5
... . ^« MO°*
tijdschtVft

^

o"

arbeid&technologie
in deVEENKOLONIËN

MARQUETALIA 5

MARQUETALIA
tijdschrift voor landbouwenpolitiek

Hummer 5, 1982
MARQUETALIAverschijnthalfjaarlijks,invoor-ennajaar
Redaktie JaapFrouws,JohanMeeus,JaapNieuwenhuize,
HarrieOppenoorth,JanDouwevanderPloeg,JanSchakel,
JanSmit,HenkdeZeeuw
Redaktiesekretariaat
6700AEWageningen

MARQUETALIA,postbus235,

KopyMarquetaliawileenplatformzijnvoordiegenendie
alsintellectueelbijdelandbouwzijnbetrokkenensolidair
zijnmetemancipatiebewegingenvandeplattelandsbevolkingen.
Daaromnodigenwedelezersuitervaringentebundelen,
conceptenteontwikkelenendezeoptesturennaarhetredaktiesekretariaat.
Abonnementen WiedevolgendenummersvanMarquetaliawil
ontvangenkandatopgevenbijuitgeverijDeUitbuyt.Bijhet
uitkomenvaneennieuwnummerwordtudaneenacceptgirokaart
toegestuurdennabetalingontvangtuhetbetreffendenummer.
Uitgave DeUitbuyt,postbus235,6700AEWageningen
Auteursrechten

UitgeverijDeUitbuyt,Wageningen1982

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
mikrofilm of op
welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke
toestemming Van de
uitgever.
Boekverzorging JeroenBosch,JohanMeeus
Omslag en tekeningen JeroenBosch,JohanMeeus
Zetwerk HupsaprintWageningen
Druk StichtingStudentenpersNijmegen
ISBN9062604056

MARQUETALIA 5

INHOUD

ArbeidentechnologieindeVeenkoloniën
Redaktiekollektief
Marquetalia

7

OverdeAVEBEendezorgvandeboerenvoorde
toekomst
Henk Nienhuis

27

Teelttechnologie;afhankelijkheid indeVeenkoloniën
Susanne Lijmbach

55

De zetmeelgiganten
CON-Wageningen
Hennepalsalternatief gewasvoordeVeenkoloniën?
Job van den Berg en Ariëns Kruyt
DeTechnologisch-Administratieve Taakomgeving (TÄTE)
van landbouwbedrijven
Bruno Benvenuti
Indemarsofdoodaandegonorra
Johan Meeus en Jeroen Bosch
Verwetenschappelijkingvaneendiscussie;kritiekop
derationelemilieustrategievanU.Hampicke
Susanne Lijmbach, Pim Overdevest en Jan Schakel
Reactieophetartikel overNW-Overijsselin
Marquetaliano.3,1980
Ir. K.S. Voetberg

81
99

111

137

149

173

'Circleofpoisson';bestrijdingsmiddelenenmensen
ineenhongerigewereld.Boekbespreking
Alida Laurense

181

MUMÊALL

MARQUETAUA 5 I

ARBEID ENTECHNOLOGIE IN DE
VEENKOLONIËN
Redaktiekollektief Marquetalia

1)

Technologieoverdvaoht

Deontwikkelingvan technologie inde landbouw iseenonderwerpwat zichuitstekend leentvoorhet leggenvandwarsverbanden tussendederdewereld enhetwesten.Tot op zekere
hoogte zijner zelfs overeenkomsten tekonstateren.Denk
hierbij aanhetvervangenvande zware eneentonige landarbeid zoalshakken,wieden,maaien endorsen doormachinearbeid,alshet gaat omde invoeringvanmechanisatie.Dit
geldt zowelvoor de (relatief)stapsgewijze ontwikkeling
vandemechanisatie indewesterse landbouw alsvoordemeer
sprongsgewijzeontwikkeling indederdewereld.
Maar erismeer aandehand. InMarquetalia 4 (Technologie
enontwikkeling)hebbenwe erop gewezendatde technologie
wordt bepaald door demaatschappelijke verhoudingen waarin
zewordt voortgebracht.De aardvande technologie blijkt
helemaal niet zoneutraal alshetbijvoorbeeld omde schaal
van toepassing gaat.Sterkernog,wehebben aannemelijk"
kunnenmakendatbijoverdracht van technologievanhet westennaardederdewereld diezelfde technologie inhogemate
bijdraagt totdeverspreiding cqhandhaving vandekapitalistischeverhoudingenwaarin zewordtvoortgebracht.
De technologie draagtbijwijzevan sprekede kode vande
produktieverhoudingen inzich.Hierbijvormt deexportvan
technologieniet alleen een steedsbelangrijker wordende
sleutel indeoverdrachtvanwaarde.Zijvormt opdezemanier tevensnieuwemaatschappelijke strukturen enproduktieverhoudingen,zowel opmondiale schaal alsbinnendederde
wereld(1).
Ookbinnenhetwesten iser sprakevanoverdracht vantechnologie. Zowerdenmet deMarshall-hulp deAmerikaanse
tractorennaarNederland verscheept envindt ereenvoortdurende overdracht van technologievan strekenmetbetere
naar strekenmetminder goedeproduktievoorwaardenplaats.

