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Landbouwpraktijklessen high school

Landbouw maatschappelijke p
Alyssa oefent
thuis met haar
stier A1.

Landbouw is net als religie een belanrijke pijler in de Verenigde Staten. Op veel high schools
is aandacht voor het onderwerp en scholen worden zelfs gesloten als het evenement ‘Future
Farmers of America’ plaatvindt, een evenement waar scholieren dieren laten beoordelen op
verschillende criteria.
Dat in de Verenigde Staten en vooral in het zuiden religie een belangrijke pijler is van de
maatschappij, bleek tijdens de Amerikaanse
verkiezingen. Dit valt ons als Europeanen op,
maar wat ons minder snel opvalt, is dat de
landbouw een minstens even belangrijke en
misschien wel sterkere pijler is. Die overspant
de verschillende kerken. De landbouw maakt
deel uit van de hele gemeenschap, niet alleen
in bekende landbouwstaten als Iowa, Indiana,
Missouri, Oklahoma, Nebraska en andere, maar
ook in Florida, Texas, Georgia, Alabama en heel
wat staten zowel aan de oostkust als aan de
westkust. De VS, patriottisme, god en land-

bouw, dat is één geheel. Dat heeft zo zijn gevolgen voor het maatschappelijk weefsel.

FUTURE FARMERS OF AMERICA
Alyssa Hodge is veertien jaar oud en haar zusje
Adrianna tien jaar. Hun vader is trucker en hun
moeder verpleegster. Ook de grootouders zijn
geen boeren. Toch koopt Alyssa al voor het vierde jaar in juli een Black Angus-stierkalf om op
te fokken tot een stier die in het volgende voorjaar flink wat geld oplevert op de jaarlijkse
‘Suwannee River Livestock Show & Fair’ in
Fanning Springs Florida. Hier meten de leerlingen van het middelbaar onderwijs van Gilchrist

County, Levy County en Dixy County zich met
elkaar. Alyssa’s zusje Adrianna fokt een konijn
en vele vrienden treden aan met een stier, een
geit of een varken.
Alyssa’s stier luistert naar de naam A1 (dat is
een steaksaus van Kraft). Alyssa kocht A1 als kalf
in juli 2007 en trok er in maart mee naar de
show en de prijskamp in Fanning Springs. Daar
worden wedstrijden gehouden door de jeugdbeweging ‘Future Farmers of America’ (FFA). Dit
speelt zich volledig af in het kader van het
middelbaar onderwijs. De scholen zijn daarvoor
een week gesloten.
In een eerste show wordt beoordeeld hoe het
dier wordt getoond. Hetzelfde gebeurt nog
eens tussen de winnaars. Het evenement is
tegelijk een groot feest. Niet alleen de familie
van de deelnemende kinderen, maar de hele
gemeenschap is present. Alyssa laat ons kennismaken met één van haar vrienden, Brendan.
Hij neemt met een ‘witte Black Angus’ deel, die
al voor de show is verkocht aan een geïnteresseerde uit buurstaat Georgia.
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RUNDVEEHOUDERIJ

e pijler in VS

In Fanning Springs vindt de jaarlijkse ‘Suwannee River
Livestock Show & Fair’ plaats.

geen agrarische ouders, ondanks gevestigd te
zijn in een landbouwregio.
In het kader van de cursus moeten de leerlingen een praktische proef doen. Dat kan van
alles zijn, maar de meeste leerlingen kiezen
voor deelname aan de ‘Show & Fair’, die in het
Amerikaans onderwijs is erkend als een voorgeschreven ‘Career Development Event’ (DVE).
Omdat in de vallei van de Suwannee River
vooral sprake is van rundveehouderij, is het
vanzelfsprekend dat daar ook de aandacht
naartoe gaat in de praktische proeven. In het
midden van Florida, van Orlando tot Tampa,
wordt meer geconcentreerd op tuinbouw en in
het zuiden op citrusvruchten.

BEOORDELING
Met haar stieren slaagt Alyssa er al enkele jaren
in heel wat winst te maken. “Dat leg ik opzij
voor latere studies aan de universiteit”, zei ze
spontaan. Al komen haar ouders niets te kort
om eventuele universitaire studies te betalen,
het is gebruikelijk dat je daar als kind ook toe
bijdraagt.

