbouwbeleid in Spanje verantwoordelijke instituten tijdig lering hadden getrokken uit de ontwikkelingen, welke zich al eerder in West Europa hadden
voorgedaan. Door hun besluit om (zeer] kleine gezinsbedrijven te stichten,
waarop een groot aantal arbeidskrachten werk moest vinden, legden zij in
feite de basis voor het probleem van de overtollige arbeidskrachten op
deze bedrijven. Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat ook de
nieuw-gestichte , naar verhouding intensief bewerkte gezinsbedrijven arbeidskrachten gingen afstoten toen in Spanje, weliswaar enkele decennia
later dan in West Europa, de vlucht vanuit de landbouw naar de niet-agrarische sektoren op gang kwam.
Ook op andere punten week de ontwikkeling op de kolonistenbedrijven weinig af van die welke zich al eerder in West Europa had voorgedaan. Daar
werd, vooral in Nederland, gezocht naar een oplossing voor de inkomensproblematiek in de landbouw door de bedrijfsvoering zoveel mogelijk te
intensiveren. Toen de mogelijkheden daartoe al snel uitgeput bleken te
zijn, was men er wel gedwongen over te gaan tot het saneren van de Cte)
kleine landbouwbedrijven. Daarbij speelde het afvloeien van arbeidskrachten, met name van bedrijfshoofden, uit de landbouw een belangrijke rol.
In Spanje hebben de kolonisten en het Instituut eveneens geprobeerd om
op de een of andere manier de bedrijfsopbrengsten te doen stijgen, hetzij
door een vergroting van de bedrijven, hetzij door een verdere intensivering van de produktie. In het volgende hoofdstuk zullen wij ingaan op de
resultaten, welke hiermee bereikt zijn.
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Vili. DE nOGEÌ.IJKHFDEN VOOR EEN VERHOGING VAN DE BEDRIJFSOPBRENGSTEN

1.

Inleiding

In 1971/1972 bleken de bedrijven met een lage produktiewaarde per manjaar
[dus beneden de grens van 150.000 pesetas] in Sta. Anastasia niet alleen
gekenmerkt te worden door een vrij hoge arbeidsinzet, maar eveneens door
een gemiddelde bedrijfsopbrengst die niet veel hoger lag dan 300.000 pesetas bruto. Op bedrijven met een meer dan "redelijke" beloning voor de ingezette arbeidskrachten werd doorgaans veel minder arbeid ingezet, wat niet
verhinderde dat de bedrijfsopbrengst er gemiddeld ruim 400.000 pesetas
bruto bedroeg.
Het behoeft daarom geen verwondering te wekken dat sommige kolonisten hebben
geprobeerd om behalve door een verlaging van de arbeidsinzet ook door een verhoging van de bedrijfsopbrengsten verbetering te brengen in hun inkomsten.
In dit hoofdstuk zullen wij de ervaringen bestuderen van die kolonisten,
die er in het verleden al in zijn geslaagd om hun inkomsten tot een aanvaardbaar niveau op te voeren. Vooral zal worden nagegaan in hoeverre dit
te danken was aan een redelijke omvang van hun lotes, aan een intensief
teeltplan of aan relatief hoge opbrengsten per ha. De situatie in Sta.
Anastasia dient daarbij als voorbeeld om dezelfde redenen als in de inleiding tot het vorige hoofdstuk al werden genoemd.
De ervaringen, die in het verleden door de kolonisten zijn opgedaan, zijn
het bestuderen meer dan waard, omdat zij voor een belangrijk deel de grenzen aangeven voor toekomstige ontwikkelingen. Wij zullen namelijk nog aantonen dat de problemen op de kolonistenbedrijven niet alleen op korte termijn, maar ook zoveel mogelijk door de boeren zelf moeten worden opgelost.
Dat daarnaast ook andere, tot op heden nog door geen enkel bedrijf toegepaste oplossingen mogelijk zijn, wordt door ons niet in twijfel getrokken.
De mogelijkheden daartoe achten wij echter vrij gering, afgezien van een
eventueel beleid van het IRYDA om de kolonistenbedrijven te vergroten.
Maatregelen ter verbetering van de produktie- en afzetomstandigheden zijn
immers door het Instituut in het verleden al beproefd (denk aan landbouwopleiding en -voorlichting en aan het stimuleren van koöperaties), maar de
resultaten die ermee bereikt werden bleven gering. Een andere mogelijkheid
bestaat hierin dat het IRYDA in het kader van zijn streekontwikkelingsprogramma aandacht besteedt aan deze gebieden, maar dat zou dan toch moeten
gebeuren binnen een beleid waarin op nationaal niveau prioriteiten worden
vastgesteld en waarin de kolonisatiegebieden geen speciale behandeling
meer mogen verwachten.
Zoals gezegd,kan naar onze mening de overheid alleen door een bedrijfsvergroting nog enige invloed aanwenden om de situatie in de kolonisatiegebieden te verbeteren. Aan deze mogelijkheid zullen wij daarom nu eerst aandacht besteden.
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2. De noodzaak van en_de mogelijkheden
bedr^fsver0roting
a.

voqr_een_voortdurend_proces

van

Inleiding

In Sta. Anastasia
werden relatief hoge totale bedrijfsopbrengsten en
"redelijKe" produktiewaarden per manjaar in 1971/1972 vooral bereikt op wat
grotere bedrijven,zeker indien gemeten naar hun ingezaaide of daadwerkelijk benutte oppervlakte. Op bedrijven met een netto produktiewaarde per
manjaar lager dan 100.000 pesetas was de ingezaaide oppervlakte gemiddeld
namelijk niet veel groter dan 9 ha. Bij een netto produktiewaarde per manjaar hoger dan 250.000 pesetas was dit opgelopen tot 12 ha. Bij het zoeken
naar een oplossing voor de inkomensproblematiek moet daarom zeker aandacht
worden geschonken aan de mogelijkheid om de bedrijfsgroottestruktuur in de
kolonistendorpen te verbeteren.
In een vorig hoofdstuk hebben wij al opgemerkt, dat het Instituut pas vrij
laat tot het inzicht is gekomen dat bedrijfsvergroting in alle kolonisatiegebieden in Spanje een eerste vereiste is. Dat dit ook voor de door ons
bestudeerde gebieden geen overbodige maatregel is, blijkt uit het feit dat
het Instituut voor het Ebrobekken de optimale omvang van de kolonistenbedrijven op 15 ha. stelt. Daarbij wordt bovendien uitgegaan van bedrijven,
die beschikken over grond van goede kwaliteit en met goede mogelijkheden
voor het uitoefenen van bevloeide landbouw. Op dit moment hebben maar weinig lotes
in de bestudeerde dorpen een dergelijke omvang. Bovendien worden
de bedrijven die inderdaad wat groter zijn vrijwel zonder uitzondering in
hun produktiemogelijkheden beperkt door minder gunstige bodemeigenschappen
of door een gebrek aan irrigatiemogelijkheden.
In afwijking van het officiële IRYDA-standpunt, volgens welk een vergroting
van de bedrijven wel degelijk noodzakelijk en gewenst is, wordt door sommigen binnen het Instituut echter negatief geoordeeld over het effekt van een
eventuele bedrijfsvergroting op de inkomens van de kolonistenbevolking. Volgens deze skeptici zouden de kolonisten geen grotere bedrijven kunnen bewerken zonder hun bedrijfsvoering te extensiveren. Om deze stelling te toetsen,
zullen wij hier eerst ingaan op het effekt dat een vergroting van de kolonistenbedrijven in dit opzicht zal hebben.

b. Het effekt

van de bedrijfsgvootte

op de

bedrijfsvoering

Om de genoemde kritiek op eventuele bedrijfsvergrotingen te kunnen plaatsen,
is het van belang te weten dat dergelijke uitspraken gedaan worden zonder
empirisch onderzoek naar de juistheid ervan. In het beste geval wijzen de
kritici binnen het Instituut op enkele grote bedrijven, waar inderdaad relatief lage produktiecijfers worden behaald. Zelf zouden wij in dit verband
kunnen wijzen op het feit dat in Sta. Anastasia
in 1971/1972 op de grotere
bedrijven een veel hoger percentage van de grond niet werd ingezaaid dan op
de kleinere bedrijven het geval was. De index van de ingezaaide oppervlakte
nam er namelijk af van gemiddeld 0,99 op lotes
van 6 tot 9 ha. tot 0,68 op
bedrijven met een omvang van 18 ha. of meer.
Dergelijke "bewijzen" houden evenwel geen rekening met faktoren, die in de
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huidige omstandigheden de produktiemogelijkheden op de grotere Kolonistenbedrijven beperken. Op de eerste plaats gaat het doorgaans om bedrijven
waarop (een deel van) de grond van minder goede kwaliteit is of waar zich
slechts beperkte mogelijkheden voor het uitoefenen van bevloeide landbouw
voordoen. Op de tweede plaats vallen in deze kategorie vooral wat jongere
bedrijven. Alleen daarom al ligt een minder moderne gewaskeuze voor de hand,
evenals lagere opbrengsten per ha. Bovendien hebben de kolonisten op deze
bedrijven vaak nog onvoldoende gelegenheid gehad om zelf hun land (beter)
geschikt te maken voor bevloeide landbouw.
Wanneer men rekening houdt met deze verschillen in produktiekapaciteit en
uitgaat van de situatie in Sta. Anastasia in 1971/1972, dan blijken zich
tussen de bedrijven in de verschillende grootteklassen betrekkelijk geringe
verschillen voor te doen wat betreft de gemiddelde waarde van de produktie
in de akkerbouw per ingezaaide ha. Hetzelfde geldt ten aanzien van het
gewassenpatroon. Bovendien zijn het niet de kleinste bedrijven die de hoogste produktiecijfers of de meest moderne gewaskeuze te zien geven, maar de
bedrijven met een omvang van 9 tot 12 ha., gevolgd door de vrij grote bedrijven in de klasse van 12 tot 15 ha. (1).
Wat betreft de opbrengsten bevestigt alleen het gemiddelde voor maïs de
stelling: hoe groter het bedrijf, hoe geringer de opbrengsten per ha. In
het geval van soja namen deze zelfs toe met de bedrijfsgrootte; voor andere
gewassen vertoonden de gemiddelde opbrengsten voor de diverse klassen
slechts geringe verschillen,of zij varieerden onafhankelijk van de bedrijfsgrootte.
Dat grote bedrijven, wanneer zij niet gehinderd worden door produktie-beperkende faktoren, wat de intensiteit van hun bedrijfsvoering betreft nauwelijks achterblijven bij kleinere bedrijven, blijkt overigens ook uit de
mate waarin zij georiënteerd zijn op de veeteelt. Deze nam in 1971/1972
in Sta. Anastasia op de bedrijven met een omvang van 6 tot 9 ha. gemiddeld
11,7% van de totale bedrijfsopbrengst voor haar rekening. Op de bedrijven
groter dan 13 ha. was dit nog altijd 8,2%. De verschillen die zich in dit
opzicht voordoen worden afdoende verklaard door het feit dat de grotere
bedrijven over het geheel genomen betrekkelijk nieuw zijn, met alle gevolgen vandien voor het teeltplan. (2)
De produktiecijfers voor Sta. Anastasia over 1971/1972 houden dus zeker
geen bevestiging in van de stelling dat een toekomstige vergroting van de
kolonistenbedrijven zal leiden tot extensivering van de bedrijfsvoering.
Op de grotere bedrijven werden, ondanks vaak minder gunstige produktieomstandigheden en ondanks hun "jeugd", al vrij goede opbrengsten behaald en
het teeltplan had er vaak al een gunstige ontwikkeling doorgemaakt. Mede
daarom onderschrijven wij dan ook het officiële standpunt van het IRYDA,
volgens welk het beleid zoveel mogelijk gericht moet worden op een vergroting van de bedrijven (en dan niet alleen van de oppervlakte, maar ook van
de produktie-mogelijkheden!), om daardoor de inkomsten voor de kolonistenbevolking te verhogen.

e. De reële mogeliokheden

om de kolonistenbedrijven

te

vergroten

Rekening houdend met het voorgaande, valt het te betreuren dat het Insti-
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tuut nauwelijks beschikt over grond om de reeds gestichte kolonistenbedrijven in de toekomst te vergroten. Om hierin verandering te brengen zou het
IRYDA onder meer land kunnen kopen, dat vrijwillig te koop wordt aangeboden
in het gebied grenzend aan de kolonistendorpen. Ook zou het ertoe kunnen
overgaan grond binnen of buiten de huidige kolonisatiegebieden te onteigenen, maar een dergelijke onteigening gaat lijnrecht in tegen de geest van
het huidige landbouwbeleid in Spanje. De grondbezitters zouden ook zeker
forse tegenstand bieden.
Bovendien zou voor het te verwerven land (al dan niet na onteigening] betaald moeten worden, wat enorme kosten voor de overheid met zich meebrengt.
Het doen van nog meer investeringen ten behoeve van de kolonisatiegebieden
valt echter nauwelijks te rechtvaardigen. De wens om de problemen in deze
reeds te lang gekoesterde projekten op te lossen dient namelijk te worden afgewogen tegen de noodzaak om een oplossing te bieden voor de enorme problemen, waarmee een groot deel van de rest van het Spaanse platteland kampt.
In een tijd waarin het kolonisatiebeleid wat op de achtergrond is geraakt,
en dat niet zonder reden, mag niet worden verwacht dat de overheid aan de
problemen in deze gebieden extra aandacht besteedt.
Dit betekent echter niet dat het Instituut op geen enkele wijze invloed kan
uitoefenen op de ontwikkeling. Het IRYDA kan immers het afvloeien van arbeidskrachten en het vertrek van kolonisten zoveel mogelijk stimuleren.
Veel meer dan momenteel gebeurt zou voorlichting moeten worden gegeven over
de beperkte bestaansmogelijkheden op de kolonistenbedrijven en over de werkgelegenheid buiten de landbouw. Omdat dit gemakkelijk gerealiseerd kan worden met behulp van de beschikbare mankracht, zouden hiermee nauwelijks
kosten gemoeid hoeven zijn.
Ook moet meer duidelijkheid worden verschaft over de vraag wat er gebeurt,
wanneer een kolonist zijn bedrijf wil opgeven, iets waarover bij veel kolonisten grote onzekerheid bestaat. Een niet te ongunstige afkoopregeling en
een absoluut verbod op het verpachten van grond, waaraan ook daadwerkelijk
de hand wordt gehouden, zouden er daarnaast toe kunnen leiden dat een deel
van de aan kolonisten uitgegeven grond weer in handen van het Instituut
komt. Daarmee zou een aantal bedrijven vergroot kunnen worden, en wel die
bedrijven die daaraan het meest behoefte hebben. Dat zou al een zekere verbetering betekenen vergeleken bij de huidige situatie, waarin de weinige
grond die beschikbaar komt gewoonlijk door illegale pachtovereenkomsten in
handen raakt van enkele meer welvarende kolonisten.
Het Instituut begint momenteel aarzelend in deze richting te denken, in zoverre dat men het vertrek van kolonisten in de toekomst inderdaad wil gaan
bevorderen (zie p. 14 ). Een en ander is echter nog niet vertaald in konkrete
maatregelen. Veel effekt kan deze ontwikkeling in het denken in de naaste
toekomst dan ook nog niet hebben. Daarom hebben de kolonisten voorlopig
nog uitsluitend de keuze uit twee mogelijkheden, wanneer zij hun inkomenspositie willen verbeteren zonder hun bedrijf volledig op te geven. Zij
kunnen arbeidskrachten afstoten en eventueel zelf neveninkomsten zoeken,
óf zij kunnen proberen de produktie op hun kleine bedrijfjes te vergroten
door de bedrijfsvoering te verbeteren.In de volgende paragraaf gaan wij in
op de laatstgenoemde mogelijkheid.
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3. Verbetering

van de bedrijfsvoering

als

alternatief

Wij hebben al Kunnen Konstateren dat de kolonistenbedrijven doorgaans gekenmerkt worden door een weinig ontwikkelde veeteelt en fruitteelt, door
een vrij traditionele en extensieve gewaskeuze en door relatief lage opbrengsten. Het ligt daarom voor de hand om ter verhoging van de inkomsten
op deze bedrijven ook te streven naar een verbetering van de bedrijfsvoering. Dit geldt temeer, omdat dit ook een stimulans kan betekenen voor de
nationale ekonomie.
Blijft evenwel de vraag of een dergelijke verbetering inderdaad het beoogde effekt zal sorteren op de inkomens van de kolonisten en of deze in staat
zijn de daartoe te nemen maatregelen zonder (veel] hulp van buitenaf te
nemen. Om een antwoord hierop te kunnen geven, hebben wij onderzocht in
hoeverre in Sta. Anastasia in 1971/1972 de "geslaagde" bedrijven, dat wil
zeggen bedrijven met een gemiddelde produktiewaarde per manjaar hoger dan
150.000 pesetas, inderdaad werden gekenmerkt door een intensieve bedrijfsvoering en door relatief hoge opbrengsten.
Uit tabel 31 blijkt dat op bedrijven met een netto produktiewaarde per manjaar hoger dan ca. 150.000 pesetas al even weinig aandacht werd besteed aan
de fruitteelt als op bedrijven met een lagere produktiewaarde per manjaar.
Ook was een stijging van de gemiddelde produktiewaarde per manjaar maar in
beperkte mate een gevolg van een relatief (of absoluut) grotere bijdrage
van de veeteelt tot de totale bedrijfsopbrengst. Dat blijkt onder meer uit
het feit dat op bedrijven met een netto produktiewaarde per manjaar lager
dan 150.000 pesetas gemiddeld voor een waarde van ca. 25.000 pesetas bruto
geproduceerd werd in de veeteelt. Op bedrijven met een produktiewaarde per
manjaar boven de genoemde grens lag de bijdrage uit de veeteelt gemiddeld
op ca. 55.000 pesetas, dat wil zeggen ongeveer 30.000 pesetas (bruto en per
bedrijf!] hoger dan op de "niet-geslaagde" bedrijven.
De verhoging van de bedrijfsopbrengsten, welke vaak een voorwaarde was voor
de stijging van de produktiewaarde per manjaar, werd daarom voor het grootste deel gerealiseerd in de akkerbouw. De totale produktiecijfers in de
akkerbouw werden, zoals wij al hebben gezien, weer in zeer sterke mate bepaald door de omvang van de lotes en met name door de ingezaaide oppervlakte ervan. De gemiddelde produktiewaarde uit de akkerbouw per ingezaaide ha.
varieerde wel enigszins met de gemiddelde produktiewaarde per manjaar,maar
dat neemt niet weg dat de hoogte ervan een veel minder belangrijke rol
speelde als verklarende faktor. Kolonisten met een modern gewassenpatroon
of met relatief hoge opbrengsten zagen hun inspanningen in veel gevallen
namelijk beloond met een relatief lage gemiddelde produktiewaarde per manjaar, omdat bij de bedrijfsvoering teveel arbeidskrachten werden ingezet.
Gp weer andere bedrijven deed dit zich niet voor.
Toekomstige maatregelen om de opbrengsten per ha. te verhogen of om de gewaskeuze op de kolonistenbedrijven te moderniseren zullen dus niet zonder
meer leiden tot een verbetering van de inkomsten voor de in te zetten arbeidskrachten. Een nadere (bedrijfsekonomische) analyse om het effekt ervan te bestuderen is gewenst, vóórdat het Instituut ertoe overgaat om dergelijke ontwikkelingen te stimuleren. (3]