Daarmeeworden deconcurrentieverhoudingen steedsweer
verscherpt.Tochkunnenweniet stellendat elke"overdracht"van technologie dezelfde is.Afhankelijkheidsverhoudingen zijneen "normaal"aspectvande technologieoverdrachtvanhetwestennaardederdewereld.Dit isechter
veelminder duidelijk binnenhetwesten.Technologiebrengt
hier langniet alleeneengrotere afhankelijkheid maar zeker
ookeen soort "bevrijding"met zichmee.

Bevrijding van de macht van de traditie;
Bevrijding van zware lichamelijke
arbeid; Bevrijding van de grillen van de natuur. Dit zijnenkele slogans die steeds gebruiktwordenbij
de introduktievan technologie inde landbouw.Door arbeid
en technologie
centraal te stellen onderwerpenwe deze slogansaaneennader onderzoek.Enkele aspektenvantechnologie inde landbouwvanhetwestenendan speciaal deveenkoloniale akkerbouw gaanonderhetmes.Het gaatom zowelde
politieke,ekonomische en ideologischebetekenis vantechnologie indeontwikkeling vande landbouwbinneneenhoogontwikkeld geïndustrialiseerd land.Demeeste artikelenhande-

lenoverde fabrieksaardappelteelt

in de Veenkoloniën.

Hier

isde laatste tijdveel over tedoengeweest ennog steeds
zienwekrantenkoppenwaaruit blijkt dathetniet goed gaat
met dezeteelt.
Wijpubliceren enkele achtergrondsartikelen. Eenveenkolonialeboer geeft zijnmening over deverhoudingvandeaardappelzetmeelcoöperatieAVEBE tenopzichtevande leden.De
rolvanwetenschap enteelttechnologie krijgt specialeaandacht ineenhistorisch overzicht vande fabrieksaardappelproduktie.De ontwikkelingen opdewereldzetmeelmarkt worden
besproken aandehand vandeverschillende "zetmeelgiganten".Verder staanwe stilbijdemogelijkheid vaneenalternatief gewaswanneer deaardappelweg zouvallen.
Tenslotte eentheoretischebeschouwing over de inkadering
vanhetveenkoloniale akkerbouwbedrijf inzijninstitutioneleomgeving.

2) Arbeid en technologie

in de

Veenkoloniën

Deruimtevanhetredaktioneelwillenwe gebruiken omenkele
"lijnen"overhetverband tussen technologie enarbeid op
hetboerenbedrijfuit tezetten.Veel inzichtendiehier
wordenontvouwd zijngeïnspireerd opdecursus "Politieke
ekonomievande landbouw"die in 1981-1982 teWageningen
werd gehouden (2).Daarbij isdankbaar gebruik gemaakt van
devoorlopige resultatenvandewerkgroep "Rationalisatie
inde landbouw"die inhetkadervandevoornoemde cursus
onderzoek deed indeVeenkoloniën(3).
Zonder al teveel toelichtingvolgenhier enkelevooronder-