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ
Elke high school (middelbare school) voorziet in
een cursus landbouw, die als keuzevak kan
worden gevolgd, zoals trouwens het merendeel
van de vakken. Op het platteland volgt een
ruime meerderheid van de leerlingen dit keuzevak, waarin een praktische proef is voorzien,
zoals het houden van een stier, een varken of
een geit. Daarop wordt je grotendeels afgerekend op de jaarlijkse ‘Fair and Show’.
Bill Martin, landbouwleraar aan de high school
van Bell, waar ook Alyssa studeert, is nauw
betrokken bij het evenement. Hij maakt duidelijk dat de landbouwactiviteit niet alleen via
het onderwijs met de maatschappij is verstrengeld. Naast de federale Smith Land Use Act van
1917 over landbouwprogramma’s in het onderwijs, heeft ook de oprichting van de ‘Future
Farmers of America’ (FFA) in 1928 in de staat
Virginia een belangrijke rol gespeeld. Die organisatie breidde uit en komt bijna in alle staten
op county-niveau voor.
Sinds 1988 wordt niet meer de naam, maar wel
de afkorting FFA gebruikt. “In alle staten is minstens één afdeling en in Florida is de beweging
sterk uitgebouwd”, aldus Martin. “De afdelingen zijn meestal verbonden met een high
school en bij ons moet je de landbouwcursus
volgen om lid te zijn.” Volgens Martin heeft 85
procent van de leerlingen die de cursus volgen

“Uiteraard wordt de prestatie van de leerling
beoordeeld”, benadrukt Martin. “Het gaat daarbij vooral om de controle van het dier tussen
publiek en het tonen van de kwaliteiten van
het dier. Hoe doe je het dier stilstaan, kop en
poten juist plaatsen om de gespierdheid te
accentueren?” De juryleden worden aangetrokken uit andere streken en zelfs andere staten.
Dit geldt met name voor universiteiten zoals de
University of Florida in Gainesville, die een
befaamde faculteit heeft voor veeteelt, en universiteiten uit Georgia en Texas.
Alyssa moet met haar stier, als alles goed loopt,
driemaal op drie verschillende dagen aantreden. Eerst worden de leerlingen in kleinere
groepen van acht à tien deelnemers beoor-

deeld. De beste krijgt een blauw lint. Alle dragers van het lint betwisten onder elkaar de titel
van ‘Grand Champion of the Fair’. Er wordt ook
nog een ‘Reserve Grand Champion’ bekroond.
Tenslotte is er de veiling en het is natuurlijk
belangrijk te scoren met een hoge prijs. De prijs
bevindt zich meestal tussen de 3 tot de 6 euro
per kg. De ‘Grand Champion’ en de ‘Reserve
Grand Champion’ halen uiteraard ook een
goede prijs op de veiling, maar die telt niet
mee voor de school. Adrianna, die met haar
konijn een blauw lint haalde, presteerde dan
ook goed voor haar schooluitslag. Voor de stier
van Alyssa was de verkoopprijs natuurlijk
belangrijk. Zij behaalde met haar 16 maandenoude stier de vierde plaats in de eindronde en
verkocht haar ‘A1’ met een gewicht van 1.385
pounds (628,2 kg) voor 3,75 dollar (2,5 euro) per
pound (in totaal 4847,5 dollar, ofwel 3232 euro).
Het verhaal van Alyssa en Adrianna maakt duidelijk dat de landbouw niet alleen één van de
belangrijkste pijlers van de Amerikaanse maatschappij is, maar ook erg populair is bij de
brede lagen van de bevolking. Zowel McCain als
Obama hielden daar in hun verkiezingscampagne grondig rekening mee. Terwijl de
Europese bevolking onvoldoende wakker ligt
van haar landbouwbelangen in het kader van
de WTO-onderhandelingen, zullen de
Amerikanen niet nalaten het landbouwlaken
naar zich toe te halen.
◆
JEF VERHAEREN

Bill Martin,
landbouwleraar aan
de high
school van
Bell, geeft
toelichting.
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