.144.

tabel 31 : Enkele kenmerken met betrekking tot de intensiteit van de be
drijfsvoering in 1971/1972 op de kolonistenbedrijven in Sta.
Anastasia, geklassificeerd naar hun gemiddelde produktiewaarde
per manjaar
gemidd. p r o d . - gemidd. be
waarde/manjaar · d r i j f s o p b r e n g s t
( b r u t o ) , χ 1000
χ 1000 p t a s .
ptas.
bruto
netto

idem, u i t g e s p l i t s t
naar p r o d . t a k , i n %
f r u i t  vee akker
teelt
t e e l t bouw

gemidd. waarde van de
p r o d , i n de akkerbouw
per i n g e z a a i d e h a . , χ
1000 p t a s . ( b r u t o )

< 61

252,0

0,0

3,0

97,0

27,9

100-150

6 1 - 91

281,1

2,6

8,2

89,1

27,6

150-200

91-121

332,2

1,5

8,4

90,0

29,5

200-250 121-151

394,9

1,0

5,6

93,4

36,1

250-300 151-182

373,1

1,7

15,5

82,8

28,6

300-350 162-212

401,0

0,9

14,4

84,7

31,5

350-400 212-242

420,3

2,0

12,5

85,5

34,0

470,2

1,2

11,5

87,3

34,2

377,4

1,4

10,5

88,1

31,7

<100

>400

>242

a l g . gemiddelde

Bron: diverse opgaven van het I.INI.C./IRYDA

(bewerkt)

Wij zijn nog niet ingegaan op de vraag of een verbetering van de bedrijfs
voering door de kolonisten op eigen kracht kan worden gerealiseerd of niet.
Omdat in dit verband een uitbreiding van de veeteelt nog de beste perspektieven biedt met het oog op de arbeidsproduktiviteit, zullen wij hier vooral
aandacht besteden aan de mogelijkheden om deze sektor uit te breiden.
In de praktijk bleken kolonisten in sterke mate te zijn aangewezen op hulp
van anderen, indien zij de veeteeltsektor op hun bedrijf wilden vergroten.
Het IRYDA is echter op dit terrein nooit erg aktief geweest. Het gaf op
kleine schaal kredieten en verleende ook wel andere faciliteiten, maar deze
bleken absoluut ontoereikend te zijn. Toch wordt een vergroting van de veeteeltproduktie door het IRYDA al lange tijd gezien als dé oplossing voor
het probleem van de te kleine, extensief bewerkte akkerbouwbedrijfjes.
Waar de kolonisten vooral op kredieten van het Instituut waren aangewezen
was de veehouderij dan ook maar in beperkte mate tot ontwikkeling gekomen.
In feite gold dit voor alle dorpen in de bestudeerde gebieden, met uitzondering van Valsalada.
In dat dorp was de veehouderij zeer goed ontwikkeld
dankzij "hulp" van derden. Er zijn namelijk vooral bio-industriële bedrijven ontstaan op kontraktbasis, terwijl voor de bouw van stallen en voor het
treffen van andere voorzieningen leningen werden afgesloten bij de belanghebbende ondernemingen.
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Indien het IRYDA binnen zijn beleid ter verbetering van de inkomsten op de
Kolonistenbedrijven een belangrijke plaats wil inruimen voor het stimuleren van de veeteelt, zullen veel meer faciliteiten verleend moeten worden
dan tot nu toe het geval was. Bovendien dient het Instituut zich te realiseren dat kolonisten op lotes
met een geringe produktiekapaciteit (in
de akkerbouw) zich niet vanzelf en noodgedwongen wat meer gaan oriënteren
op de veehouderij. In Sta. Anastasia bleken juist bedrijven, die in 1971/
1972 een wat intensievere en meer winstgevende akkerbouwsektor hadden^ook
het meest gebruik te hebben gemaakt van de door het Instituut geboden faciliteiten en een beter ontwikkelde veeteeltsektor te hebben. Indien het
IRYDA de zwakkere kolonisten wil helpen om hun bestaansbasis te verbreden,
dan zal het zich dus extra-inspanningen moeten getroosten om deze groep
met zijn steun te bereiken.

4.

Konklusie

Uitgaande van in het verleden opgedane ervaringen is dus komen vaststaan
dat maatregelen om de bedrijfsvoering op de kolonistenbedrijven te verbeteren lang niet altijd leidden tot een stijging van de produktiewaarde per
manjaar. De beste resultaten in dit opzicht werden doorgaans nog bereikt,
wanneer een bedrijf zich ging toeleggen op de veehouderij. De konklusie
zou dan ook kunnen luiden dat het Instituut in de toekomst zijn beleid
onder meer dient te richten op het op selektieve wijze stimuleren van de
veeteelt.
Van de door ons bestudeerde mogelijkheden om de inkomsten van de kolonistenbevolking te vergroten zijn in de toekomst echter alleen die te realiseren, waarmee betrekkelijk weinig investeringen gemoeid zijn. Alleen
wanneer dat het geval is, kan het Instituut nog enige steun verlenen of
kunnen kolonisten op eigen kracht de betreffende ontwikkeling op gang
brengen. C4) Grote overheidsinvesteringen in de kolonisatiegebieden zijn
in de gegeven omstandigheden namelijk niet meer te verwachten.
Daarom behoort een snelle ontwikkeling van de veehouderij niet tot de mogelijkheden. Het met het oog op de arbeidsproduktiviteit doorgaans veel aantrekkelijker alternatief van een afgemene bedrijfsvergroting, geëntameerd
door de kolonisten zelf of door het Instituut, is daarom in de praktijk
al evenmin haalbaar. Behalve op financiële problemen, zou de uitvoering
van een dergelijk beleid overigens ook op een groot aantal praktische
bezwaren stuiten. Het meest valt nog te verwachten van de maatregel die
in het verleden door de kolonisten al op grote schaal is toegepast, namelijk het laten afvloeien van in feite overbodige arbeidskrachten of van
kolonisten, die op hun te kleine bedrijfjes onvoldoende kunnen produceren.
Door deze ontwikkeling daadwerkelijk te stimuleren zou het Instituut niet
alleen een haalbaar, maar ook een juist beleid voeren, tenminste wanneer
de sanering gepaard gaat met een vergroting van de resterende kolonistenbedrijven.
Om te komen tot een wezenlijke verbetering van de situatie op de rest van
het Spaanse platteland, zullen de voor het landbouwbeleid verantwoordelijke instanties hun ogen moeten openen voor de strukturele problemen in
de landbouw. Te lang is het Franco-regime voorbijgegaan aan deze proble-
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men en aan de ervaringen,die de meeste West-Europese landen hebben opgedaan met het vraagstuk van de kleine boeren. Daar konden het afvloeien van
arbeidskrachten en het intensiveren van de bedrijfsvoering in een latere
fase uiteindelijk niet verhinderen dat een sanering van de gezinsbedrijven noodzakelijk werd. Dat in Spanje met zijn grote arealen onderbenut
akkerland enkele decennia geleden nog zéér kleine gezinsbedrijven werden
gesticht, valt alleen te begrijpen in het licht van de politieke situatie
van dat ogenblik. Alleen daardoor kon men er besluiten tot het voeren van
een irrigatiebeleid, dat zeer kostbaar was en dat de bestaande eigendomsverhoudingen zoveel mogelijk wenste te respekteren, zodat voor een zeer
grote groep van noodlijdende boeren uiteindelijk veel te weinig bevloeid
land beschikbaar kwam.
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IX. SAMENVATTING

1. Doel van het

onderzoek

Sinds 1939 wordt in Spanje een irrigatie- en kolonisatiebeleid gevoerd,
waarvan de uitvoering aanvankelijk vooral was opgedragen aan het Instituto Nacional de Colonización. In 1971 ging het kolonisatiewerk deel uitmaken van het takenpakket van het Instituto Nacional de Reforma y
Desarrollo Agrario of IRYDA. Onze studie van de werkzaamheden van laatstgenoemd Instituut beperkt zich tot de vroegere I.N.C.-aktiviteiten, en
dan nog alleen voor zover die betrekking hadden op irrigatie- en kolonisatieprojekten van een zekere omvang.
De betreffende aktiviteiten hadden tot doel in bepaalde gebieden een ekonomische en sociale hervorming op gang te brengen, om zodoende de nationale ekonomie te stimuleren en de levensstandaard van de rurale bevolking
te verbeteren. Het stichten van kolonistenbedrijven vormde daartoe het
belangrijkste middel.
Dns onderzoek spitste zich vooral toe op de vraag of de door het Instituut ontplooide aktiviteiten inderdaad het beoogde resultaat hebben opgeleverd. Met name is nagegaan of de gestichte bedrijven zó funktioneren,
dat de levensstandaard van de kolonistenbevolking is verhoogd tot het
niveau dat het Instituut voor ogen stond.
Als onderzoeksgebied werd een aantal grotere Projekten gekozen, namelijk
die welke gelegen zijn in het centrale deel van het Ebrobekken. Binnen
deze projekten werd de aandacht vooral gekoncentreerd op de kolonistendorpen in de gemeente Ejea de los Caballeros en op die in het gebied van
La Violada. Het gaat hier om wat oudere projekten, die bovendien meer
aandacht van het Instituut hebben gekregen dan het doorsnee-kolonisatiegebied. Mede daardoor behoren zij, volgens zegslieden van het I.N.C./
IRYDA, tot de best geslaagde kolonisatieprojekten van het Instituut in
geheel Spanje.

2. _Hetjinstitutionele

enjr^ionaleJ<ader_vanjde

kolonisatie-aktitáteiten

Hoe veelomvattend de aktiviteiten van het Instituut in een kolonisatiegebied zijn, blijkt uit de werkwijze van het I.N.C./IRYDA. Behalve een
omschakeling van droge op bevloeide landbouw, vindt ook een herverdeling
van grond plaats, worden gezinsbedrijven gesticht en nieuwe dorpen gebouwd. Ook wordt de bedrijfsvoering in de kolonisatiegebieden door het
Instituut begeleid en gekontroleerd.
Hoewel al vóór 1939 het besef was gegroeid dat een uitbreiding en intensivering van de bevloeide landbouw niet gerealiseerd konden worden, wanneer
de overheid zich op dit punt niet aktief opstelde, kwam pas in 1939 een
meer omvattend kolonisatiebeleid tot stand. Dit droeg duidelijk het stempel van de ekonomische en politieke verhoudingen in het Spanje van na de
Burgeroorlog. Vooral de wens om meer ingrijpende hervormingen op het
platteland, en met name die ten aanzien van het grondbezit, zoveel mogelijk te voorkomen bepaalde de inhoud ervan. Het irrigatiebeleid werd
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slechts voor zover dat absoluut onvermijdelijk was gekoppeld aan een
voorzichtige herverdeling van het grondbezit. De eerste "aanslag" op het
partikulier eigendom van grond werd bovendien pes gedaan, toen de situatie op het platteland in de jaren veertig onhoudbaar dreigde te worden.
Uit het feit dat het Spaanse landbouwbeleid decennialang grotendeels
bepaald werd door de irrigatie- en kolonisatiepolitiek sprak de geringe
bereidheid van het regime om de problemen op het platteland op meer fundamentele wijze aan te pakken. De resultaten, welke met dit beleid werden geboekt, brachten nauwelijks verlichting van de rurale problematiek.
Dit leidde in de jaren zestig tot scherpe kritiek. Deze richtte zich
onder meer op de volgende punten:
1. Het landbouwbeleid was te eenzijdig gericht op een uitbreiding van het
bevloeide areaal, waardoor de "droge"landbouw veronachtzaamd werd.
2. Het het beleid waren enorme investeringen gemoeid, die lang niet altijd in ekonomisch opzicht verantwoord waren.
3. Uiteindelijk profiteerde maar een klein aantal (kolonisten)gezinnen
van het beleid.
4. De partikuliere [groot)grondbezitters werden uitermate coulant behandeld. In dit verband werd onder meer gewezen op de financiële en andere faciliteiten, die door het Instituut aan hen werden verleend.
Uiteindelijk heeft deze groep nog het meest geprofiteerd van de overheidsinvesteringen.
5. De gestichte kolonistenbedrijven kregen een te geringe omvang, een
fout die te laat werd ingezien en die achteraf moeilijk viel te herstellen. Daardoor en om andere redenen boden zij vaak een te zwakke
bestaansbasis , zeker in vergelijking met de steeds beter wordende
bestaansmogelijkheden buiten de landbouw. Veel kolonisten gaven daarom na verloop van tijd hun bedrijf weer op.
Pas aan het einde van de jaren zestig werd enigszins afgerekend met de
mythe van de bevloeide
landbouw en begon de welhaast onaantastbare positie van het irrigatiebeleid en van het I.N.C. te wankelen. Aan het zelfstandig funktioneren van het I.N.C. kwam een einde, toen dit Instituut
in 1971 opging in het IRYDA. Vanaf dat moment behoorde de glorietijd van
het I.N.C. én van het irrigatiebeleid tot het verleden.
De ontwikkeling, die het kolonisatiebeleid in geheel Spanje doormaakte,
drukte haar stempel op de uitvoering van de kolonisatieprojekten in het
Ebrobekken. Naar ook de omstandigheden in dit deel van Spanje zelf, het
regionale kader waarin het kolonisatieproces zich voltrok, waren van invloed op de gang van zaken. Dit blijkt onder meer uit de beslissing om
in het centrale deel van het Ebrobekken enkele van de grootste kolonisatieprojekten van Spanje uit te voeren. Bepalend voor deze keuze was vooral het feit dat het kolonisatieproces er weinig problemen hoefde op te
leveren. Men trof er namelijk uitgestrekte, relatief vlakke gebieden aan;
grote hoeveelheden water waren beschikbaar voor irrigatie en veel grond
was in handen van gemeenten. Onteigening daarvan stuitte op veel minder
bezwaren dan bij partikulier (groot)grondbezit het geval zou zijn geweest.
Een tweede voorbeeld betreft de invloed, die de groei van de stad Zaragoza en van enkele kleinere kernen, zoals Huesca en Ejea de los Caballeros, uitoefende op de ontwikkeling in de kolonisatiegebieden. Terwijl de
ekonomie op het platteland stagneerde en armoede er het beeld bepaalde,
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vertoonden de genoemde snel groeiende steden een spektakulaire uitbreiding van de industriële en van de overige niet-agrarische bestaansmogelijkheden. De niet-agrarische werkgelegenheid in de omgeving van de kolonisatiegebieden ging daarom steeds meer aantrekkingskracht uitoefenen
op de talrijke arbeidskrachten,die op de nieuw-gestichte bedrijven in
deze gebieden uiteindelijk onvoldoende bestaansmogelijkheden vonden.