Stellingenbijhetbetoog:
-Erissprakevan onderbetaling
vandearbeidvandeveenkolonialeboerenzijn gezinsleden.Bovendien gaateen
grootdeelvande sin vandeproduktie (vano.a.aardappelen)verloren.Ditwordt vervreemding
genoemd.
-Deintroduktievansteedsweernieuwe technologie,gebaseerdopwetenschappelijk onderzoek,heeft dezeonderbetalingenhetverliesvandemogelijkheid totzingevingniet
kunnenopheffen.
-Wetenschapentechnologie spelenweleenzeer groterolin
deherstruktureringvandebedrijven,dehele streeken
bovendienindeconcurrentieverhoudingenopdewereldzetmeelmarkt.
-Ookinhetalgemeenisderolvanwetenschap entechnologieindesamenleving steedsbelangrijker geworden.
-Vanwegedebovenstaande redeneniseenalternatief voorde
doodlopendewegvandeaardappelteelt indeVeenkoloniën
niet tevindeninhetopheffenvandeonderbetaling al-

leen.
- Eenalternatief ispaswaard alternatief tehetenwanneer
er zowel iets gedaanwordtaandegenoemde onderbetaling
alsaanhetopheffenvanvervreemding indearbeidende
stofwisselingmetdenatuur.
-Hierbijisnaasteenanalysevanpolitiek-ekonomischefaktorenookeenanalysevanderolvantechnologieenwetenschapvanbelang.
Hieronder volgteeneerste aanzetvooreendergelijkeanalyse.Hetgaatom:
1)eenkortehistorische schetsvandeontwikkelingvan
technologie indelandbouw;
2)deinvloedvande(wereld)zetmeelmarkt,destaatenhet
landbouwbedrijfopdetechnologie;
3)eenrekonstruktiewaarinenkele centralebegrippenals
"technologie","kode"en"arbeid"worden ontwikkeld;
4)enkeleopmerkingen overdetoekomst.

3) Historische

schets

IndeVeenkoloniën zienweinde19eeeuwdatdekunstmest
wordt geïntroduceerd,grondverbeteringwordt toegepast,
nieuwe (Amerikaanse)ploegen gebruikt gaanwordenenhet
pootgoed verbeterdwordt.
Deze technologische innovatieswaren grotendeels gerichtop
hetvergrotenvandeopbrengstenenminderopbijvoorbeeld
besparingvanarbeid.Hetgingineerste instantieomhet
verbeterenvandeverhouding tussenhetzaaizaadenopbrengst.
Vooreengewasalsroggelagdezeverhoudingaanhetbegin

vandevorige eeuwnogmaar op 1:4,5.Eenhogerenettoopbrengstwerd bereikt door dieper ploegen,beteremestvoorziening, inrijen zaaien enveredeling vanhet zaad.
Mechanisatievande landbouwproduktie,gericht ophetbesparenvan arbeid,komtpas inhetmiddenvande 19eeeuw
op, enwelvanuitAmerika.Erblijkt eennauwverband tebestaan tussendeontwikkeling van dearbeidsbesparendemecha-

nisatieenhet tekort

aan arbeidskrachten.

Zozienwedat

tijdens deAmerikaanse burgeroorlog (1861-1865),toen inde
noordelijke statenmeer daneenmiljoenboeren onder dewapenenmoesten endaardoor een tekort aan arbeidskrachten
ontstond,mechanisatie drasties isdoorgevoerd.Doorde ontwikkeling vandorsmachines enstoomtractie,die toenversneld ingevoerd werden,kreegmen een spectaculairebesparingvan arbeidstijd en-kostenbij de gewassen tarwe,haver,rijst enhooi. Inde zuidelijke statendaarentegen
bleef goedkope arbeid inruimemate aanwezig. Zodoendewerd
de teeltvan tabak,katoen ensuikerriet nauwelijks gemechaniseerd (4).
Reedsvanaf 1861werd er indeVeenkoloniën onderzoekgedaannaarhetmechaniserenvanhet rooienvandeaardappel.
Dit onderzoekkreeg steedsweer een impulswanneer de landbouwprijzen stegen.Zodoendekomenwe opeen tweedefaktor
dievan invloed isopde invoering van technologie inde

landbouw:de hoogte van de landbouwprijzen.