3. Oe Jplonisatiepro^ekten^

•Qlan_en

real-Lteit

Het irrigatie- en kolonisatiebeleid is jarenlang gepousseerd als dé oplossing voor de problemen op het Spaanse platteland. Grote vertraging bij
de uitvoering van de plannen was echter regel. De gang van zaken in het
Ebrobekken vormt hiervan een goed voorbeeld. In 1973 waren namelijk in
het kolonisatiegebied van Bardenas-Boven Aragón, waar in totaal bijna
270.000 ha. bevloeid moesten worden, nog niet meer dan ruim 145.000 ha.
inderdaad in gebruik voor bevloeide landbouw.
De wat oudere en rijpere delen van genoemd projekt zijn gelegen in de
gemeente Ejee de los Caballeros en in het gebied van La Violada. Net als
elders in Spanje het geval is, zijn hier kleine landbouwdorpen gesticht
met een té bescheiden voorzieningenapparaat en met een tekort aan bestaansmogelijkheden buiten de landbouw. Vooral dit laatste begon zich
te wreken,toen bleek dat bij de selektie van kolonisten ten onrechte
voorkeur was gegeven aan grote gezinnen, die op de relatief kleine bedrijven onvoldoende werk en inkomsten konden vinden.
De weinig radikale houding, die het kolonisatiebeleid doorgaans aannam
tegenover het partikulier grondbezit, komt in de bestudeerde gebieden
tot uiting in het feit dat van de bevloeide grond maar een deel in handen van het Instituut is gekomen. Vooral in het Violada-gebied bleef
veel grond in handen van de oorspronkelijke eigenaars. Hoewel door de
overheid voor de omvorming van hun land in tierra de regadío grote investeringen waren gedaan, die lang niet altijd door terugbetalingen werden
gekompenseerd, oefende het Instituut geen enkele kontrole uit op de partikuliere bedrijven. Ook in deze kolonisatiegebieden profiteerden de oorspronkelijke [groot]grondbezitters in belangrijke mate van de door de
overheid gefinancierde kolonisatie-aktiviteiten. Bovendien stond het
aantal begunstigde boeren (en daartoe mogen wij dus niet alleen de kolonisten rekenen, maar ook de oorspronkelijke eigenaars) in geen enkele
verhouding tot het totaal aantal agrariërs, dat in het Ebrobekken onder
weinig gunstige omstandigheden een bestaan probeerde te vinden.
Dit zou allemaal nog niet zó erg zijn, indien op de nieuw-gestichte bedrijven tenminste goede resultaten werden bereikt. Dm na te gaan of dit
inderdaad het geval is, hebben wij de behaalde resultaten op de kolonistenbedrijven in de gebieden van Ejea en van La Violada getoetst aan de
doelstellingen van het kolonisatiebeleid, met name aan de wens om de
sociaal-ekonomische omstandigheden op het platteland te verbeteren. De
eis dat aan de kolonistengezinnen een redelijk
en waardig bestaan diende
te worden geboden vormde ons uitgangspunt. In navolging van het Instituut
hebben wij dit geïnterpreteerd als een situatie, waarin ieder bedrijf
aan minimaal twee volwaardige arbeidskrachten gedurende het hele jaar

.150.

werk verschaft en waarin de behaalde inkomsten minstens gelijk zijn aan
die in de niat-agrarische bestaanssektoren.
De verruiming van de werkgelegenheid als gevolg van de kolonïsatie-aktiviteit bleek in de bestudeerde gebieden veel geringer te zijn dan verwacht werd. De gemiddelde arbeidsinzet per bedrijf lag in 1971/1972 in
de meeste dorpen tussen 1,00 en 1,50 manjaar, dus aanzienlijk lager dan
de door het Instituut gestelde norm van 2,00 manjaren.
Om de resultaten die in de kolonisatiegebieden werden behaald te kunnen
toetsen aan de eis van inkomenspariteit met de niet-agrarische bestaanssektoren, zijn wij uitgegaan van een vrij lage norm, namelijk het gemiddeld inkomen van een industrie-arbeider,en wel het gemiddelde voor
geschoolde én ongeschoolde arbeid. Uit onze berekeningen bleek dat dit
gemiddelde in 1972 voor geheel Spanje op ongeveer 150.000 pesetas per
manjaar lag.
Vervolgens hebben wij de gemiddelde netto produktiewaarde per manjaar op
de kolonistenbedrijven over 1971/1972 berekend. Alleen voor Valsalada lag
deze veel hoger dan 150.000 pesetas.Voor vier andere dorpen [Ontinar de
Salz, Bardena del Caudillo, El Temple en Sta. Anastasia) week dit gemiddelde niet zoveel af van de norm van 150.000 pesetas, maar in de overige dorpen was voor de doorsnee-arbeidskracht op een kolonistenbedrijf
zeker géén sprake van inkomenspariteit met de groep van industrie-arbeiders. Omdat het hier gaat om gemiddelden voor gehele dorpen, mag men
aannemen dat in alle door ons bestudeerde dorpen een (zeer) groot deel
van de bedrijven aan de kolonisten géén redelijk
en waardig bestaan verschafte.
Wij hebben daarbij geen rekening ermee gehouden dat de doorgaans toch al
lage inkomsten voor de kolonisten niet alleen de beloning vormden voor
de ingezette arbeid, maar ook de vergoeding voor eventuele investeringen
uit eigen middelen en hun ondernemerswinst. Ook loopt de kolonist-ondernemer bedrijfsrisico's en mist hij allerlei sociale voorzieningen, waarop een arbeider in de industrie wél aanspraak kan maken. Deze en andere
nadelen benadrukken nog eens de ongunstige positie, waarin een groot
deel van de kolonisten bleek te verkeren.
4· -Pu £Î2^t22,£"_dÎe_/z£t_in/comensuraag'stwfe_y£r,oorza?cen
Bepalend voor deze situatie is onder meer de bedrijfsgrootte. Deze verschilt van dorp tot dorp, maar als regel zijn de kolonistenbedrijven in
de bestudeerde gebieden Cveel) te klein opgezet. Het Instituut gaat er
zelf van uit dat in de huidige omstandigheden een kolonistenbedrijf in
het Ebrobekken minimaal 15 ha. bevloeide grond moet omvatten, wil een
redelijk
en waardig bestaansniveau geboden kunnen worden. Bedrijven met een
dergelijke omvang komen in de bestudeerde dorpen wel voor, maar zij zijn
veruit in de minderheid. Bovendien gaat het meestal om bedrijven, die
toch onvoldoende produktiemogelijkheden bieden. Doorgaans beschikken dergelijke "grote" bedrijven namelijk over vrij slechte bodems of kan een
deel van de grond niet bevloeid werden. De bedrijfsvergrotingen, waarmee enkele jaren geleden een begin werd gemaakt, hebben weinig verbetering
gebracht in deze ongunstige situatie. Als gevolg van een kortzichtig
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uitgiftebeleid gedurende enkele decennia had het Instituut namelijk maar
weinig grond achter de hand, zodat niet meer dan een klein aantal bedrijven íets vergroot kon worden.
Het effekt van de te geringe bedrijfsomvang wordt nog versterkt door een
relatief extensieve exploitatie van de grond. Vooral op "jonge" bedrijven wordt bij gebrek aan kennis, ervaring en kapitaal vaak de voorkeur
gegeven aan de verbouw van graan. Daarnaast beperken het zoutgehalte in
de bodems (met name in de jongere dorpen van het Ejea-gebied) en minder
gunstige klimaatsomstandigheden in bepaalde dorpen de mogelijkheden ten
aanzien van de gewaskeuze.
Dezelfde faktoren, namelijk minder gunstige lokale bodemkenmerken en gebrek aan kennis, ervaring en kapitaal, bleken in veel gevallen een ongunstige invloed uit te oefenen op het niveau van de opbrengsten per ha.
Zelfs in de betere dorpen zijn deze doorgaans veel lager dan op de bedrijven met bevloeide landbouw in de rest van de provincie Zaragoza. Dit
geldt voor alle belangrijke gewassen, met uitzondering van maïs. Over
het geheel genomen zijn de opbrengsten in de bestudeerde gebieden dan
ook te laag om te kunnen spreken van een hoog-produktieve irrigatielandbouw.
De meeste kolonisten hebben bovendien nauwelijks de mogelijkheid aangegrepen om de lage produktiecijfers in de akkerbouw aan te vullen door
zich te richten op de veehouderij, de fruitteelt of de (grove) tuinbouw.
Slechts enkele dorpen tonen een duidelijke specialisatie in (één van]
deze vormen van agrarische produktie. Het beste voorbeeld is Valsalada
met een goed ontwikkelde rundveehouderij en een aantal op het mesten
van pluimvee gerichte bedrijven. Maar ook daar zijn deze meer winstgevend
geachte vormen van produktie veelal een aangelegenheid van slechts enkele
"rijke" bedrijven, evenals in de overige dorpen het geval is.
Het probleem van de geringe produktiewaarde per manjaar wordt ook veroorzaakt door een te hoge arbeidsinzet op de kolonistenbedrijven. In het
algemeen bleken de te kleine en extensief benutte bedrijven onvoldoende
werkgelegenheid en inkomsten te bieden voor de veelal grote kolonistengezinnen. Vanwege de ongunstige man-land ratio gaf een groot deel van de
potentiële arbeidskrachten er in het verleden de voorkeur aan om buiten
het (eigen) bedrijf een bestaan op te bouwen. De toenemende mogelijkheden om buiten de landbouw werk te vinden, dat beter beloond werd dan het
werk op het land, speelden daarbij eveneens een rol.
Dat met deze expulsie lang niet alle problemen zijn opgelost, blijkt wel
uit het feit dat in de bestudeerde gebieden nog altijd een overschot aan
arbeidskrachten bestaat. Een verdere afvloeiing valt daarom te verwachten.
In de kolonisatiegebieden zelf zijn de niet-agrarische bestaanssektoren
slechts beperkt ontwikkeld, maar in de onmiddellijke omgeving ervan liggen
enkele kernen, waar de werkgelegenheid zich in snel tempo uitbreidt.
Dit verklaart ook waarom het definitief vertrek van kolonisten in de bestudeerde gebieden tot nu toe beperkt is gebleven. Een deel van de kolonisten en van hun zoons heeft namelijk in de omgeving ander of aanvullend
werk gevonden, terwijl tevens het kolonistenbedrijf kan worden aangehouden.
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Al met al wijkt de situatie in deze gebieden niet wezenlijk af van die
op de rest van het Spaanse platteland. De bestaansmogelijkheden zijn er
wel wat beter, maar nog altijd ontoereikend om de agrarische beroepsbevolking vast te houden. Het massale vertrek van kolonistenzoons, het
voorkomen van kolonisten met een nevenberoep, het feit dat een deel van
de bedrijven in de toekomst zonder opvolger zal blijven en het voorkomen
van enkele (illegaal) verpachte Zotes zijn ontwikkelingen die lijnrecht
ingaan tegen de doelstellingen van het gevoerde beleid.

5.

J4og^ijke_02lossingen

Hoewel het aksent van ons onderzoek in sterke mate lag op het toetsen
van de bereikte resultaten aan de beoogde doelstellingen en op de vraag
welke oorzaken ten grondslag liggen aan de teleurstellende resultaten,
hebben wij eveneens enkele mogelijke oplossingen ter verbetering van de
inkomens op de kolonistenbedrijven bestudeerd. Daarbij zijn wij uitgegaan van de situatie op de bedrijven in Sta. Anastasia in 1S71/1972.
Wij hebben aangetoond dat de produktiewaarde per manjaar door een verdere expulsie van arbeidskrachten nog aanzienlijk kan worden verhoogd.
Het verdient daarom aanbeveling om deze ontwikkeling te stimuleren.
Natuurlijk kan het afvloeien van arbeidskrachten niet onbeperkt doorgaan
zonder nadelige invloed uit 'te oefenen op het teeltplan en op de opbrengsten. In Sta. Anastasia bleek zich echter op bedrijven met een arbeidsinzet van 1,00 manjaar of minder Ctot 0,70 manjaar) nog geen noemenswaardige extensivering van de bedrijfsvoering te hebben voorgedaan.
Een verdere expulsie van arbeidskrachten in de toekomst is ook daarom
noodzakelijk, omdat de mogelijkheden om de produktie op de kolonistenbedrijven te vergroten beperkt zijn. Een beleid gericht op intensivering
van de akkerbouw, door de gewaskeuze te moderniseren of door de opbrengsten te verhogen, ligt namelijk minder in de rede als mogelijke oplossing
voor het inkomensvraagstuk in deze dorpen, omdat een dergelijke ontwikkeling in Sta. Anastasia op veel bedrijven gepaard bleek te zijn gegaan
met een te grote stijging van de arbeidsinzet.
Maatregelen gericht op een verhoging van de bedrijfsopbrengsten hebben
bovendien het nadeel dat daarmee grote investeringen gemoeid zijn. Dit
is zeker het geval, indien men de veehouderij of de fruitteelt wil stimuleren. Deze investeringen mogen in de huidige omstandigheden nauwelijks
verwacht worden, niet van de zijde van de overheid en evenmin van de
kolonisten.
Uit de ervaringen opgedaan in Sta. Anastasia blijkt, dat met het oog op
een verhoging van de produktiewaarde per manjaar een vergroting van de
kolonistenbedrijven veruit de voorkeur verdient, tenminste wanneer dit
tevens een verbetering van de produktiekapaciteit inhoudt. Wat de kans
op een toekomstige bedrijfsvergroting betreft, hebben wij echter moeten
konstateren dat deze eveneens zeer klein is. Daarvoor heeft het Instituut
momenteel te weinig grond meer over en het is vrijwel uitgesloten dat
hierin in de toekomst verandering komt. Juridische, maar vooral ook financiële problemen staan namelijk grondaankopen door het IRYDA of ont-
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eigeningen in de weg.
Om niet volledig passief te hoeven blijven ten aanzien van de problemen,
die in de Kolonisatiegebieden zijn gesignaleerd, kan het Instituut weinig méér doen dan het vertrek van kolonisten en van hun zoons zoveel
mogelijk bevorderen. De daardoor vrijkomende grond zou door strikte toepassing van de nu al geldende bepalingen in handen van het Instituut
moeten komen, zodat daarmee tenminste een deel van de bedrijven vergroot kan worden. Gezien het ontbreken van konkrete beleidsmaatregelen,
is het evenwel de vraag of een dergelijke oplossing voor het inkomensvraagstuk in de kolonistendorpen op korte termijn verwacht mag worden.
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BIJLAGE I . De voornaamste kenmerken van het Bardenas I-Norte-gebied
In het Bardenas I-Norte-gebied is een aantal (zeer) kleine dorpen gebouwd, evenals enkele grotere kernen. Figarol is een voorbeeld van de
laatste kategorie. Rada zou dat ook kunnen zijn, indien het dorp niet
grotendeels onbewoonbaar en vervallen was. Hetzelfde geldt voor Alera,
dat momenteel een te beperkt aantal kolonistengezinnen huisvest om een
centrale funktie te vervullen. De overige dorpen zijn gepland als kleine
nederzettingen, in funktioneel opzicht gekoppeld aan al langer bestaande
dorpen, maar gelegen op een zekere afstand daarvan. De redenen hiervoor
zijn dezelfde als die welke de bouw van een aantal relatief kleine dorpen in het Violada-gebied hebben bepaald (zie p. 74) .De meeste van deze
kleine kernen blijken niet "leefbaar" te zijn (zie tabel 3 2 ) .
De selektie van kolonisten verliep in dit gebied op dezelfde manier als
in de gebieden van Ejea en La Violada. De vestiging van kolonisten verliep ongeveer hetzelfde als in het Ejea-gebied. Rond 1960 werden de
eerste kolonisten geplaatst en in de daarop volgende jaren tot in het
begin van de jaren zeventig kregen regelmatig kleine groepen kolonisten
een bedrijf toegewezen. Tot nu toe is het aantal geplaatste kolonisten
er ver achtergebleven bij de aantallen waarmee men nog rekening hield
bij de planning en de bouw van de dorpen.
Het zeer grote aantal leegstaande huizen in het INorte-gebied vindt zijn
oorzaak in het hoge zoutgehalte in de bodems en in de verzilting, die
zich na de omschakeling op bevloeide landbouw voordeed. Gedeeltelijk
als gevolg van deze ongunstige omstandigheden zijn de ekonomische resultaten op de kolonistenbedrijven tot nu toe vaak gering geweest. Dit
heeft er samen met andere, meer algemene faktoren toe geleid dat momenteel de mogelijkheid wordt bestudeerd om de reeds gestichte bedrijven
te vergroten. Zelfs wanneer alle grond die bij deze dorpen hoort geschikt zou kunnen worden gemaakt voor bevloeide landbouw, zouden de
dorpen toch nooit het aantal gezinnen kunnen herbergen, waarvoor ze
oorspronkelijk gepland zijn. In de toekomst zal namelijk een deel van de
grond die beschikbaar komt moeten worden toegewezen aan reeds bestaande
bedrijven.
De vaak toch al kleine dorpjes bleken onder dergelijke omstandigheden
heel weinig aantrekkingskracht uit te oefenen en konden de geplaatste
kolonisten niet of nauwelijks vasthouden. Van de 5 huizen waaruit de
kern El Boyeral bestaat is zelfs geen enkel huis bewoond.
Wat zijn omvang betreft behoort het Norte-gebied met 24.5B2 ha- bevloeibare grond zeker niet tot de kleinste deelprojekten van het plan Bardenas- Alto Aragón. Hiervan is echter niet meer dan 6.596 ha. of 26,B%
eigendom van het Instituut geworden. Bovendien is nog maar een deel van
de grond geschikt (gemaakt) voor intensieve bevloeide landbouw. De
6.596 ha. ^die in 1973 eigendom waren van het IRYDA,werden in datzelfde
jaar namelijk als volgt benut:
-

te bevloeien akkerland, uitgegeven aan kolonisten:
idem, (nog) niet uitgegeven aan kolonisten
:
"droog" akkerland
:
permanente natuurlijke weidegrond of bos
:
bebouwd (bijvoorbeeld met dorpen en wegen) of onbenut
i.v.m. de uitvoering van werkzaamheden
:

2870
1170
1238
1089

ha.
ha.
ha.
ha.

of
of
of
of

43,5%
17,7%
18,8%
16,5%

229 ha. of

3,5%
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tabel 32: Het aantal gebouwde huizen en het aantal gevestigde kolonistenen arbeidersgezinnen in het Bardenas I-IMorte-gebied in 1973
aantal huizen (1]

dorp

van kol onisten

van arbeiders

totaal

aantal gevestigde gezinnen (2)

aantal onbewoonde huizen

van kolonisten

van arbeiders

absoluut

in % van
alle gebouwde
huizen

Alera

86

24

110

39

3

68

61,8

Camporreal

19

2

21

6

0

15

71,4

El Boyeral

5

0

5

0

0

5

100,0

110

20

130

88

7

35

26,9

49

6

24

3

26

47,3

220

37

55
257IIJ

76

10

167

65,0

26

3

29

13

0

14

46.3

515

92

607

246

23

330

54.4

Figarol
Gabarderal
Rada
San Isidro
del Pinar
totaal

(1] De plannen voor de bouw van huizen zijn hiermee volledig gerealiseerd,
echter met dien verstande dat in Rada het grootste deel van de huizen
nooit is afgebouwd. De huizen daar zijn nu grotendeels weer vervallen,
maar zijn hier als "gebouwd" opgenomen.
(2) In sommige dorpen woont een (klein) deel van de kolonisten en arbeiders
niet in het dorp zelf, maar in een grotere plaats of in een ander kolonistendorp in de omgeving.
(3) Dit cijfer berust gedeeltelijk op een schatting.
Een deel van de niet aan kolonisten of landarbeiders uitgegeven huizen wordt namelijk bewoond door gehuwde zoons van kolonisten, door
ambtenaren van het Instituut of door derden. Soms zijn ook een of meerdere huizen in gebruik voor sociale aktiviteiten. Voor de meeste dorpen
kon hiermee geen rekening worden gehouden. Maar ook wanneer men het
aantal huizen dat in gebruik is voor andere dan de oorspronkelijk geplande doeleinden schat op 10%, moet nog worden gekonkludeerd dat een
groot deel van de huizen in dit gebied leeg staat.
Bron: diverse informanten van het IRYDA en eigen waarnemingen
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In tegenstelling tot de situatie in het Ejea- en in het Violada-gebied
overheersten hier in het bouwplan de minder intensieve vormen van bodemgebruik. Met name in Rada lag veel land dat wel bevloeid kon worden, maar
waar in verband met de verzilting van de bodem nog drainagewerkzaamheden
moeten worden uitgevoerd. Een deel van de grond werd er door het Instituut
achter de hand gehouden om de lotes
die onbevredigende resultaten opleverden in de toekomst te kunnen vergroten. In de nederzetting El Boyeral lag
zelfs alle grond (53 ha. in totaal) om dezelfde reden braak.
Bovendien werd in het Norte-gebied een belangrijk deel van de grond benut
voor secono-landbouw, voor bosbouw of als weideterrein. Het grootste deel
van het secono-land- lag in Rada en Alera.
Het kolonisatieproces is in het grootste deel van het Norte-gebied dus
nog verre van voltooid. In dorpen als Rada en Alera en in de kleine kern
El Boyeral was in 1973 een groot deel van de grond nog niet in gebruik genomen of zelfs nog niet geschikt gemaakt voor bevloeide landbouw. In grote
delen van het gebied worden nog aanvullende werkzaamheden verricht om de
grond daarvoor geschikt te maken, maar op andere plaatsen is daarmee nog
niet eens een begin gemaakt. Daarom kon in het Norte-gebied ook nog maar
een relatief klein deel van het land, dat eigendom is van het Instituut,
worden uitgegeven aan kolonisten. Ook is er pas een gedeelte van het oorspronkelijk geplande aantal kolonisten geplaatst.
Over het geheel genomen is de kolonisatie in dit gebied dus nog verre van
"af". Een deel van de in het verleden gestichte bedrijven kampt er zelfs
na meer dan 10 of 15 jaren nog met problemen, die typerend zijn voor de
beginfase van het kolonisatieproces, zoals niet of slecht funktionerende
irrigatiestelsels en verzilting van de bodem. Daardoor is de produktie
op deze bedrijven erg laag en niet te vergelijken met de resultaten, die
in andere "oude" irrigatiegebieden bereikt worden.

.158.

BIJLAGE II. Vergelijking van de gemiddelde bedrijfsopbrengsten in 19711972 met het gemiddelde over de periode 196Θ-1969 tot en met
1971-1972
Om de gemiddelda bedrijfsopbrengsten in 1971-1972 te kunnen vergelijken
met hst gemiddelde over de jaren 1968-1969 t/m 1971-1972 zijn de in tabel
33 en 33a genoemde opbrengsten in kg/ha. aangehouden. Vervolgens is
voor elk dorp de gemiddelde omvang van de kolonistenbedrijven berekend,
verminderd met 10%. Dat laatste was noodzakelijk in verband met het feit
dat een deel van de aan kolonisten uitgegeven grond niet wordt ingezaaid.
Het betreft vooral hoger gelegen stukken van het terrein en de grond die
in beslag wordt genomen door irrigatie- en afwateringskanaaltjes.
Rekening houdend met de gevolgde gewaskeuze is vervolgens voor ieder dorp
berekend hoeveel de gemiddelde waarde van de produktie in de akkerbouw
in 1971-1972 afweek van het gemiddelde, dat bereikt zou zijn indien in dat
jaar dezelfde opbrengsten in kg/ha. behaald zouden zijn als het gemiddelde
voor de periode 1968-1969 tot en met 1971-1972 aangeeft. De gekonstateerde
"produktieverschillen" zijn daartoe omgerekend tegen de in 1971-1972 gel
dende prijzen voor agrarische produkten in pesetas per kg, namelijk:
tarwe
gerst
maïs

6,40
5,25
4,20

luzerne
suikerbieten
Spaanse pepers

2,50
1,25
4,50

tomaten
aardappelen

1,90
2,00

De aldus gevonden gemiddelde korrektiewaarden per bedrijf zijn in tabel
34 weergegeven. Voor de veeteelt is een dergelijke berekening achterwege
gelaten, omdat deze tak van agrarische produktie veel minder dan de akkerbouw onderhevig is aan de invloed van "toevallige" omstandigheden.

tabel 34: Gemiddelde korrektiewaarde per bedrijf in verband met het verschil in opbrengst uit de akkerbouw in 1971-1972, vergeleken met
de gemiddelde opbrensten over de periode 1968-1969 tot en met
1971-1972 (in pesetas]

dorp

Violada--gebied
positief

negatief

dorp

Ejea -gebied
positief

negatief

Valsalada

-

305

Dntinar de Salz

-

3.269
-

El Bayo

17.436

-

Puilato

6.788
-

197

Valarena

26.517

-

Artasona

-

7.395

Pinsoro

-

7.750

San Jorge

-

45.160

Sabinar

-

9.452

El Temple

Sta.Anastasia

6.324

Bardena d.C.

-

Bron: (bewerking van] diverse opgaven van het I.N.C./IRYDA

48.350

.159.

tabel 33: De gemiddelde opbrengsten in Kg /ha. in het Violadagebied over 1971-1972 en over de periode 1968-1969 tot en met
1971-1972

gewas

Valsalada

(a)

CbHU

Ontinar de Salz
(a)
(b)

El Temple
(a)
(b)

?(2)

2.579

2.925

2.700

2.642

2.736

2.466

2.499

3.237

2.624

2.630

2.674

11.266

10.550

11.100

11.591

12.190

11.630

7.469

7.872

6.720

7.118

7.529

7.241

suikerbieten

23.555

32.155

24.000

27.875

tomaten

25.000

22.689

23.586

22.237

24.412

22.441

tarwe
gerst/haver
luzerne
mals

aardappelen

gewas

Puilato
(a)

Ib)

Artasona
Ca)

(b)

San Jorge
(a)
(b)

tarwe

2.861

2.487

2.040

2.182

1.739

2.144

gerst/haver

3.103

2.760

2.208

2.049

2.161

1.984

11.300

11.336

6.826

7.424

5.199

8.368

7.300

7.674

5.319

5.965

4.625

5.865

suikerbieten

26.000

27.531

16.000

25.913

10.222

23.916

tomaten

28.000

25.092

luzerne
maïs

aardappelen

[a)= 1971-1972
Cb)= gemiddelde over 1968-1969 tot en met 1971-1972
(1) Over het jaar 1968-1969 zijn geen gegevens beschikbaar.
(2) Volgens opgaven van het I.N.C./IRYDA werd in 1971-1972 per ha. gemiddeld 5.345 kg tarwe geoogst, maar dit berust ongetwijfeld op een
vergissing.
Bron: (bewerking van) diverse opgaven van het I.N.C./IRYDA
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tabel

33 a. De gemiddelde opbrengsten in kg /ha. in het Ejea-gebied
over 1971-1972 en over de periode 1968-1969 tot en met
1971-1972

gewas

Sta.Anastasia
(a)
(Ы

Bardene del Caudillo
(a)
tb)

El Bayo

Ca)

Cb)

tarwe

1.472

1.452

1.872

1.858

2.380

1.418

gerst/haver

1.664

2.131

2.445

2.062

2.865

2.039

13.494

11.565

5.895

8.392

11.813

11.067

8.120

8.173

6.865

7.050

5.843

5.841

suikerbieten

23.595

32.073

21.620

33.502

24.412

26.004

tomaten

39.845

29.186

18.066

23.704

20.000

25.418

Spaanse pepers

18.817

16.679

9.489

11.720

5.000

8.412

1.042

-

1.206

-

-

-

Valareña
Ca]

Cb]

Sabinar
(a)

(b]

luzerne
maïs

soja

gewas

Pinsoro
(a)

ibi

tarwe

1.610

1.274

1.138

921

1.839

1.437

gerst/haver

3.347

1.473

1.535

1.252

1.271

1.205

luzerne

9.637

10.013

9.200

8.671

7.846

8.170

maïs

5.528

4.937

4.886

4.877

5.116

4.885

suikerbieten

13.983

19.675

15.409

21.734

11.713

17.974

tomaten

20.000

25.188

33.333

23.500

17.048

7.268

11.796

10.400

7.060

Spaanse pepers
soja

886

[a)= 1971-1972
( b ) = g e m i d d e l d e o v e r 1 9 6 8 - 1 9 6 9 t o t en met 1 9 7 1 - 1 9 7 2

Bron: (bewerking van) diverse opgaven van het I.N.C./IRYDA

*
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NOTEN

Noten bij

Inleiding

1. Anuario estadístico de Espana, 1973, [152), p.279, p.301.
Volgens opgaven in Evolución, (12), p.12, p.74 bedroeg de ргоduktiewaarde per arbeider in de agrarische sektor in 1971 niet
meer dan 45% van de waarde die in de industriële en dienstensektor tesamen werd bereikt. Volgens dezelfde bron gold voor
Nederland in datzelfde jaar een percentage van 93.
2. Balbontin, F., Estructura, (37), p.31-32.
3. La agricultura, 1972, Política, (30), p.19; Evolución, 1971,
(12), p.29; III Plan, Agricultura, (56), p.166-169.
4. La agricultura, 1971, (27), p.231-232. In 1972 deed zich een
vergelijkbare situatie voor . Zie La coyuntura, (42), p.30-31.
5. Anuario estadístico de España, 1974, (153), p.36. Omdat vooral
de jongeren uit de landbouw wegtrokken ging de agrarische beroepsbevolking ook steeds meer vergrijzingsverschijnselen vertonen. In 1970 was niet minder dan 49% van de beroepsbevolking
in de landbouw ouder dan 45 jaar, tegen 33,1% van de niet-agrarische beroepsbevolking. Zie Cercos Pérez, Α., El empleo, (41),
p.13.
6. Zie onder meer Mohrmann,J.С.J.; Kessler,J., Waterdeficiencies,
(4), kaart 1.
7. Voor een uitvoerige analyse van de problemen op het Spaanse
platteland kan worden verwezen naar diverse publikaties . Zie
onder meer Kleinpenning,J.d.G., Spanje-Portugal, (20).
8. III Plan, (23) geeft de grote lijnen aan, die in afzonderlijke
deelplannen nader worden uitgewerkt. Voor de agrarische sektor
wordt verwezen naar III Plan, Agricultura, (56).
9. Ill Plan, (23), p. 37-38.
10. Dekreet 1541/1972 van 15 juni 1972, artikel 13. Dit dekreet is
opgenomen in Ley de reforma, (73), p.231-237.
11. Idem, artikel 14.
12. Het Instituut zal in deze studie worden aangeduid als I.N.C./
IRYDA. Alleen wanneer duidelijk onderscheid moet worden gemaakt
tussen beide organen, zal hetzij de naam I.N.C., hetzij die van
IRYDA worden gebruikt.
13. Een samenvatting van zijn proefschrift vindt men in Ortega
Cantero, Ν., Estudio, (82).
14. Béringuier, Chr., Colonisation, (63).
15. De resultaten van dit onderzoek zijn onder meer samengevat in
Peperkamp, G., The activities, (63).
16. Dit onderzoek vond plaats in de zomer van 1972, in het voorjaar
van 1973 en in de winter van 1974/1975.

Noten bij hoofdstuk

I

1. Ley de reforma, (73), p.16. Ook het I.N.C. had een dergelijke
taakomschrijving, hoewel het onder 3 genoemde punt daarin niet
expliciet werd genoemd . Dit laatste facet van de taak van het
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2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

IRYDA,en met name de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen, is binnen het Instituut echter nauwelijks uitgewerkt en
moet derhalve buiten beschouwing worden gelaten.
De werkwijze van het IRYDA is vrijwel gelijk aan die van het
I.N.C. Alleen wanneer sprake is van een duidelijk verschil
in aanpak, zal daarvan expliciet melding worden gemaakt.
Kleinpenning,J.M.G., Geografie, (2), p.171. Zie ook Bosque
riaurel,J., Geografía, [7], p.96j Higueras Amai,Α., Los rega
díos, H B ) , p.205 e.V. en Naylon,J., Irrigation, (SO), ρ.17θ.
Zie hoofdstuk II A, paragraaf 1.
Voor een vollediger overzicht van de werkwijze van het Insti
tuut wordt verwezen naar Ley sobre colonización, (72); Ley
51/1968, (74) en Ley de reforma, (73), titel III, hoofdstuk I.
De in deze paragraaf verwerkte informatie is aan de bovengenoemde publikaties ontleend, tenzij wordt verwezen naar andere
bronnen. Uiteraard kunnen wij niet volledig zijn in het opsommen van alle geografisch relevante veranderingen en verschijnselen, die zich als gevolg van de aktiviteiten van het
Instituut kunnen voordoen. Hier wordt bijvoorbeeld niet ingegaan op de veranderingen in het nederzettingspatroon als gevolg van de bouw van nieuwe dorpen. Ook facetten als de migratiestromen, die de bouw van deze dorpen met zich meebrengt,
zijn hier buiten beschouwing gelaten, omdat zij niet of slechts
zijdelings betrekking hebben op de algemene doelstellingen
van het Instituut.
Ley sobre colonización, (72), p.21.
Carrion,P., Colonización, (66), p.15ö.
Zie p. 18.
Deze bepaling is in 1962 toegevoegd aan de Wet op de kolonisatie van 1949. Zie Ley sobre colonización, (72).
Ley sobre colonización, (72), p.11.
Zie onder meerHI Plan, Agricultura, (56), p.101 en Ley de reforma, (73), p.240.
Dp de meer algemene kritiek op het funktioneren van het I.N.C.
komen wij in hoofdstuk II terug.
Memoria, 1969, (78), p.38.
Een groot deel van de kritiek op het beleid van het I.N.C/
IRYDA in dit opzicht vindt men in Ponencia, (109), Memoria,
p.10.
Zie onder meer Peperkamp, G., The activities, (83), p.23.
Ill Plan, Agricultura, (56), p.314.
Ley de reforma, (73), p.34.
Apéndice, (123), paragraaf 6.
Ríos Romero, F. de los,Aspectos, (118), p.45.
Zie onder meer Peperkamp,G., The activities, (83).Deze mogelijkheid wordt ook geopperd in Memoria, 1969, (78), p.37-38.
Apéndice, (123), paragraaf 18 en 27.
Normas, (84), p.1.
Ill Plan, Agricultura, (56), p.33-34.
Normas, (84), p.1.
Peperkamp,G., The activities, (83), p.24.
Ley de reforma, (73), p.34.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.

Hierop Komen wij in hoofdstuk II nog terug.
Mayer, E., Moderne, (76), p.44.
Zie onder meer III Plan, Agricultura, C56), p.193 en 304.
Idem . p. 68 en 195.
Carrion,P., Colonización, (66), p.157.
De intensiteit van het bodemgebruik wordt door het I.N.C./
IRYDA vaak uitgedrukt in de zogenaamde index van de ingezaai-

de oppervlakte {ïndioe

33.

34.

35.
36.

37.

38.

de superficie

aultivada).

Deze index

geeft de verhouding aan tussen de totale oppervlakte,die in
een bepaald jaar wordt ingezaaid met enig gewas, en het totale
areaal akkerland, bijvoorbeeld van een bedrijf. De index heeft
evenwel een beperkte waarde als indikator voor de intensiteit
van het bodemgebruik, vooral omdat de vraag buiten beschouwing
wordt gelaten met welk soort gewassen het land wordt ingezaaid.
Toch kan een vergelijking van de index van de ingezaaide oppervlakte van twee bedrijven of gebieden wel illustratief zijn.
Zo bedroeg in 1971 de index voor de "droge"landbouw in geheel
Spanje 0,73 en voor de bevloeide landbouw 1,06. Zie Superficies
de cultivo, 1971, (181), p.213 e.v.
Mayer,E., Moderne, (76), p. 43 komt tot een toename van 290%.
Balbontin.B. noemt een stijging variërend van 380 tot niet minder dan 790% (geciteerd in Leal García,Α., La transformación,
(71), p.16).
Dit verschijnsel heeft niet of nauwelijks de aandacht getrokken
van degenen die kritiek uitoefenden op het kolonisatiebeleid
of op het I.N.C./IRYDA (zie hoofdstuk II). Dit is des te opmerkelijk, omdat het naar onze mening gaat om een zaak van meer
dan ondergeschikt belang. Bovendien wordt dit feit door het Instituut wel toegegeven.
Men zou kunnen denken aan een eventuele verzilting van de bodem.
Een voorbeeld van de eerste benadering vindt men in Ríos Romero,
F. de los. Colonización, (120), p.55-56. Met produktiecijfers
wordt bijvoorbeeld gewerkt in de verschillende voorstudies van
het I.N.C./IRYDA, waarin vaak alleen op grond van dergelijke
cijfers wordt "aangetoond" dat het uitvoeren van een kolonisatieprojekt verantwoord is.
Van deze studies wordt melding gemaakt in La agricultura española en 1972, (29) ,p.8. Volgens hier niet nader te noemen stafleden van het IRYDA gaat het in dit geval uitsluitend om een ekonomische analyse van de kosten en baten van twee zeer kleine
kolonisatieprojekten. Deze analyse wordt bij wijze van proef
uitgevoerd. Het initiatief hiertoe is niet binnen het IRYDA zelf
genomen, maar sluit aan op een verzoek van het G.E.C.D. Ook zou
voor de reeds uitgevoerde Projekten in het Ebrobekken een (geheime) studie zijn uitgevoerd, waarin de ekonomische rentabiliteit ervan wordt aangetoond. Zegslieden van het IRYDA zijn evenwel van mening dat het betreffende rapport zal zijn geschreven
met het doel om nieuwe kredieten te verkrijgen voor de financiering van verdere uitbreidingen. Objektieve informatie over de
tot nu toe bereikte resultaten in de al uitgevoerde projekten
valt, volgens deze zegslieden, nauwelijks te verwachten.
Quelle,0., Beiträge, (110),p.34 spreekt bijvoorbeeld over een
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dorp in het Violada-gebied als over eine neue Kultttruelt
in
mitten
der trosttosen
Steppe.
Van de tweede genoemde mogelijk
heid valt in de literatuur geen duidelijk voorbeeld aan te
wijzen.