Hetlandbouw-

grootbedrijf (waareen groot aantal landarbeiders ineen
loonverhouding voordeboerwerkt)ontwikkeldevanuit hun
belang (bijvoorbeeld verkleinenvandeafhankelijkheid van
lossearbeidskrachten tijdens piektijdenvano.a.de oogst),
een serie technologische vernieuwingen.Dezewerden ingezet
ophetmoment dat de landbouwprijzenhethoogstwaren.Het
warendanookvertegenwoordigers vanhet landbouwgrootbedrijfdiehet onderzoek endeexperimentennaarhetmechaniserenvanhet dorsen,rooien,zaaienenmaaien stimuleerden.
Op dekleinebedrijven (gezinsbedrijven enkleine bedrijfjes
van landarbeiders enex-veenarbeiders)kwamdeze technologie
helemaal nietvanpas,laat staandatmen ereconomisch toe
instaatwas.Stedelingen ennotabelen,die zichalspleit^
bezorger vanmechanisatie opwierpen,miskenden doorhunonkundedevoorwaarden ende gevolgenvandemechanisatie voor
deverschillende bedrijven.Depogingenomde landbouwtechniek teontwikkelenmislukte danookgrandioos.
Rond 1880,bijdeopkomstvandekunstmest endedalende
landbouwprijzen,veranderde echter debedrijfsgrootte-struktuur endaarmeedevoedingsbodem voorde landbouwtechnologie.
Deproduktie-explosie inWest-Europa,deenorme aanvoervan
buitenlands graan (m.n.Amerikaans)ende opkomstvande
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vervangingsindustrieën (margarine,analine) zorgde ervoor
dat de tijdvanhoge landbouwprijzenomslaat ineen landbouwcrisis. De rentabiliteit van de landbouwproduktie (de
primaire produktie althans,indeverwerkende endetoeleverende industrie ligthet anders)daalde enorm. Indeze
.verhevigdeconcurrentiestrijd legdehet landbouwgrootbedrijf
(metveel landarbeiders indienst)het lootje.Daarentegen
:hieldhet gezinsbedrijf niet alleen stand maar breidde zich
'.enormuit (5).Hierbij spelen eenaantal faktoreneenrol.
a)Hetkleine landbouwbedrijf (metweinig tot geenlandarbeiders indienst,grotendeels steunend opde arbeid vande
boer,boerin engezinsleden)konmensen diedoor de crisis
geen alternatieven hadden,instaat stellendoor zelfvoorziening inhet levensonderhoud tevoorzien.We ziendanook
juist indezeperiode dat er indeVeenkoloniën landarbeiders, ex-veenarbeiders enboerenzonen zonderbedrijf zich
op zeerkleine bedrijfjes gaanvestigen (veelal"keuters"
genoemd). Dergelijke processen zijnnietvreemdwanneerwe
anno 1982eveneens (alsgevolgvaneengebrek aanalternatieven)eenbufferendewerking vande landbouw zien.
b)Inde tweedeplaats bood de indedaaraan voorafgaande
periode ontwikkelde technologie aanhet landbouwgrootbedrijf
geenbeslissende schaalvoordelen. Zouerdaarentegenwel
sprake geweest zijnvan grote economische en technologische
schaalvoordelen,dan zouhet landbouwgrootbedrijf alleanderebedrijvenweggeconcurreerd moetenhebben.Maar dit is
juist niethet geval geweest.Voorhet omgekeerdevaltmeer
tezeggen:eendeelvandeop envoorhet landbouwgrootbedrijfontwikkelde technologie bleekmet een geringeaanpassing ook toepasbaar ophet gezinsbedrijf:bijvoorbeeld de
'verbeterdeploeg,hetveredelde pootgoed,enkunstmest,
je)Indederdeplaats konden ookde gezinsbedrijven gebruik
imakenvande ontwikkelde infrastruktuur.Alvanaf de ontginningvandeVeenkoloniën kon iedereboer zijnprodukten
afzetten enaanvoerenviadewijken.Ook deniet-materiële