Noten bij

hoofdstuk

II

1. Voor een vollediger overzicht wordt verwezen naar verschillende
publikaties, zoals Naylon.J., Irrigation, (6G); Memoria, 19Б9,
C78); Añiló Vázquez,J., Estructura, (34],- Ortega Cantero,Ν.,
Estudio, (82]; Tamames, R., Introducción, (26), p.37 e.v. De
periode vóór de Burgeroorlog is beschreven door Malefakis.
Zie Malefakis, E.E., Agrarian reform, (51).
2. Zie onder meer Anlló Vazquez, J., Estructura, (34), p.19 en
Mayer,E., Moderne Formen, (76), p.10.
3. Memoria, 1969, (7Θ), p.71 e.v.
4. Anlló Vázquez, J., Estructura, (34), p.19-20.
5. Het is niet duidelijk of het genoemde cijfer van 5,7 miljoen
ha. uitsluitend betrekking heeft op de grond, die door overheidsinstanties werd uitgegeven krachtens de wet, of ook op de
spontane bedrijfsbezettingen waarbij de boeren zich op deze
wet beriepen.
6. Ortega Cantero,Ν., Estudio, (82), p.267.
7. Memoria, 1969, (78), p. 73. Zie ook Ponencia, (109), p.10.
8. De wet werd in 1958 aangevuld en in 1962 gewijzigd op punten
van ondergeschikt belang. Zie Ley sobre colonización, (72).
9. Memoria, 1969, (78), p.76.
10. Idem, p.83 e.v.
11. Anuario estadístico de España, 1973, (152). p.93.
12. Memoria, 1969, (78), p.37. Het Instituut laat zich in deze
publikatie al bijzonder vaag uit over het aantal kolonisten dat
in 1969 is geplaatst. Recentere cijfers zijn niet meer verstrekt. Het laatste jaaroverzicht van de aktiviteiten van het
I.N.C./IRYDA dateert namelijk uit 1969, hoewel het Instituut
volgens de Wet op de kolonisatie (Ley de reforma, (73), p.243)
verplicht is tot jaarlijkse rapportage.
13. Evolución, 1973, (14), p.80.
14. Bomer, В., L'irrigation, (86), p.26.
15. Ill Plan, Agricultura, (56), p.48; III Plan, (23), p. 257 en
267.
16. Anlló Vázquez, J., Estructura, (34), p.27.
17. Naylon.J., Irrigation, (80), p. 178-179.
18. Ley sobre colonización, (72), p. 10-11.
19. Volgens deels niet gepubliceerde opgaven van het I.N.C./IRYDA.
20. Zie noot 12.
21. Sinds 1940 nam hst bevloeide areaal in Spanje toe van 1,3 miljoen ha. tot 2,4 miljoen ha. Zie Kleinpenning, J.M.G., Spanje,
(20), p.87.
22. Carrion,P., Colonización, (66), p.155-156.
23. Het is niet juist om de mate, waarin de aandacht van het
I.N.C./IRYDA op bepaalde delen van Spanje gekoncentreerd was,
af te meten aan de door het Instituut geïnvesteerde bedragen
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24.

25.
26.
27.
2Θ.
29..
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.

39.
40.

41.

in iedere provincie. Daartoe zou men moeten beschikken over
exacte gegevens betreffende die investeringen, omgerekend tegen hun huidige waarde. Verder werden bepaalde werkzaamheden,
zoals de bouw van kleine stuwdammen en het graven van kleinere irrigatiekanalen, verricht voor rekening van het Instituut,
maar deze moesten vaak worden uitgevoerd in andere gebieden
dan die welke uiteindelijk hiervan profiteerden door een uitbreiding van het bevloeide areaal.
Het artikel van Bueno Gómez,M. en Sánchez de la Nava.I., Evolución, (64], p.13 geeft een wat ander beeld. Deze auteurs
gaan, overigens zonder opgave van redenen, uit van de oppervlakte grond die dankzij het Instituut bevloeid wordt, omgerekend in procenten van het totale areaal bevloeide grond in
de verschillende provincies. In grote lijnen komen hun bevindingen toch wel overeen met de onze, in zoverre dat de aandacht van het I.N.C./IRYDA vooral gekoncentreerd is geweest
op Zuid Spanje, met name het Z.W. deel, en op de provincies
Zaragoza en Huesca.
The economie development, И 1 ) . Dit rapport verscheen in 1962
in een Spaanse editie.
Anlló Vazquez,J., Estructura, (34), p. 24-31.
Deze kritiek had vooral betrekking op de aanpak in de jaren
vijftig (zie p. 30).
Behalve naar de nog te noemen publikaties kan ook verwezen
worden naar Carrion,?., Colonización, (66).
Tamames,R., Problemas, (62), p. 30 e.v.
López de Sebastián, J., Política, (50), p.304 e.V.
Béringuier, Chr., Colonisation, (63).
Zie onder meer Ortega Cantero,Ν., Estudio, (82) en Peperkamp,
G., The activities, (83).
Zie Hoekveld, G.Α., Landbouw, (1), p.110 en verschillende bij
dragen in Landbouw, (3), bijvoorbeeld A.Maris, De landbouw
in beweging, p.11-19.
Ill Plan, Agricultura, (56), p.32 e.v.
Béringuier, Chr., Colonisation, (63), p. 173 en Peperkamp, G.,
The activities, (83), p.23. Zie ook III Plan, Agricultura,
(56), p. 314 waarin het Instituut een te starre aanpak wordt
verweten bij het vaststellen van de omvang van kolonistenbedrij ven.
Zie onder meer 0osterbaan,G.A., Spanje, (53).
III Plan, Agricultura, (56), p. 297 e.v.
Ook het Consejo Económico Sindical Interprovincial del Ebro
wijst in Ponencia, (109), Memoria, p.10 op de gewijzigde situatie ten aanzien van de voedselvoorziening in Spanje.
III Plan, Agricultura, (56), p.299.
Ley 27/1971, (49). Deze wet is later opgenomen in de Wet op
de agrarische hervorming en ontwikkeling, die de basis vormt
voor de aktiviteiten van het IRYDA. Zie Ley de reforma, (73).
Zie Peña Bernaldo de Quiros.M., Juicio, (55) en Tamames.R.,
Introducción, (26), p.66 .
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Noten bij hoofdstuk

III

1. Voor een meer gedetailleerde en verklarende behandeling van
het fysisch milieu wordt onder meer verwezen naar Lautensach,
H., Die Iberische Halbinsel, [21), p. 355-362.
2. Casas Torres, J.M. en Mensua Fernández, S., Tipos, (Θ9), p.27.
3. Frutos lvlejías,ri.L., Los glacis, (95), p. 423 e.v.
4. Voor een vollediger behandeling van het reliëf en van de
geomorfologische ontwikkeling van het centrale deel van het
Ebrobekken wordt verwezen naar Mensua Fernandez, S., El Valle,
(98), p. 214-216 en naar Quirantes Puertas, J., Apuntes, (111 ).
5. Plan de riegos, (142), p.6.
6. Wanneer men zich met behulp van verschillende publikaties een
beeld wil vormen van de bodemkenmerken in Spanje in het algemeen en van die in het Ebrobekken in het bijzonder, doet zich
het probleem voor dat de meeste klassifikaties uitgaan van
totaal verschillende normen en kenmerken en meestal ook hun
eigen terminologie hanteren. Daardoor zijn zij niet of nauwelijks met elkaar te vergelijken. Zie onder meer Casas Torres,
J.M., El Valle, ( 7 Ь Lautensach,H., Die Iberische Halbinsel,
(21), p. 103 e.V.; Mapas de suelos, (101); Guerra,A. en
Monturiol, F., Memoria, (99); blad 4B van de Atlas Nacional de
España, 1967, (6); Guerra,Α., El mapa, (17); Los grupos prin
cipales, (16); Guerra Delgado,A. e.a.. Mapa de suelos, (18);
Casas Torres, J.M., Los hombres, (88), p. 159 e.v.
7. Guerra,A. en Monturiol, F., Memoria, (99), p. 9 e.V.; Casas
Torres, J.M., Valle, (97), p.65. Ook binnen de door ons bestu
deerde kolonisatiegebieden liggen in de hogere delen tertiaire
afzettingen en kwartaire afzettingen in de verschillende rivierdalen, zoals het dal van de Arba en dat van de Gallego. Zie
Ríos Romero, F. de los. Proyecto, (145), p.15; Aragón Austri,
J. en Esteban Fernández, Α., Proyecto, (124), p.3; Esteban
Fernández, A. en Collado Bercero,F., Proyecto , (140), p.2.
8. Quirantes Puertas,J., Apuntes, (111), p. 213; zie ook Guerra
Delgado, A. e.a.,Mapa de suelos, (1Θ), div. pp.
9. Zie onder meer Casas Torres, J.M., Los hombres, (88), p.62.
10. Lautensach,H., Die Iberische Halbinsel, (21), p. 103-107, p.361.
11. Een bewerking van de Mapa de suelos de España, escala 1/1.000.000,
(18). Volgens aanwijzingen van de samensteller. Dr.A. Guerra
Delgado, is een aantal vereenvoudigingen aangebracht en is
zoveel mogelijk gezocht naar gangbare Nederlandse en Duitse
equivalenten voor de Spaanse termen.
12. In het Plan de riegos, (142), p.5 worden de bodems in de kolonisatiegebieden "goed" genoemd.
13. Voor een meer gedetailleerde behandeling van het klimaat in het
Ebrobekken wordt onder meer verwezen naar Lautensach,H., Die
Iberische Halbinsel, (21), p.72, p.355-360.
14. Casas Torres, J.M. en Mensua Fernández, S., Tipos, (89), p.42.
15. Idem, p. 40.
16. Dit verschijnsel doet zich ook op kleinere schaal voor. Zo ligt
het Violada-gebied, waarin een deel van het kolonisatieprojekt
Monegros I is uitgevoerd, in de regenschaduw van het Castellar-
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massief. Zie Сагсіа-Заіп2,І_., Las regiones, O B ] , p.473.
17. Guerra,A. en Monturiol, F., Петогіа, [99), p. 13; Casas Torres,
J.PI. en Mensua Fernández, S., Tipos, [B9), p.42.
1 . Zie onder meer Davy, L., Une nouvelle approche, (90), p.157 e.ν.
19. Lautensach,H., Die Iberische Halbinsel, (21), p. 359. Zie ook
Davy, L., Une nouvelle approche, (90), p.156-157.
20. Wanneer men voor het station Zaragoza over de perioden 1951-1955,
1956-1960 en 1961-1965 de gemiddelde neerslag in de verschillen
de maanden berekent, komt men tot aanzienlijke verschillen tussen
de diverse perioden. Zie Reseña, Zaragoza, (179), p.36.
21. Ferrer Regales,П., El valle, (93), p.21.
22. Casas Torres, J.M., El valle, (87), p. 67.
23. Mapas de suelos, (101), Memoria, p.13. Hierin wordt jammer ge
noeg niet aangegeven op welke periode de waarnemingen betrekking
hebben. Wat de beide kolonisatiegebieden betreft, kan voor het
Bardenas-gebied het gemiddelde voor Ejea de los Caballeros wor
den aangehouden. De voor het Monegros-gebied beschikbare cijfers
variëren van gemiddeld 13,30C over de periode 1929-1936 tot 14,60C
over de jaren 1966 - 196Θ. Zie Ríos Romero, F. de los. Proyecto,
(145), bijlage 3; Correa Urquiza,A., Estudio, (137), p.14.
24. Anuario estadístico de España, 1973, (152), p.19 (bewerkt), aangevuld met gegevens verstrekt door de Servicio Meteorológico van
het Ministerio del Aire te Zaragoza.
25. Zo werd in Qntinar de Salz in 1967 over de maand december een gemiddelde temperatuur van 4,0oC gemeten. Voor juli van datzelfde
jaar bedroeg dit gemiddelde volgens opgaven van de Servicio
Meteorológico van het Ministerio del Aire te Zaragoza niet minder
dan 27,fl0C.
26. Lautensach, H., Die Iberische Halbinsel, (21), p.360; Mapas de
suelos. Memoria, (101), p.13j Fischer, К., Moderner Landschafts
wandel, (15), p.56.
27. Guerra,A. en Monturiol,F., Memoria, (99), p.14.
28. Lautensach,H., Die Iberische Halbinsel, (21), p.62.
29. Mohrmann, J.C.J, en Kessler,J., Waterdeficiencies, (4), p.42.
30. Zie voor een lagere schatting Baars, C. van; Harmsen, E.J. en
Zeeuw, J.W. de. Irrigatie, (36), p.61-62. Hogere schattingen vindt
men in Guerra,A. en Monturiol, F., Memoria, (99), p.14 en in
Ríos Romero, F. de los. Colonización, (120), p.19 e.v.
31. Lautensach, H., Die Iberische Halbinsel, (21), p.62 en p.360; zie
ook fig. 7.
32. Ponencia: Regadíos, (109), p.14-36.
33. Wij zijn vooral uitgegaan van gegevens, die betrekking hebben op
de provincie Zaragoza. Dit is gedaan omdat deze provincie het
grootste deel van de Iberische vlakte beslaat, terwijl ook een
belangrijk deel van de door ons bestudeerde kolonisatiegebieden
binnen haar grenzen is gelegen. Andere provincies, zoals Huesca
en Navarra, strekken zich voor een groot deel uit in de Pyreneeën
en in de randgebergten, waardoor zij een wat afwijkend beeld vertonen. De keuze van de provincie Zaragoza als ruimtelijk kader,
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34.

35.

ЗБ.

37.

38.

39.
40.

waarbinnen het kolonisatieproces in het EbrobeKken zich voltrok,
wordt op grond van dezelfde argumenten ondersteund door A.
Higueras A m a i , hoogleraar in de geografie aan de Universiteit
van Zaragoza.
Dezelfde motieven voor de keuze van het Ebrobekken als koloni
satie- en irrigatiegebied worden genoemd door Higueras A m a i ,
Α., La agricultura, (47], p.592. Hij vermeldt ook het feit dat
op meerdere plaatsen aan de rand van het bekken gemakkelijk
stuwdammen konden worden gebouwd om de watervoorziening te re
gelen (p.599). De enorme, vooral in technisch opzicht interessan
te mogelijkheden om in het Ebrobekken grote stukken grond voor
bevloeide landbouw geschikt te maken bepalen ook nu nog voor een
belangrijk deel het denken over de toekomstige ontwikkeling.
De Consejo Económico Sindical Interprovincial del Ebro besteedt
in zijn Ponencia: Regadíos, (109) bijna uitsluitend aandacht aan
technische aspekten en mogelijkheden, verband houdend met de
uitbreiding van de bevloeide landbouw. Hierop is van toepassing
wat in het vorige hoofdstuk is opgemerkt over de "technische"
oriëntatie van de voor het irrigatiebeleid verantwoordelijke instanties en met name van het I.N.C.
Deze uitsluitend mondeling door zegslieden genoemde reden om
juist in dit deel van Spanje op grote schaal kolonisatieprojekten uit te voeren sluit aan op hetgeen in hoofdstuk II al is opgemerkt over het feit dat het Instituut niet bereid of niet in
staat bleek te zijn radikale maatregelen te nemen met betrekking
tot de eigendoms- en bezitsstruktuur.
Over de recente ontwikkelingen in het Ebrobekken is weinig ge
publiceerd, vooral wat betreft de agrarische sektor. De publikatie van M. Marín Cantalapiedra, Movimientos, (102) vormt in
feite de enige belangrijke informatiebron. Omdat ons onderzoek
zich moest beperken tot de ontwikkelingen, die zich in de kolonisatiegebieden hebben voorgedaan, kon de gesignaleerde
leemte in de geografische en regionaal-ekonomische literatuur
niet worden aangevuld door eigen onderzoek. Beter gedokumenteerd zijn wij over de situatie, die bestond vóór de uitvoering
van de grote kolonisatieprojekten in het Ebrobekken. Dit is
vooral te danken aan de voorstudies, die het I.N.C. ten behoeve
van zijn projekten verrichtte. Zie ook Ferrer Regales,Μ.,El
valle, (93).
Gebaseerd op Marín Cantalapiedra, M., Movimientos, (102), p.9B4 en p. 263-280, tenzij andere bronnen zijn vermeld. Ook Higueras
A m a i en Molina Ibañez ontlenen de gegevens voor hun recente
publikatie (100) voor een groot deel aan het boek van Marín
Cantalapiedra.
Dit blijkt uit een bewerking van gegevens in Casas Torres, J.M.;
Lacarra, J.M. en Espapé Rodríguez, F., Aragón,(86), p. 208;
Reseña estadística, Zaragoza, 1968, (179), p.72j Anuario estadístico de España, 1972, (151), p.16.
Marín Cantalapiedra, M., Movimientos, (102), p.56-59.
Het vestigingsoverschot voor de stad Zaragoza bedroeg in de jaren zestig en in het begin van de jaren zeventig gemiddeld
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6-7.000 personen per jaar. Zie Marín εαηίαΙαρΐΒαΓα,Μ., Movi
mientos, (102), p.59 en Anuario estadístico de España, 1972,
(151), p.516.
Anuario estadístico de España, 1973, (152), p.454.
In de eerste decennia van deze eeuw vertoonden beide gebieden
gedurende enige tijd een positieve bevolkingsontwikkeling als
gevolg van een sterke immigratie en de daarmee samenhangende
"jonge" bevolking met een hoge natuurlijke groei. Dit hing
samen met de omzetting van weideterrein in akkerland voor
"droge" graanbouw. Dit proces is voor het gebied van Cinco
Villas en voor het dal van de Arba beschreven in Ferrer Regales, П., El valle, (93).
Marín Cantalapiedra, M., Movimientos, (102), p.20-21. In de periode 1950-1960 nam de bevolking in de stad Zaragoza toe met
ca. 23% en in de gemeenten Zuera en Ejea de los Caballeros met
respektievelijk 10 en 13%. In de gehele provincie, exclusief
de hoofdstad, vertoonde de bevolking in dezelfde periode een afname met ruim 5%.
Marín Cantalapiedra, M., Movimientos, (102), p.54, p.66. Zie
ook Anuario estadístico de España, 1974, (153), p.526.
Casas Torres, J.M.; Lacarra, J.M. en Espapé Rodríguez, F.,
Aragón, (88), p. 226-227.
Marín Cantalapiedra, M., Movimientos, (102), ρ. 54. Recentere
opgaven ontbreken.
Wij gaan er dus van uit dat vooral ekonomische motieven een rol
speelden bij de vlucht uit de landbouw. Marín Cantalapiedra,Μ.,
Movimientos, (102) besteedt eveneens veel meer aandacht aan
deze beweegredenen dan aan mogelijke motieven in de persoonlijke
sfeer (zoals de vlucht voor het zware werk en de onzekerheid
in de landbouw) of aan motieven, die samenhangen met het ge
brekkige voorzieningenniveau op het platteland (bijvoorbeeld op
het gebied van kuituur, onderwijs, rekreatie en medische zorg).
Wij zijn van mening dat dergelijke beweegredenen wel degelijk
een rol zullen hebben gespeeld, maar dan vooral in kombinatie
met faktoren van ekonomische aard.
Wij gaan hier uitsluitend in op de landbouw en op de veeteelt
als bestaanssektoren. Dit is gerechtvaardigd, omdat de indus
trie (en hetzelfde geldt voor de dienstverlenende sektor) op
het platteland nauwelijks ontwikkeld is. De bosbouw valt als bestaansbron zelfs volledig te verwaarlozen.
Marín Cantalapiedra, M., Movimientos, (102), p.222 e.v.
De gebieden waar kolonisatieprojekten waren uitgevoerd verkeerden in dit opzicht in een wat betere, maar niet wezenlijk andere
positie. Voor het gebied van Cinco Villas werd een overbevolking
van ruim 20% berekend (denk aan de industrieën in Ejea de los
Caballeros) en voor de streek van La Violada van ongeveer 27%.
Over de omvang van de werkloosheid zijn wij in het algemeen slecht
geïnformeerd. De officiële cijfers betreffen alleen de geregistreerde werklozen; zie onder meer La coyuntura, (42), p.26.
Cercos Pérez, Α., El empleo, (41), p. 15 noemt het huidige werk
loosheidscijfer voor de provincie Zaragoza één van de hoogsten
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van geheel Spanje. In Ríos Romero, F. de los. Proyecto, (145),
p.62 is sprake van een omvangrijke werkloosheid in de jaren
vijftig.
Bijvoorbeeld door Marín Cantalapiedra, 14., Movimientos, (1C2),
p. 232 e.V. Zie ook Mayer, E., Moderne Formen, (76], p.76.
In 1971 had de provincie Zaragoza, samen met andere provincies
in het Ebrobekken, de hoogste mechanisatiegraad van Spanje. Zie
Censo de maquinaria agrícola, 1971, (167), p.42-43.
Zie Renta, (25), p.64 e.V. Volgens deze bron zou de gemiddelde
beloning in de landbouw zelfs niet hoger liggen dan 17.603 pesetas, maar dit cijfer berust zeker op een vergissing. Wij hebben
daarom op basis van verschillende andere gegevens in dezelfde
publikatie een zo goed mogelijke schatting gemaakt.
Renta, (25), p.60 e.v.
Marín Cantalapiedra, M.,Movimientos, (102), р.17В e.V.; Anuario
del mercado, (162), p.106.
Marín Cantalapiedra, M., Movimientos, (102), p.190-200.
Renta, (25), p.121-127.
Superficies, 1972, (182), p.4B3. Van de totale oppervlakte werd
7,8% in beslag genomen door rivieren^etc.
Marín Cantalapiedra, M., Movimientos, (102), p. 138-140.
Estudio, (113), p.22, p.261j Renta, (25), p.185. Zie ook Marín
Cantalapiedra, M., Movimientos, (102), p.126 e.ν. De Censo de la
ganadería, 1972, (165) beperkt zich tot het noemen van enkele
totaalcijfers.
Casas Torres, J.M., Valle, (97), p.92. Zie ook Mensua, S., Presentación, (104), p.206-207. De door Mensua genoemde klassifikaties hebben wij echter niet overgenomen, omdat deze zich voor
ons doel teveel richten op landschappelijke kenmerken.
Superficies, 1972, (1Θ2), p.213, p.483.
In de provincie Zaragoza was in 1956 ongeveer 1Θ.500 ha. inge
zaaid met suikerbieten; in 1972 was dit al afgenomen tot onge
veer 7.250 ha. Zie Higueras Amai, Α., Los regadíos, (48),
p. 217 en Superficies, 1972, (182), p.484.
Agricultural policy, (33), p.37.
Zie onder meer Marín Cantalapiedra, M., Movimientos, (102),
p.162.
Marín Cantalapiedra, M., Movimientos, (102), p.161 e.v.
Idem, p.125.
Idem, p.178.
Zie onder meer Marín Cantalapiedra, M., Movimientos, (102),
p. 122 e.V., p.156.
Afgezien van de mogelijkheid om deze grond te benutten als natuurlijke weide. Zie Mayer, E., Moderne Formen, (76), p.75.
Wanneer wij hier spreken van lage opbrengsten, doen wij dat in
navolging van M.Marín Cantalapiedra, Movimientos, (102), p.179
e.v. Genoemde auteur geeft niet aan op grond van welke kriteria hij tot een dergelijke uitspraak komt. Wij zullen zelf een
vergelijking maken tussen de gemiddelde opbrengsten in de provincie Zaragoza en die in geheel Spanje. Zolang niet valt aan
te geven wanneer sprake is van een hoge opbrengst en wanneer
van een lage, blijft een dergelijke vergelijking van betrekke-
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lijke waarde. Wél kan worden opgemerkt dat zelfs de hoogste
opbrengsten bij toepassing van irrigatie in Spanje vaak nog
achterblijven bij de Nederlandse cijfers bijvoorbeeld. In
1972 werd in geheel Spanje in geval van bevloeide landbouw gemiddeld bijna 2B00 kg tarwe per ha. geproduceerd of evenveel
gerst. In datzelfde jaar leverde de graanbouw in Nederland
per ha. gemiddeld ruim 4300 kg tarwe op of bijna 4100 kg gerst.
Zie Anuario de estadística agraria, 1972, (14ö), p.14 e.V.
Mayer,E., Moderne Formen, [76], p.70.
Zie onder meer Encuesta de fincas, (169).
Marín Cantalapiedra, M., Movimientos, (102) ,p.215-216.
Censo agrario, 1972, Zaragoza, (164a), p.27. In deze telling
wordt met betrekking tot het eigendom van lokale overheden
geen onderscheid gemaakt tussen akkerland en de overige grond.
Aangenomen mag worden dat in de provincie Zaragoza in 1972 een
deel van de grond in handen van lokale overheden bestond uit
akkerland, evenals in 1962. In dat laatste jaar hadden deze
overheden 13% van het areaal akkerland in handen en 31% van de
niet voor akkerbouw in gebruik genomen grond. Zie ook Marín
Cantalapiedra, M., Movimientos, (102), p.215-216.
Marín Cantalapiedra, M., Movimientos, (102), p. 196 , p.200 e.V.