infrastruktuur zoals dehandel endemarktwas zowel toegankelijk voor dekleinebedrijven alsvoorhet landbouwgrootbedrijf.De laatstenhaddenhierover zeker geenmonopolie.
De faktoren droegen ertoebij dat ondanks deop zichwel
grotere efficiëntievan grotebedrijvenhetgezinsbedrijf
nietwerd weggeconcurreerd. Dekleine boeren accepteerden
onderbetaling enwarenbereid relatief hoge grondprijzen te
betalen.Bijhet toch alnietmeeroptimaal concurrerende
landbouwgrootbedrijfwas dit eenextra faktorvoor deneergang.
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Tegelijkmet dedalende rentabiliteit vandeprimaire landbouwproduktienamendoor de industrialisatie deinvesteringsmogelijkheden buiten de landbouw toe.Deniet-agrarische investeringen inde landbouwkwamen tot stilstand.
IndeVeenkoloniënwerd er indezeperiodenmetkapitaaluit
de scheepsvaart en-bouw geïnvesteerd indeaardappelmeelverwerkingwaarmee 'goud'teverdienen viel:
/Inminder dan30jaar (1870-1890)werden ermaar liefst zo'n
\20aardappelmeelfabriekengesticht.
Inhetbeginvandeze eeuw zettedeontwikkeling naarhet
gezinsbedrijf alsdominanteverschijningsvorm inde landbouw
definitief door.
Tegelijkkrijgt de ontwikkeling van landbouwtechnologie een
sterke injectiedoor denoodzaak totrationalisatie aande
enekant endeopkomstvan (landbouw)-wetenschappen aande
anderekant.Deze toepassingvanwetenschappelijke kennis in
de landbouw leidde echterniet automatisch toteenrevolutionaire landbouwtechnologie (metuitzondering vandekunstmest), SlichervanBath steltdatdeafstand tussen theorie
enpraktijk nooit zogrootwas als indevorige eeuw.De
geoloog en landbouwhervormer Staringving inde tweedehelft
vandevorige eeuwsteedsmaarbotmet zijnpleidooivoor
landbouwwetenschappelijk onderwijs enonderzoek (6).Indie
tijd ontbrak deeconomische impuls tot technischevernieuwing inde landbouwsektor enbleef de invoering ervanvoornamelijkbeperkt tothet landbouwgrootbedrijf.Pasnade
crisisvan 1880werden Staringsplannenuitde ijskastgehaald.De landbouwmoest toen technischvernieuwen als antwoord opde stijgende importen endalendeprijzen.Met name
het samengaanvanambachtelijke kennis envaardighedenmet
wetenschappelijke inzichten,bijvoorbeeld inproefstations,
landbouwinstituties enopproefvelden,leverdeneenbelangrijkebijdrage aandeontwikkeling van landbouwtechnologie.
Indezeperiodewerd debasis gelegd voor dehuidige ontwikkeling inde landbouwtechnologie enderoldie technologie
(indeontwikkeling vande landbouwvervult.Metde crisis
van 1880endievan 1930wordt deweg gebaandvoor toenemendeoverheidsingrijpen en-bemoeienis.De gezinsbedrijven
zijnniet instaat zicheconomisch teweren tegeneenwisselvalligewereldmarkt enzijnevenmin instaatdenoodzaak
totrationalisatie tebeantwoordenmet zei f ontwikkelde
technologie.Hierin gaatdeoverheid, samenmet de agri-business
viawetenschap endeoprichtingvan landbouwinstituties,een
steeds dominantere rolvervullen,
fHet door deoverheid gestimuleerde onderzoek ende daarmee
!ontwikkelde technologiewordt dienstbaar aanhet gevoerde
i landbouwbeleid.
De landbouwsektor blijktniet instaat een
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technologie teontwikkelen,diehaarmeer onafhankelijk van
demarkt,de staat ende techniek zelfmaakt.