Noten bij hoofdstuk

IV

1. Over de oudere bevloeiîngswerken en -gebieden is veel literatuur verschenen. Wij noemen hier alleen de korte samenvatting
in Higueras Amai, Α., La agricultura, (47), p.604 e.v.
2. Zie Puig.I., La obra, (117), p.15 e.V.; Ferrer Regales,M.,
El valle, (93), p.143. Ferrer Regales noemt zelfs een uit de
16e eeuw daterend plan, dat echter minder groots is opgezet.
3. Ríos Romero, F. de los. Colonización, (120), p.13.
4. Plan de riegos, (142), p.1; Mensua Fernández,S., El Valle,
(98), p. 226 e.v.
5. Ríos Romero,F. de los. Colonización, (120), p. 15 e.v.
6. Ferrer Regales, M., El valle, (93), p. 144-145.
7. Ríos Romero,F. de los. Colonización, (120), p.18-19.
8. Gómez Ayau, E., La transformación, (115) geeft een beschrijving van het kolonisatieproces in een deel van dit gebied,
namelijk in de Llanos de Camarera, later behorend tot het
dorp Ontinar de Salz.
9. Zie de diverse dekreten in Zona regable, (122).
10. Zie Puig,I., La obra, (117), p.22 e.v. voor een verslag van
deze periode.
11. Plan de riegos, (142), p. 8 e.v.
12. La agricultura, 1971, (27), p. 144.
13. Ill Plan, Agricultura, (56), p. 335 e.v.
14. Resumen-Memoria, (143), p.1-3.
15. Gebaseerd op informatie verstrekt door lokale IRYDA-funktionarissen.
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16. In het Bardenas I- en Monegros I-gebied zijn in totaal meer
dan 3500 Km van dergelijke wegen geprojekteerd, evenals meer
dan 3000 km kleine irrigatiekanalen en meer dan 2500 km afwateringskanalen. Zie Plan de riegos, [142), p.11, p.13. Welk
deel hiervan op dit moment is aangelegd is niet bekend.
17. De dorpen in de door ons bestudeerde gebieden hebben deze kenmerken gemeen met de meeste kolonistendorpen in Spanje. Het
Instituut wijst vaak nadrukkelijk op de nieuwe dorpen als
zijnde een opmerkelijke prestatie. Zie onder meer de verschillende jaarverslagen van het I.N.C./IRYDA.
18. Zie p.15.Zie ook Plan de riegos, (142b p.17 en Ríos Romero,
F. de los. Colonización, (120), p.46-47.
19. De selektiekriteria hebben, samen met het feit dat de geografische mobiliteit van de Spaanse plattelandsbevolking enkele
decennia geleden nog vrij gering was, ertoe geleid dat de
overgrote meerderheid van de kolonisten afkomstig was uit het
gebied zelf of uit de direkte omgeving. In ieder geval werden
maar weinig kolonisten van buiten het Ebrobekken aangetrokken.
20. Alleen in Pinsoro vestigde zich tussen 1964 en 1969 nog een
aantal kolonisten, echter minder dan 20% van de huidige
populatie.
21. Respektievelijk ongeveer 10 en 20% van het totale aantal.
22. Dat het hier niet gaat om een uitzonderlijke situatie mag
blijken uit een schatting van een IRYDA-funktionaris, volgens
welke ongeveer 25% van alle huizen die door het Instituut in
het Ebrobekken zijn gebouwd leeg staat.
23. Verpachte grond of grond die op andere wijze niet door of voor
rekening van de eigenaar werd geëxploiteerd werd altijd onteigend.
24. Zona dominada. Decreto de 12 de febrero de 1954, (121), p.17
e.v.jZona regable. Decreto de 23 de noviembre de 1951, (122),
p. 33 e.v. Het is opmerkelijk dat het dekreet van 1954 al veel
soepeler was tegenover de oorspronkelijke eigenaars en hun mogelijke erfgenamen dan het dekreet van 1951. In 1951 werd voor
elke zoon geen grotere reserva toegestaan dan de gemiddelde
oppervlakte van een (klein) gezinsbedrijf, volgens de op dat
moment gehanteerde normen. Opmerkelijk is ook dat in beide dekreten voor élke mannelijke erfgenaam grond in reserva werd
gegeven. Daarbij werd dus geen rekening gehouden met de vraag
of deze voor zijn bestaan al dan niet was aangewezen op het
uitoefenen van een landbouwbedrijf. Uiteraard zou een verfijning van de onteigeningsbepalingen in dit opzicht praktisch
onuitvoerbaar zijn geweest. Naar onze mening hebben waarschijnlijk met name de grotere eigenaars hiervan geprofiteerd. Hun
zoons hadden doorgaans vrij goede mogelijkheden voor het uitoefenen van een beroep buiten de landbouw en vaak was het
juist op dergelijke bedrijven gebruikelijk dat niet meer dan
één zoon het bedrijf overnam. Op de kleinere bedrijven daarentegen bleef men bij gebrek aan mogelijkheden buiten de landDouw zoveel en zolang mogelijk op het ouderlijk bedrijf.
25. Wij hebben hier vrijwel uitsluitend te maken met land dat
krachtens de wet is onteigend. De aantrekkelijke prijzen, die
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werden betaald voor te onteigenen of op andere wijze door het
Instituut aan te Kopen grond, leidden er soms toe dat land
vrijwillig aan het Instituut te Koop werd aangeboden (ongeveer 24 van alle door het I.N.C./IRYDA gekochte grond in het
Bardenas I-Ejea-gebied].
Carrion,P.. Colonización, (66), p.158-159.
Dit voor zover het bedrijven van reservistas
betreft. De
tierras
exceptuadas
blijven al vanaf het eerste begin buiten
het eigenlijKe kolonisatieproces.
Dit blij Kt onder meer uit de aandacht die deze aKtiviteit
krijgt in de jaarverslagen van het Instituut. Zie bijvoorbeeld
Memoria, 1968, (77) en Memoria. 1969, (76).
Carrion,P., Colonización, (66).
Zona dominada. Decreto de 12 de febrero de 1954, (121), p.17;
Zona regable. Decreto de 23 de noviembre de 1951, (122), p.32.
Hier is afgezien van wat algemene informatie, berustend op
kennis van de lokale situatie. Volgens openhartige informanten wordt deze bepaling in de Wet op de Kolonisatie nergens
in Spanje nageleefd.

Noten bic hoofdstuk V
1. Hierop Komen wij later in dit hoofdstuK nog terug; zie p. 88.
2. Gebaseerd op diverse gesprekken met kolonisten en IRYDA-funktionarissen uit verschillende lagen van de ambtelijKe
hiërarchie .
3. Normas, (84).
4. Zie onder meer Esteban Fernández,Α., Proyecto, (138), p.19;
Ríos Romero, F. de los; Esteban Fernández, Α., Proyecto,(146),
p.36.
5. Op de gemiddelde opbrengsten per ha. voor de verschillende ge
wassen en voor de verschillende dorpen zullen wij later in
gaan.
6. Salarios, (180), p.81. Dit gemiddelde heeft betrekking op ge
schoolde én ongeschoolde arbeid.
7. Wij gaan daarbij uit van de volgende veronderstellingen:
- het percentage jeugdige mannelijke arbeidsKrachten zal op
de Kolonistenbedrijven wat groter zijn dan in de industrie ¡
- op de Kolonistenbedrijven zullen naar verhouding wat meer
mannen ouder dan 60 jaar werKen dan in de industrie;
- op de kolonistenbedrijven valt het aandeel van de vrouwenarbeid te verwaarlozen; in de industrie zal dit in veel
mindere mate het geval zijn.
Wij nemen aan dat de inzet van (vooral jeugdige) arbeidsters
in de industrie opweegt tegen het feit dat op de Kolonistenbedrijven wat meer jonge én oudere (dus "onvolwaardige")
mannelijKe arbeidsKrachten werKen.
8. In 1971 bedroeg volgens een opgave in Renta, (25), p. 64 e.V.
de gemiddelde beloning van de industrie-arbeiders in de provincie Zaragoza ongeveer 127.000 ptas per jaar (zie p. 56).
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Onze schatting van het gemiddeld inKomen van een volwassen
mannelijke industrie-arbeider wijkt hiervan weinig af, tenminste wanneer men rekening houdt met het verschil in tijd
en met het feit dat wij uitgaan van de beloning per manjaar.
9. Bij deze berekening moest, evenals bij de in noot 10 genoemde berekeningen, worden uitgegaan van de produktiecijfers
voor 1971/1972, zoals die door het Instituut zijn verstrekt.
Voor de afzonderlijke bedrijven kon hierop geen korrektie
worden toegepast in verband met eventuele "bijzondere" omstandigheden, die de akkerbouwproduktie in dat jaar beïnvloedden. In het geval van Sta.Anastasia was een dergelijke
korrektie ook niet nodig. Alleen in El Bayo en in Valareña
waren de opbrengsten in dat jaar wat aan de hoge kant, terwijl de bedrijven in San Jorge en Bardena del Caudillo relatief magere resultaten boekten. Hiermee moet bij onze,
overigens zeer globale en voorzichtige schatting wel rekening
worden gehouden.
10. Deze veronderstelling steunt op de volgende berekeningen.
Uit gesprekken met lokale funktionarissen van het Instituut
blijkt dat er geen verband bestaat tussen de totale bedrijfsopbrengst en de arbeidsinzet op een bedrijf. Dat houdt in
dat binnen de kategorie bedrijven met een relatief lage opbrengst zowel éénmans-bedrijven voorkomen (of zelfs bedrijven waarop niet meer dan een gedeelte van een manjaar aan arbeid wordt ingezet], als bedrijven met een arbeidsinzet van
meerdere manjaren. Hetzelfde geldt voor de groep van bedrijven met een relatief hoge bedrijfsopbrengst. In Sta. Anastasia, bijvoorbeeld, werd in 1971/1972 op bedrijven met een totale bruto opbrengst van minder dan 400.000 ptas. gemiddeld
1,58 manjaar aan arbeid ingezet, tegenover 1,60 manjaar op de
bedrijven met een opbrengst hoger dan 400.000 ptas.
Bij onze berekeningen voor de overige dorpen zijn wij eveneens uitgegaan van een dergelijke "gelijke" verdeling van de
arbeidsinzet. Vervolgens hebben wij voor de verschillende
dorpen vastgesteld welke bruto
bedrijfsopbrengst bij de gegeven arbeidsinzet overeenkomt met een netto
produktiewaarde
van 150.000 ptas. per manjaar.
In Sta.Anastasia was dat bijvoorbeeld:
150.000
. __ „ . „__ .
1,10 χ 0,55 X 1 ' 5 9 = 3 9 4 · 0 0 0 P t a S ·
De aldus geschatte totale bruto opbrengst beneden welke een
bedrijf waarschijnlijk een geringere netto produktiewaarde per
manjaar zal bereiken dan de als norm gestelde 150.000 ptas.
is in het onderstaande overzicht tussen haakjes vermeld
(x 1000 ptas.].
Wanneer wij uitgaan van de gegevens in de tabellen 14 en 15,
kan vervolgens bij benadering worden vastgesteld welk per
centage van de bedrijven (en in dit geval dus ook welk per
centage van de totale ingezette arbeidskracht!) in 1971/1972
een gemiddelde netto produktiewaarde per manjaar heeft be
reikt van minder dan 150.000 ptas.Voor de verschillende dor
pen zijn deze schattingen als volgt: (in %]
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Valsalada
Ontinar d.S.
El Temple
Puilato
Artasona
San Jorge
geh. Violada-gebied.

ca.
5070B08590ca.

50
55
75
85
90
95
70

(342) Sta.Andst asía
(308) Bardena d .С.
(327) El Bayo
(327) Valareña
(365) Pinsoro
(223) Sabinar
(317) geh. Ejea-gebied

60-65
70-75
70-75
90-95
90-95
70-75
ca.60

(394)
(357)
(320)
(355)
(367)
(270)
(350)

11. Encuesta sobre bienes de consumo, (170), p.39 e.v. In deze
telling zijn ook gegevens opgenomen over het bezit aan duur
zame konsumptiegoederen onder de agrarische beroepsbevolking.
Deze cijfers liggen aanzienlijk lager dan die voor de nietagrarische beroepsbevolking. Men mag aannemen dat de situatie
in het begin van de jaren zeventig aanzienlijk was verbeterd.
In de periode 1969-1972 is het bezit aan duurzame konsumptie
goederen op het platteland dat van de stedelijke bevolking
in 1969 waarschijnlijk vrij dicht genaderd.