4. Markt, staat en bedrijf

in de

Veenkoloniën

Deontwikkeling van technologie indeVeenkoloniënkent een
gefaseerd verloop. Indeverschillende perioden isersprakevanuiteenlopende vormen enrichtingenvan technologische
vernieuwingen. Bepalend daarvoor isdehistorischveranderendekontektstwaarbinnenhet landbouwbedrijf produktief
is.Dominant indatmaatschappelijke kader zijnde staat en

de markt ende onderlinge

Vervlechting

tussendezetwee.

Vanbelang daarbij ishethistorisch veranderend begrip
staat:de stad Groningen inde 19eeeuw,deregionale en
nationale overheid vanaf deeerstewereldoorlog,deoverheidmetbijbehorende instituties (landbouwnetwerk)vanaf
de tweedewereldoorlog ende supra-overheid (EG)inmetnamede laatstedecennia.Ookhethistorischveranderendbegrip 'markt'springt inhet oog.Niet alleen ishetnoodzakelijkverschillendemarkten teonderscheiden: 'grondmarkt',
'technologie enproduktiemiddelenmarkt', 'arbeidsmarkt',
'grondstoffenmarkt'en 'afzetmarkt',echter ookdezeverschillendemarktenveranderen sterk inde loopder tijd.Zo
krijgtbijvoorbeeld hetbegrip 'afzetmarkt'eenandereinhoud.Was er inde 19eeeuwnog sprakevaneen regionale
aardappelmarkt
(handel,stad Groningen), later (rond 1900)
wordt de aardappelzetmeelmarkt
belangrijker (opkomst spekulatieve industrieencoöperaties)welke inde50-er jaren
opgaat inde zetmeelmarkt.
Ookdezemarktverandert,met
namevanaf de 60-erjarendoorde toenemende internationale
concurrentie opdeverschillende (deel)marktenmetverschillende zetmeelvormen (maïs-,aardappel-,enkassave-zetmeel).
Zoontstaat een wereldzetmeelmarkt,
beheerst door enkele"giganten".
Opwelkewijzehet landbouwbedrijfreageert opdezeveranderende strukturenvanbuitenaf (bijvoorbeeld doorhaaraanbodsgedrag tewijzigen,doorverzet tegen staatofmarkt of
doorhet ontwikkelenvan alternatieven)endaarmee invloed
uitoefent opdiestrukturen isvoorhetbegrijpenvande
ontwikkeling van technologie indeVeenkoloniënvanbelang.
Deze drieelkaar onderling sterkbeïnvloedende faktoren zullenwehieronder kort enonderling gescheidenweergeven:
-a- Markt. Al indevorige eeuwwas er sprakevanfabrieksaardappelteelt voordemarkt.Eerstwerdende aardappelen
verbouwd voordemoutwijnindustrie, latervoor dezetmeelindustrie.Metkapitaaluit andere sektorenwerd doorpartikulieren deaardappelmeelindustrie opgebouwd.Doorareaal-
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uitbreiding enopbrengstverhoging groeidehet aanbod gestaag
totbijna 50%vanhetbouwplan.Tijdens dekrisis (1880)komendeprijzen onder druk te staan.De fabrikantenmaken
prijsafsprakenen sluiten zich aaneen (Eureka).Als reaktie
hierop stichttenboeren aanhetbeginvan deze eeuwzelf
.verwerkingscoöperatiesomdemonopoliepositie vandefabrikanten tedoorbreken.Deze coöperatievenhaddenveelsucces,
Imededoor deweer aantrekkende zetmeelmarkt.Bovendienwaren ze (doorhet ledensysteem)verzekerd van aardappeltoejvoer.De coöperaties sloten zich aaneen ineen gezamenlijk
iverkoopkantoor,AVB (Aardappelmeel Verkoop Bureau)ende
fpartikulieren begonnen zichopde derivaten (produkten,afgeleid van zetmeel) toe te leggen.Na deeerste wereldoorlog
beheersten de coöperaties steedsmeer de aardappelverwerking
(meer dan 80%). Departikulierenwerden afnemersvan aardappelmeelvande coöperaties t.b.v.dederivatenproduktie.
Door dekrisis (1930)ende tweedewereldoorlog kregende
partikulieren (waarvan Scholten inmiddels als enigebelangrijke overwas)het steedsmoeilijker met hun grondstoffen.voorziening.Scholten begondanookmet de importvan aardappel- enmaïszetmeel.Als reaktiehierop volgde ookAVEBE
'metderivatenproduktie. Vanaf ditmoment isdevrij gesloten
aardappelzetmeelsektor opgegaan inde zetmeelsektor,wat een
ingrijpendewijziging indeconcurrentieverhoudingen betekende. Inde 60-er jaren ontwikkelde deAVEBE haar derivatentakverder enlegde Scholten zich toeopdemaïszetmeel
(o.a.door de fusiemetHonig,waardoor de Koninklijke
'Scholten-Honig (KSH)ontstond). Bijbeiden trad eenproces
vandiversificatie en internationalisatie op:erwordt in
verschillende sektoren en landen,zowelbinnen alsbuitende
|EG,geïnvesteerd. KSHkreeg haar nekslag -mede door deheffingop isogluso uitmaïs ('77) -endeAVEBE kreeg steeds
meer temakenmetbuitenlandse zetmeelgiganten. In 1970werd
'.AVEBEomgevormd tot êénprimairekoöperatie ("AVEBEnieuwe
,!stijl")waar deboerendirekt lidvan zijn.Met het vermogen
vanhaar ledenheeft deAVEBEnumeer armslagvoor haarinvesteringen. Erwerd een 'basisplan'opgesteld enmenbegon
te investeren indeeiwitwinning. Tevenswerd eendeel van
KSH overgenomen.De gevolgen zijnbekend: door deverhevigde
konkurrentie,deoverproduktie,dehoge energiekosten ende
lageeiwitprijzenkwamen de financiële problemen.Deboeren
wordenmiddels heffingen gedwongen financieelbij te springenendeoverheid grijpt opdirektewijze in.
\-b- Staat. De invloed vande stad Groningen is indevorige
eeuwgroot geweest.Erwas sprakevanwelhaast koloniale
verhoudingen tussen stad enachterland.Vrijwelhet gehele
bedrijfsgebeuren (ontginning,ontsluiting,uitgifte,grond-