Noten bij

hoofdstuk

VI

1. Deze faktoren komen in rapporten, mear vooral onk in gesprek
ken met lokale IRYDA-funktionarissen en kolonisten het dui
delijkst naar voren. Omdat de veehouderij en de fruitteelt
in de bestudeerde gebieden nauwelijks tot ontwikkeling zijn
gekomen, hebben wij ervan afgezien voor deze vormen van
agrarische produktie de opbrengsten per dier of per ha. te ana
lyseren.
2. In dat jaar was al het land dat geschikt was voor bevloeide
landbouw opgedeeld in lotes, maar deze waren nog niet allemaal
uitgegeven aan kolonisten. Sommige lotes werden door het Insti
tuut achter de hand gehouden of er moesten nog aanvullende
werkzaamheden op plaatsvinden. De wél afgebakende, maar nog
niet uitgegeven lotes (de vrije lotes) zijn in de klassifikatie opgenomen. Men trof deze uitsluitend aan in het Ejea-gebied
(ongeveer 30 in totaal), met name in Pinsoro, maar ook in Sabinar, Valareña en El Bayo.
3. Bijvoorbeeld in het dal van de Tajo in de omgeving van Talavera de la Reina en op de Mancha. Zie Cabo Alonso, Α., Colonización,
(65) en Peperkamp,G., The activities, (83), p.19.
4. Zie onder meer Serrano Coca,J., Proyecto, (147), p.14 e.v.
5. Wij zullen nog zien dat dergelijke intensieve vormen van agrarische produktie zich juist in deze dorpen nauwelijks hebben
ontwikkeld.
6. In Sta. Anastasia is in het verleden bijna 79 ha. "droog" akkerland, weideterrein of bos uitgegeven aan 31 kolonisten.
Van deze grond ging meer dan 80% naar bedrijven, die in 1972
een oppervlakte hadden van meer dan 15 ha. Van alle 19 bedrijven, die in dat jaar groter waren dan 15 ha., waren er 18 zo
groot dankzij het feit dat het Instituut aan deze bedrijven
gemiddeld meer dan 3î ha. niet te bevloeien land had toegewe-
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zen. De rest van de "droge" grond ging naar 13 bedrijven, die
in 1972 Kleiner waren dan 15 ha. en die gemiddeld niet meer
dan 1 ha. toegewezen kregen.
7. Censo agrario, 1972,serie В, Zaragoza, (1Б4 ), p.25, p.56.
θ. De fruitteelt wordt in dit deel zoveel mogelijk buiten be
schouwing gelaten. Deze zal later, samen met de veehouderij,
worden besproken als een meer intensieve vorm van agrarische
produktie. Toch is een volledig gescheiden behandeling van de
akkerbouw en van de fruitteelt niet mogelijk, met name niet
waar het gaat om het agrarisch bodemgebruik. In dit deel wordt
wél ingegaan op de tuinbouw. Omdat het gaat om grove tuinbouw,
zou een scheiding met de akkerbouw hier namelijk te kunstmatig
zijn.
9. Om misverstanden te voorkomen, dient te worden opgemerkt dat
wij de term graanbouw uitsluitend gebruiken in de betekenis
van: de verbouw van traditionele graansoorten, zoals tarwe,
gerst, haver en rogge. De verbouw van maïs is hier apart genoemd, omdat de maïsverbouw een betrekkelijk nieuw element
vormt in de gewaskeuze, dat oeter onderscheiden kan worden van
de meer traditionele vormen van graanbouw in Spanje,
10. Uitgaande van de gemiddelde opbrengsten in kg/ha. voor de periode 1968/1969 t/m 1971/1972 en van de in 1972 betaalde prijzen, gaf in het Ejea-gebied één ha. ingezaaid met tarwe of
gerst gemiddeld een netto opbrengst van ca. 6.000 pesetas.
Wanneer men maïs of luzerne inzaaide, lag dit al rond 14.000
pesetas; bij suikerbieten nog wat hoger. Indien men Spaanse
pepers of tomaten verbouwde, lag deze waarde zelfs rond
20.000 pesetas. Soja gaf met ongeveer 9.000 pesetas per ha.
een veel lagere opbrengst.
11. Zie onder meer III Plan, Agricultura, [56], p.119.
12. Deze faktoren kwamen naar voren in gesprekken met lokale funktionarissen van het I.N.C./IRYDA en met een deel van de kolonisten. In deze gesprekken werden niet genoemd als mogelijke
faktoren: de arbeidsinzet en de mate waarin bedrijven zijn gespecialiseerd op andere, meer winstgevende of arbeidsintensieve vormen van produktie, zoals de veeteelt. Wij zullen in een
volgend hoofdstuk zien dat deze faktoren inderdaad weinig invloed uitoefenen op het gewassenpatroon.
13. Puig,I., La obra, [1173, p.13.
14. Dit is geen gevolg van de sterkere verzilting van de bodem in
de jongere dorpen, omdat ook in de meest ongunstige situatie
niet alle grond verzilt is en dus ongeschikt voor het uitoefenen van tuinbouw.
15. Hieruit blijkt ook dat in de huidige situatie geen direkt verband bestaat tussen de arbeidsinzet en de intensiteit van de
gewaskeuze. Wanneer dat wél het geval was, zou irmers de gewaskeuze in San Jorge juist extensiever zijn dan die in Artasona bij ongeveer gelijke overige omstandigheden.
16. Uitzonderingen daargelaten, zoals de weinig suksesvolle introduktie van fruitteelt in het Violada-gebied in een vroege fase van het kolonisatieproces en het niet juist gebleken advies
om ook in de meer noordelijk gelegen dorpen van het Violada-
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gebied over te gaan op (grove) tuinbouw.
17. Hier wordt voorbijgegaan aan de vraag in hoeverre de gekonstateerde stijging van de opbrengsten een gevolg is van het
rijpingsproces en in hoeverre ook andere, meer algemene fakteren een rol hebben gespeeld. Ten aanzien van dit laatste
valt onder meer te denken aan de toename van het gebruik van
kunstmest en van bestrijdingsmiddelen.
18. De absolute cijfers voor de verschillende dorpen afzonderlijk
zijn hier niet opgenomen. Deze kan men vinden in Bijlage II.
19. Het tekort aan neerslag en de ongelijkmatige verdeling ervan
over de seizoenen vormt al evenmin een verklaring voor de gekonstateerde verschillen, omdat de boer in de kolonisatiegebieden dankzij de irrigatie niet langer afhankelijk is van de
neerslag. Wél kan worden opgemerkt dat de relatief hoog en
meer naar het Noorden gelegen delen van het Violada-gebied in
het algemeen meer te lijden hebben van laat in het voorjaar
voorkomende nachtvorst dan de rest van de bestudeerde gebieden.
20. In de oudere kolonistendorpen werd ook nog vrij strikt de hand
gehouden aan het selektiekriterium volgens welk vooral gezinnen
met een grote reserve aan arbeidskrachten moesten worden geplaatst. Een intensieve bodembewerking lag dan voor de hand,
ook al omdat in die tijd de mogelijkheden om werkgelegenheid
buiten het kolonistenbedrijf te vinden beperkt waren.
21. Deze vindt men vermeld in de voorstudies, die met betrekking
tot de projekten werden opgesteld, namelijk Esteban Fernández,
Α., Proyecto, (138), p.19; Ríos Romero,F. de los; Esteban
Fernández,A., Proyecto, (146), р.ЗВ e.V.; Serrano Coca,J.,
Proyecto, (147), bijlagen 12, 13 en 14. Andere schattingen,
volgens welke de opbrengsten met 800 à 1000% zouden stijgen,
laten wij voor wat zij zijn (geciteerd in Puig,I., La obra,
(117), p.42). Zelfs indien men uitgaat van de waarde van de
produktie per ha. en wanneer men rekening houdt met de mogelijkheid van een zich totaal wijzigende gewaskeuze, zou een
dergelijke stijging niet gemakkelijk te realiseren zijn.
22. Alleen voor tarwe liggen de opbrengsten meer op nationaal niveau, tenminste die in het Violada-gebied.
23. In geheel Spanje was dit ruim 38%. Zie Renta, (25), p.185.

Noten bij hoofdstuk

VII

1. Hier is de mening van lokale mayorales en van een deel van de
kolonisten weergegeven. Een gedetailleerd onderzoek naar de
motieven om elders werk te zoeken was in het kader van onze
studie namelijk niet mogelijk.
2. Onder deze noemer is ook het verschijnsel gebracht dat een
kolonist geen direkte opvolger (meer) heeft en zijn bedrijf
laat bewerken door een zoon of schoonzoon, die al eerder een
eigen lote van het Instituut had gekregen. In dat geval is
geen sprake van een formele pachtovereenkomst, maar de kolonist verwerft wél een inkomen zonder arbeid te verrichten. De
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3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

(schoonkoon komt, evenals de meeste pachters van Kolonistenbedrijven, in hgt bezit van meer dan één (kolonisten]bedrijf.
Het verhuren van de traktor (meestal met bestuurder] aan boeren buiten de kolonistendorpen betekende slechts in enkele
gevallen een verbetering van deze situatie. Van verdere mechanisatie was gewoonlijk geen sprake. Dit kon ook nauwelijks,
gezien de omvang van de bedrijven en de aard van de werkzaamheden bij bevloeide landbouw. Ook het feit dat de grond gewoonlijk is verdeeld in vrij kleine terrassen maakte een sterk
gemechaniseerde bedrijfsvoering praktisch onmogelijk.
De fruitteelt was in Sta. Anastasia een te verwaarlozen vorm
van agrarische produktie. Dit gold voor alle bedrijven, ongeacht hun arbeidsinzet.
In Ponencia: Regadíos, Иетогіа, (109], p.89 wordt dit probleem
in zijn algemeenheid gesignaleerd.
Puig,!., La obra, (117], p.55.
Ill Plan, Agricultura, (56], p.239.
Men moet echter rekening houden met de mogelijkheid dat de
keuze van het Bardenas-gebied vooral werd bepaald door zijn
gunstige ligging ten opzichte van Zaragoza en van het Basken
land. Men zou, met andere woorden, een keuze gebaseerd op de
haalbaarheid van de plannen hebben opgesierd met enkele fraaiklinkende motieven. Het feit dat het Bardenas-gebied als sti
muleringsgebied werd aangewezen en niet het qua problematiek
vergelijkbare Violada-gebied pleit voor deze visie.
Wij achten het ook niet juist, wanneer de problemen in ver
band met de werkgelegenheid in de bestaande kolonisatiegebieden worden gebruikt als argument om de uitvoering van nog lo
pende plannen alsnog en in versneld tempo te doen plaatsvinden,
zoals bijvoorbeeld in Ponencia: Regadíos, Memoria, (109], p.89
gebeurt. Om een dergelijke beslissing te nemen moeten heel
wat meer belangen worden afgewogen dan alleen die van de
"overtollige" arbeidskrachten op de toch al sterk bevoorrechte
kolonistenbedrijven.
Uit onze gesprekken met ca. 20% van de kolonisten ir, de beide
bestudeerde gebieden bleek dat niet meer dan ongeveer 4% van
hen konkrete plannen had om het bestaan van kolonist definitief op te geven.

Noten bij hoofdstuk

VIII

1. Gebaseerd op een bewerking van gegevens, verstrekt door het
I.N.C./IRYDA.
2. Wat betreft de fruitteelt, deze was in Sta. Anastasia in
1971/1972 weinig ontwikkeld, waarbij het geen verschil maakte
of een bedrijf groot was of klein.
3. Hierbij is afgezien van maatregelen ter verhoging van de produktie, welke geen of weinig invloed uitoefenen op de inzet
van arbeid of van andere produktiefaktoren. In dit verband
valt onder meer te denken aan de introduktie van nieuwe variëteiten van bepaalde gewassen.
4. De mogelijkheid van een ontwikkeling van de agrarische produktie op kontraktbasis, bijvoorbeeld in dienst van de bioindustrie, hebben wij hier buiten beschouwing gelaten.
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RÉSUMÉ

l._But_de

la_reoherahe

Depuis 1939 l'Espagne a mené une politique d'irrigation et de colonisation
dont l'exécution au début était conférée principalement à 1'Instituto
Nacional de Colonización (I.N.С). En 1971 les travaux de colonisation
se sont intégrés aux travaux de 1'Instituto Nacional de Reforma y
Desarrollo Agrario ou IRYDA. Notre étude des activités de 1'IRYDA se
limitait aux activités initiales de l'I.N.C. et spécifiquement à celles
qui avaient des rapports avec les projets d'irrigation et de colonisation
d'une certaine importance.
Les activités concernées avaient pour but d'entamer dans certaines régions
une réforme économique et sociale afin de stimuler l'économie nationale et
d'améliorer le niveau de vie de la population rurale. La création des
entreprises des colons constituait le moyen le plus important pour arriver
à cette fin.
Notre recherche se concentrait avant tout sur la question si les activités,
réalisées par l'Institut, ont en effet atteint le résultat prévu. En
particulier, nous avons contrôlé si les entreprises agricoles des colons
ont rempli le rôle d'augmenter le niveau de vie des colons jusqu'au niveau
de vie prévu par l'Institut.
Nous avons choisi le terrain de recherche parmi des projets relativement
grands, c'est-à-dire, ceux qui se trouvent dans la partie centrale du
Bassin de l'Ebre. Dans ces projets nous avons concentré notre attention
sur les villages des colons dans la commune d'Ejea de los Caballeros et
sur ceux dans la région de La Violada. Il s'agit des projets relativement
anciens, qui ont reçu plus d'attention de la part de l'Institut que la
moyenne des autres projets. C'est également pour cette raison qu'ils
appartiennent, selon les dires de 1'I.N.C./IRYDA, aux projets de colonisation les plus réussis de l'Institut à travers toute l'Espagne.

2. Le cadre w^titutipimel_et

régional_desjzct-Lvitês

de

ootonisation

La multiplicité des activités de l'Institut se manifeste par la méthode de
travail de 1'I.N.C./IRYDA. A part d'une modification de l'agriculture
sèche en agriculture irriguée, on y trouve une redistribution de la terre,
la création d'entreprises familiales et la construction de nouveaux
villages. En plus, l'Institut supervise et contrôle l'exploitation des
entreprises dans les régions de colonisation.
Bien qu'avant 1939 l'idée se présentait que l'expansion et l'intensification de l'agriculture irriguée ne pouvaient pas être réalisées si le
gouvernement ne s'engageait pas activement dans ce sens, une politique de
colonisation plus vaste ne fut réalisée qu'en 1939. Ceci était clairement
un signe des relations économiques et politiques de l'Espagne d'après
la Guerre Civile. Surtout cela marque le désir du nouveau régime d'empêcher
autant que possible le développement des réformes plus radicales à la
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campagne, en particulier celles concernant la propriété foncière. La politique d'irrigation n'était que très prudemment liée à une redistribution
de la propriété foncière, et seulement dans la mesure que ceci était
absolument inévitable. En outre, le premier "attentat" à la propriété
foncière privée fut commis seulement lorsque la situation à la campagne
dans les années quarante risquait de devenir insoutenable.
Du fait que, depuis des décennies, la politique agricole espagnole était
déterminée largement par la politique d'irrigation et de colonisation, on
pouvait déduire que le régime n'était pas très disposé à résoudre plus
fondamentalement les problèmes de la campagne. Les résultats atteints
avec cette politique n'apportaient guère de soulagement à la problématique
rurale. Ceci soulevait dans les années soixante des critiques sévères.
Ces critiques s'adressaient entre autres aux thèmes suivants:
1. La politique agricole était orientée trop étroitement sur l'expansion
des terres irriguées; par conséquent l'agriculture sèche était négligée.
2. Cette politique demandait des investissements énormes, qui ne se justifiaient pas toujours du point de vue économique.
3. En fin de compte, seulement un petit nombre de familles des colons profitait de cette politique.
4. Les grands propriétaires fonciers privés recevaient un traitement
spécial. Dans ce contexte on signalait entre autres les facilités financières qui leur étaient accordées par l'Institut. Finalement, c'est ce
groupe qui a profité le plus des investissements du gouvernement.
5. La politique de l'Institut n'accordait pas assez d'attention aux entreprises des colons, faute dont on s'était aperçu trop tard et qui était
difficile à corriger après coup. Pour ce fait et pour d'autres raisons
souvent les petites entreprises n'offraient pas une garantie de subsistance suffisante, surtout comparées avec les possibilités d'existence
en dehors de l'agriculture, qui s'amélioraient de plus en plus. Par
conséquent, beaucoup de colons abandonnèrent leur entreprise après un
certain temps.
Ce n'était qu'à la fin des années soixante qu'on laissait tomber en quelque sorte le mythe de Ъ 'agriculture
irriguée
et que la- position presque
sacrée de la politique d'irrigation et de l'I.N.C. commençait à s'ébranler.
Le fonctionnement autonome de l'I.N.C. prit fin quand cet Institut fut
absorbé par l'IRYDA en 1971. A partir de ce moment la période glorieuse
de l'I.N.C. et de sa politique d'irrigation appartenait au passé.
Le développement, que la politique de colonisation connaissait dans toute
l'Espagne, influençait fortement l'exécution des projets de colonisation
dans le Bassin de l'Ebre. Deux circonstances particulières dans cette
région de l'Espagne, le cadre régional dans lequel le processus de colonisation se déroulait, influençaient également la marche des affaires. Ceci
menait à la décision de dévelloper dans la région centrale du Bassin de
l'Ebre quelques-uns des plus grands projets de colonisation en Espagne.
Ce qui a surtout déterminé ce choix, était le fait que le processus de
colonisation devait poser peu de problèmes. En effet on y trouvait des
terrains étendus et relativement plats; de grandes quantités d'eau étaient
disponibles pour l'irrigation et beaucoup de terres appartenaient aux
communes. L'expropriation de ces terres se heurtait à beaucoup moins de
difficultés qu'aurait été le cas dans l'expropriation de la grande pro-
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priété foncière privée.
Le deuxième cas concerne l'influence exercée par la croissance de la
ville de Zaragoza et d'autres centres plus petits comme Huesca et Ejea de
los Caballeros sur le développement dans les régions de colonisation.
Tandis que l'économie à la campagne stagnait et la pauvreté était chose
courante, dans lesdites villes à croissance rapide le secteur industriel
et non-agraire réalisait une expansion spectaculaire·La possibilité de
trouver d'emploi dans le secteur non-agraire dans les environs des régions
de colonisation attirait, de plus en plus, de nombreux travailleurs qui,
finalement, ne trouvaient pas assez de quoi vivre dans les entreprises
agricoles nouvellement créées dans ces régions.