14

stofvoorziening,vermarkting,bestuur)gebeurde opbasisvan
door de stad Groningen ontwikkelde concepten.De opkomst van
;nieuwe economische strukturen (aardappelverwerkingsindustrie,
[technologie,kunstmest)doorbreekt deze afhankelijkheid,
gesteund doorverzet vanboeren tegendemonopoliepositie
vande stad.Tijdens ennade eerstekrisisvolstaat de
overheid methet opzettenvan onderwijs enonderzoek omde
produktie op tevoeren.Veelalwaren dit gezamenlijke aktiviteitenvanboeren,overheid en industrie.De eerstedirekte ingreep isdeTarwewet uit de 30-er jaren.NadeTweede
Wereldoorlog groeit deoverheidsinvloed, zowel ophetnivo
vandemarkt alsophetbedrijfsnivo.De overheid gaatzich
bemoeienmet de aardappelzetmeelmarkt endewet opde aardigappelmoeheid verbiedt de l:2-teelt.Diezelfde overheid stiImuleert later,tesamenmetde aardappelmeelindustriehet onIderzoekomhet l:2-verbod op teheffen.Ookviamilieuwetgeving,energiebeleid enhetEG-zetmeelbeleid krijgt de
overheid steedsmeer invloed ophet reilen enzeilenvande
•veenkolonialeaardappelmeelsektor.Aan tweekantenkomtde
boerdeoverheid tegen;via landbouwonderzoek endeontwikkelingvan technologie heeft deoverheid eenenorme greep
ophetbedrijfsgebeurenentegelijkviahet zetmeelbeleid
)pde inkomensvorming vandeveenkolonialeakkerbouwbedrij/en.Hiermeewordt natuurlijk geendirekte inkomenspolitiek
gevoerd.De industriewordt gesteund,niet deboeren.En
\pia de industrie
komt deboer de staat tegen.
•-e- Landbouwbedrijf.
Inde loopvandevorigeeeuwtreedter
aleen sterke specialisatie op inderichting vandeaardapjpelteeltvoordemarkt.Debelangrijkste beperking voordie
(teeltisopdatmoment demestvoorziening.Er isweinigvee
indeVeenkoloniën enermoet durekompostvanelders (o.a.
!
de stad Groningen)worden geïmporteerd.De introductie van
kunstmest tegenhet eindvandevorige eeuw geeft deboer
meervrijheid (omtespecialiseren.').Ookverdwijnen ergewassendoor andere faktoren zoals industriële concurrentie
enhetwegvallenvanafzet-en infrastrukturen.Deboekweitmulderverdwijnt gevolgd door de regionalebierbrouwers.Ook
deoliemolen gaatweg zodatkoolzaad niet interessantmeer
is,o.a. doordeopkomstvanpetroleum ende invoervan tropische oliehoudende zaden.
Vanmechanisatie isopdemeestebedrijvennog geensprake.
Welwordenerveelopbrengstverhogende maatregelen toegepast
(pootgoedverbetering,kunstmest,grondverbetering).Wehebbenal geziendat ervoorde landbouwcrisis almeerdere initiatieven zijnomde aardappeloogst temechaniseren.Opdat
moment gaathetnietdoor.
Inhetbeginvandeze eeuwworden erwelwat arbeidsbespa-
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rende technische vernieuwingen ingevoerd maar opbrengstverhogingblijktveelbelangrijker.Door de crisisvandejaren '20-'30,deTarwewet endewet opde aardappelmoeheid
wordt het aandeelvande aardappels inhet veenkoloniale
bouwplankleiner.Op datmoment isernog eenleger goedkope
arbeidskrachten.Ditwordt nadeTweedeWereldoorlog anders.
'Wederopbouwen industrialisatie,wat door deoverheid sterk
wordt gestimuleerd, samenmethet goedkoophoudenvanhet
[voedselpakketwilvoor de landbouwsektor zeggendat erkostenbesparend gewerktmoetworden.Debelangrijkste kostenbesparingkan gevondenworden inarbeidsbesparende techniischevernieuwing.
Deontwikkeling vandeaardappelrooimachine,waar indie
tijdmetnamedeVeenkoloniale Boerenbond zichvoor inzette,