3. _Lesj?roj_ets_de

colonisation^

•¿lqn_et_

pêalitê

La politique d'irrigation et de colonisation est poussée, depuis des
années, comme étant la vraie solution pour les problèmes à la campagne
espagnole. Cependant, des grands retards étaient courants dans l'exécution des projets. Le développement des affaires dans le Bassin de 1'Ebre
en est un bon exemple; en 1973 dans la région de colonisation de BardenasHaut Aragon, où au total presque 270.000 ha. devraient être irrigués,
seulement environ 145.000 ha. étaient effectivement utilisés pour la
culture irriguée.
Les parties les plus anciennes et les plus développées dudit projet se
situent dans la commune d'Ejea de los Caballeros et dans la région de La
Violada. Comme ailleurs en Espagne, les petits villages agricoles fondés
dans cette région disposaient d'un système de services trop modeste et
manquaient des moyens d'existence en dehors de l'agriculture. En particulier, ceci s'est fait remarquer quand il est apparu que, lors de la
sélection des colons, on avait donné à tort la priorité aux familles
nombreuses, pour qui les revenus obtenus dans leur entreprise étaient insuffisants et qui ne pouvaient pas trouver d'autre travail.
Le manque d'une politique radicale envers les propriétés privées se
manifeste dans les régions étudiées au fait que seulement une partie de
la terre irriguée est tombée entre les mains de l'Institut. Surtout dans la
région de La Violada beaucoup de terres restaient dans les mains des
propriétaires originels. Bien que de grands investissements fussent faits
par le gouvernement pour la transformation de ces terres en tievra
de
regadío,
activité qui n'était pas toujours remboursée,!'Institut n'exerçait
aucun contrôle sur les entreprises privées. C'est également dans ces
régions de colonisation que, finalement, les grands propriétaires terriens
originels profitaient le plus des activités de colonisation, financées
par le gouvernement. D'autre part, le nombre des paysans favorisés
(englobant pas seulement les colons, mais également les propriétaires
originels) n'était pas du tout proportionnel au nombre total des paysans
qui essayaient de gagner leur vie dans le Bassin de l'Ebre sous des conditions peu favorables.
Ceci n'aurait pas été trop mauvais si, au moins, de bons résultats étaient
atteints dans les entreprises nouvellement créées. Pour vérifier si c'est

.19b.

en effet le cas, nous avons comparé les résultats obtenus dans les entreprises des colons dans les régions d'Ejea et de La Violada aux objectifs
de la politique de colonisation, en particulier à l'objectif d'améliorer
les situations socio-économiques à la campagne. Notre point de départ
était qu 'on devrait offrir aux familles des colons une vie acceptable et
digne. A l'instar de l'Institut nous avons interprété cela de la façon
suivante: chaque entreprise devait donner au minimum du travail à temps
complet à deux travailleurs adultes pendant toute l'année (deux hommes
par année) et leurt; revenus devaient être au moins égaux à ceux des travailleurs des secteurs non-agraires.
Le développement de l'emploi, qui a suivi l'activité de colonisation dans
les régions étudiées, s'est avéré être beaucoup plus faible qu'on s'était
attendu. Pendant l'année 1971/1972 la moyenne de travail offert par les
entreprises dans la plupart des villages était de 1,00 à 1,50 hommes par
annéej par conséquent une moyenne bien inférieur à la norme fixée par
l'Institut de 2,00 hommes par année.
Pour pouvoir vérifier les résultats obtenus dans les régions de colonisation par rapport à l'exigence de la parité des revenus avec les secteurs
d'existence non-agraires, nous sommes partis d'une norme relativement
basse, c'est-à-dire, le revenu moyen d'un travailleur industriel qualifié
et non-qualifié. Nos calculs démontraient qu'en 1972 cette moyenne se
situait environ à 150.000 pesetas par homme par année pour toute l'Espagne.
Ensuite nous avons calculé la valeur moyenne de production par homme par
année dans les entreprises des colons pour l'année 1971/1972. Ce n'était
qu'à Valsalada que celle-ci était beaucoup plus élevée que 150.000 pesetas. Cette moyenne ne s'écartait pas tellement de la norme de 150.000
pesetas dans quatre autres villages (Ontinar de Salz, Bardena del
Caudillo, El Temple et Sta. Anastasia), mais dans les autres villages
pour le travailleur moyen dans une entreprise des colons il n'était
certainement pas question de la parité des revenus avec le groupe d'ouvriers
industriels. Comme il s'agit ici des moyennes pour des villages entiers,
on peut déduire que dans tous les villages étudiés un grand nombre d'
entreprises ne donnait pas d'existence acceptable et digne aux colons.
Cependant nous n'avons pas tenu compte du fait que les revenus des colons,
qui sont généralement peu élevés, ne devraient pas consister seulement de
la rémunération qui donnait le travail fourni, mais aussi de compensation
reçue pour des investissements éventuels (faits à leurs propres frais) et
de leur profit d'entrepreneur. En plus, le colon-entrepreneur court des
risques d'exploitation et manque toutes sortes de sécurités sociales,
auxquelles un ouvrier industriel peut prétendre de droit. Ces désavantages
et bien d'autres accentuent encore une fois la position défavorable dans
laquelle un grand nombre des colons semblait se trouver.

4. Les_facteurs

qui causent

lejproblème

des

revenus

La dimension de l'entreprise est un des facteurs déterminants pour la
situation mentionnée au part avant. Celle-ci varie de village en village,
mais généralement les entreprises des colons dans les régions étudiées
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ont été planifiées de dimension trop petite. L'Institut lui-même est
convaincu que, dans les conditions actuelles, une entreprise des colons
dans le Bassin de l'Ebre devrait avoir au minimum 15 ha. de terres
irriguées, si l'on veut offrir un niveau de vie acceptable et digne.
On trouve des entreprises d'une telle dimension dans les villages étudiés,
mais elles sont en minorité. En outre il s'agit le plus souvent des entreprises qui n'offrent pas de possibilité de production suffisante. C'està-dire, généralement les "grandes" entreprises disposent des sols relativement pauvres ou bien une partie de leur terre ne peut pas être irriguée.
Les agrandissements des entreprises, commencés il y a quelques années
dans ces conditions défavorables, ont apporté que peu d'amélioration.
Du à sa politique imprévoyante, qui a duré plusieurs décennies, l'Institut
avait que peu de terres en réserve et par conséquent seulement quelques
entreprises ont pu être agrandies.
Le fait que les entreprises n'étaient pas assez grandes se fait sentir
d'autant plus qu'elles ont mené à une exploitation extensive des terres.
Surtout dans les entreprises "récentes" on donne souvent la priorité à
la culture du blé par manque de connaissance, d'expérience et de capital.
En plus, la salinité des sols (en particulier dans les villages récents
de la région d'Ejea] et les conditions climatiques moins favorables
limitent les possibilités du choix des cultures dans quelques villages.
Les mêmes facteurs, notamment les caractéristiques moins favorables du
sol local, le manque de connaissance, d'expérience et de capital, semblent
dans plusieurs cas avoir une influence négative sur le niveau des rendements par ha. Même dans les entreprises et les villages mieux exploités
les rendements par ha. sont généralement beaucoup moins élevés que dans
les entreprises à culture irriguée dans le reste de la Province de
Zaragoza. Ceci est valable pour toutes les cultures importantes, à
l'exception du maïs. C'est ainsi que les récoltes dans les régions étudiées sont en général trop faibles pour pouvoir parler d'une agriculture
irriguée à productivité élevée.
En outre, la plupart des colons n'ont guère saisi la possibilité d'améliorer leur faible production dans l'agriculture en s'occupant de
l'élevage, de la fructiculture ou de la culture maraîchère. Ce ne sont
que quelques villages qui se sont spécialisés dans (une de] ces formes
de production agricole. Le meilleur exemple est Valsalada avec un
élevage relativement important de gros bétail et quelques fermes spécialisées dans l'engraissement de la volaille. Mais aussi à Valsalada ces
formes de production, considérées plus rentables, sont le plus souvent
une affaire de quelques entreprises "riches", comme dans les autres
villages.
Le problème de la valeur de production peu élevée par homme par année est
également causé par une mise au travail trop élevée dans les entreprises
des colons. Généralement, les entreprises trop petites et cultivées extensivement paraissaient offrir un emploi et des revenus insuffisants aux
familles des colons, qui étaient le plus souvent nombreuses. Dû à l'équation homme/terre défavorable,une partie de la main d'oeuvre potentielle
préférait dans le passé gagner sa vie en dehors de sa propre entreprise.
En outre, les possibilités croissantes de trouver de l'emploi en dehors
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de l'agriculture, mieux rémunéré que le travail aux champs, jouaient
également un rôle dans l'exode des travailleurs agricoles.
Que cet exode n'ait pas résolu tous les problèmes, resort du fait qu'il
y a toujours un surplus de travailleurs dans les régions étudiées.
Par conséquent, il faudra s'attendre à un exode continu. Les secteurs
d'existence non-agraires ne sont que pauvrement développés dans les
régions de colonisation même, si dans les environs immédiats de cellesci se trouvent quelques centres où l'emploi connaît une expansion rapide.
Ceci explique aussi, pourquoi le départ définitif des colons dans les
régions étudiées est jusqu' à maintenant resté limité. C'est-à-dire,
une partie des colons et de leurs fils ont trouvé un autre travail ou un
travail supplémentaire dans les environs, tout en gardant en même temps
leur entreprise de colon.
Tout compte fait, la situation dans ces régions ne diffère pas essentiellement de celle dans le reste de la campagne espagnole. Les possibilités
d'existence y sont légèrement meilleures, mais toujours insuffisantes
pour retenir la population agricole active. Le départ massif des fils
des colons, l'existence des colons ayant un emploi supplémentaire, le
fait qu'une partie des entreprises restera sans successeur dans l'avenir
et l'existence de quelques lots affermés illégalement, sont des développements qui sont diamétralement opposés aux objectifs de la politique
suivie.

5.

_Des_solutions_poss-ibles

Bien que notre recherche était dirigée vers 1'examination des résultats
obtenus par rapport aux objectifs visés et vers les causes des résultats décevants, nous avons également proposé quelques solutions pour
améliorer les revenus dans les entreprises des colons. Pour ce but nous
avons étudié la situation des entreprises à Sta. Anastasia en 1971/1972.
Nous avons démontré que la valeur de production par homme par année peut
être augmentée considérablement par un exode continu de la main d'oeuvre.
Pour cette raison il est à recommander de stimuler cette tendance.
Naturellement, l'exode de la main d'oeuvre ne peut pas continuer infiniment sans avoir une influence nuisible sur le plan de culture et sur
les récoltes. Toutefois à Sta. Anastasia une mise au travail de 1,00 homme
par année ou moins (jusqu' à 0,70 homme par année] dans quelques entreprises n'avait pas mené à une exploitation extensive.
Dans l'avenir un exode continu de la main d'oeuvre est également nécessaire,
parce que les possibilités d' augmentation de la production dans les
entreprises des colons sont limitées. C'est-à-dire, une politique tournée
vers l'intensification de l'agriculture [par la modernisation du choix
des cultures ou par l'augmentation des récoltes) ne représente pas une
solution pour le problème des bas revenus dans ces villages, car nous
avons constaté qu'à Sta. Anastasia dans beaucoup d'entreprises un développement pareil paraissait être accompagné par une augmentation trop
grande de la mise au travail.
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En outre, des mesures orientées vers une augmentation des récoltes ont
le désavantage d'exiger de grands investissements, surtout si on veut
stimuler l'élevage ou la fructiculture. On ne doit pas s'attendre à ces
investissements sous les conditions actuelles, ni de la part du gouvernement, ni des colons.
Vu les expériences faites à Sta. Anastasia, il est évident qu'en vue
d'une augmentation de la valeur de production par homme par année, un
agrandissement des entreprises des colons doit être préféré, pourvu que
ceci implique également une amélioration de la capacité de production.
En ce qui concerne la chance d'un tel agrandissement à l'avenir, nous
avons dû constater que celle-ci est également très limitée. Actuellement
l'Institut a trop peu de terres en réserve pour cela et il est presque
exclu qu'il y aura un changement dans ce domaine dans l'avenir.
C'est-à-dire, des problèmes juridiques, mais aussi financiers barrent le
chemin pour l'achat des terres par l'IRYDA ou pour des expropriations.
Pour ne pas devoir rester complètement passif vis-à-vis des problèmes
signalés dans les régions de colonisation, l'Institut devrait stimuler
autant que possible le départ des colons et de leurs fils. La terre devenue ainsi vacante devrait tomber entre les mains de l'Institut, qui
devrait appliquer strictement les dispositions déjà valables, de sorte
qu'au moins une partie des entreprises pourrait être agrandie. Pourtant'
vu le manque des mesures politiques concrètes, on peut se demander si
dans l'avenir proche on peut s'attendre a une solution du problème des
bas revenus dans les villages des colons.

Vertaling:

W. Hurkmans en Мог. В. de la Rive Box - Lasoaki
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STELLINGEN
1. De verwachting dat de Kombinatie van aen irrigatiebeleid met een Kolonisatiebsleid na 1939 in Spanje zou leiden tot een wijziging van de
agrarische struktuur, die ook in sociaal opzicht opmerkelijke verbe
teringen tot gevolg zou hebben, getuigde van een misplaatst optimis
me, gezien het feit dat dit beleid juist werd opgezet om fundamen
tele hervormingen zo lang mogelijk tegen te gaan.
2. Omdat landhervorming zich in de Spaanse kolonisatiegebieden beperkte
tot geringe oppervlakten en omdat de o/erheid in verband met de ongun
stige sociale omstandigheden toch aan een zo groot mogelijk aantal
boeren land wilde geven, kon het I.N.C./IRYDA weinig anders doen dan
nieuwe minifundia stichten.Daardoor werden de strukturele problemen
op het Spaanse platteland uiteindelijk eerder vergroot dan opgelost.
3. Het verschijnsel proyeatismo,
dat door Gates en Gates wordt omschre
ven als het te sterk benadrukken van grootschalige en kostbare Pro
jekten ter modemisering van de landboiAJ in Latijns Amerika, daarbij
geen rekening houdend met de geringe resultaten welks doorgaans daar
mee worden bereikt, heeft zijn Spaanse tegenhanger in wat Tamames
noemt da mythe van de bevloeide
tandbouu.
(Vgl. П.Gates en G.Gates, Proyectismo: the ethics of organized
change, in: Antipode, В,3,sept.1976,p.72-82i R.Tamamss, Proble
mas fundamentales de la agricultura española, Madrid 1971,
p.30 e.v.)
4. Papousek's omschrijving van het verschijnsel proyeatismo
als "het ma•^вп van plannen, waarna de fase van het uitvoeren ervan "weggedacht"
wordt, zodat het plan tot geslaagd projekt benoemd kan worden", is
in zekere zin ook van toepassing op de gang van zaken rond het Plan
de Riegos у Соіспігаоьбп
de Bardenas-Alto
Атадйп en vormt een nuttige
aanvulling op de inhoud welke Gates en Gates aan deze term toe
kennen.
(Vgl. D.A.Papousek, Regionale ontwikkeling in Mexico, in¡
Geografisch Tijdschrift, Nieuwe Reeks, VII.3, juli 1973,
p.241i M.Gates en G.Gates, Proyectismo: the ethics of organized change, in: Antipode, θ,3,sept. 1976, ρ.72-82ι
dit proefschrift, hoofdstuk IV)
5. Om een beter inzicht te krijgen in de kenmerken sn oorzaken van de
regionale tegenstellingen, welke zich binnen Spanje voordoen, is het
gewenst dat bij da analyse daarvan meer aandacht wordt geschonken
aan de centrum- periferiebenaderinger.
S. het feiL dat veelal sterk uiteenlopenae principes ten grondslag lig
gen aan de verschillende klassifikatiss van de bodems in Spanje leidt
onnodig tot een gekompliceerde weergave van de werkelijkheid. Daar
door blijft de bruikbaarheid ervan, гелег voor niet- bodemkundigen,
vaak beperkt.
7. De geografiebeoefening in Spanje heeft zich nog onvoldoende ontwor
steld aan de invloed van het "eenheids-geografisch" denken sn van
de historische wetenschap.

8. Glaser schrijft de snelle uitbreiding van de extensieve rundveeteslt
in het centrale deel van het Braziliaanse binnenland te eenzijdig
toe aan de aanleg van nieuwe wegen, welKe het gebied verbinden met
het ekonomisch kerngebied van dat land.
(Vgl. G.Glaser, Neue Aspekte der Rinderweidewirtscnaft in
Zentralbrasilien , in: Beiträge zur Geographie Brasiliens,
Heidelberger Geographische Arbeiten, Heft 34, Heicelberg
1971, p. 19-42)
9. In verschillende van zijn publikaties stelt Odell de ontwikkeling in
Puerto Rico model voor het te voeren ruimtelijk ekoro-iisch spreidingsbeleid in de kleinere landen van Latijns Amerika, dat wil zeggen in
landen met een omvang gelijk aan die van Uruguay of kleiner. Daarbij
houdt hij echter onvoldoende rekening met het feit dat genoemd eiland
niet alleen een zéér bescheiden oppervlakte heeft, maar ook een specifieke ekonomische ontwikkeling doormaakt.
(Vgl. P.R.Ddell, Geography and Economie Development with
special reference to Latin America, in: Geography, 59,3,
Juli 1974, p.208-222 en zijn eerdere publikaties over
dit onderwerp)
10. De argumenten, die door Hoy en Elbow worden genoemd in hun pleidooi
voor een betere benutting van literaire werken bij het onderwijs in
de geografie van Latijns Amerika, pleiten eveneens voor de stelling
dat een zekere geografische kennis van dit subkontinent onmisbaar is
voor een goed begrip van de Latijns Amerikaanse literatuur.
(Vgl. D.R.Hoy en G.S.Elbow, The use of literary works in
teaching Latin American geography, in: The Journal of
Geography, 75, dec. 1976,9, p.556-570)
11. Het is opmerkelijk dat kolonisten, volgens door het Spaanse I.N.C./
IRYDA gehanteerde normen, na het bereiken van de 60-jarige leeftijd
geen nuttig werk meer kunnen verrichten, terwijl deze zienswijze nooit
is toegepast op de leiders van dat land.

Stellingen behorend bij het proefschri·1^
van G. Peperkamp, Agrarische kolonisatie
in Spanje, in het bijzonder in het Etrobekken