heeft lange tijd opeen laagpitje gestaan,geziendeovervloed aan goedkope arbeidskrachten.PasnadeTweedeWereld-;
oorlog zalde aardappelrooier (waarnaar het onderzoek alin
1860was gestart)op grote schaal zijn intrede doen inde
Veenkoloniën.
!Methetveranderend overheidsbeleid nadeTweedeWereldoorlog,verandert ookhet landbouwkundig onderzoek. Inde zestiger enzeventiger jarenwordt de inschakeling vantechnologie steedsmeer de faktor diedevormenderichting van
het ontwikkelingsproces inde landbouwbepaalt.Het gaaterop lijkendatvergelijkbaar met deontwikkeling indeindustrie,zoals Bravemandatheeftbeschreven (7)ook inde
landbouwhet arbeids-en stofwisselingsproces steedsmeer
georganiseerd wordt opbasisvanwetenschap entechnologie.
Hetmanagement vande landbouw ligt echterbuitendie landbouw; inde instituties,inoverheid enagribusiness.Zowel
het ondernemerschap alshetvakmanschap vandeboerwordt
uitgehold. De economische entechnologische inkaderingvan
deveenkoloniale fabrieksaardappeltelermaaktvandeboer
eengrondstoffenproducent,die slechtshandeltvolgens de
regels endekodevandebinnenoverheid enAVEBEontwikkeldeenovergedragen technologie.
Dóórdehiervoor geschetste ontwikkeling opde zetmeelmarkt
wordenboerenuit financiële overwegingen steedsmeer tot
kostenbesparende rationalisatie enschaalvergroting genoodzaakt.Bovendienbegint deAVEBE steeds direkter opdebedrijfsvoeringvanboeren integrijpen (transport,kampegne,
kwaliteit,aanbod).Deboerwordt gedwongen technischevernieuwingen door tevoerendie ineerste instantievanbelang
zijnvoor deAVEBE enpasdaarnavoor zijneigenbedrijf.De
uitbetalingsprijs stijgt nauwelijks eninde 70-er jaren
volgt de eneheffing opde andere.Deboer zit inde tangvan
degroeiende afhankelijkheid vandeaardappel (die inmiddels
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'70%van zijn inkomenvormt)ende toenemende invloed vanhet
jaardappelverwerkingsbedrijf ophet landbouwbedrijf.Uithet
oogpuntvanverlaging vandeuitbetalingsprijs enbeheersing
vandeaanbodszijde (volume,kwaliteit,beschikbaarheid,leveringstijd) grijpt deAVEBE steeds dieper inophetbedrijfsgebeuren:deverzorging enkeuringvanhet pootgoedmateriaal,de teeltwijze (bespuitingen,rooien,moeheidskontrole), de aflevering (kwaliteit,moment,hoeveelheid),
jkortomhet gehele teeltproces.Bijdeze ontwikkelingen kijkendeboerennietwilloos toe.Velen zienmet lede ogenhun
vakmanschap ingeperktworden.Maar omdat "onze"coöperatie
het eistnemen anderen deoorspronkelijk van "buiten"komendeveranderingenvandekeuzevrijheden alseengegeven in
hetvakmanschap op.
?
Devrijheid omopbasisvaneigen inzichten envakmanschap
;tehandelenwordt kleiner en zal inde toekomst voornamelijk
jgebaseerdworden opadviezenvanwetenschap envoorlichting
("bedrijfsbegeleiding")door overheid enAVEBE.Door dereilatiefhoge saldo-opbrengsten van fabrieksaardappelenten
/opzichtevan suikerbieten,granen enandere gewassen endoor
(devanuit deAVEBE gedikteerde technische vernieuwing zijn
Ideboeren zichwederommassaal gaan specialiseren opdefaIbrieksaardappelteelt. Reedsna enkele jaren toendewetop
deaardappelmoeheid werd aangepast namde aardappel bijna
50%vanhetveenkoloniale bouwplan in.Deze specialisatie
opde fabrieksaardappelteelt heeft deboeren ineentechnisch enfinancieel gezienonmogelijke positie gebracht.
Technisch eneconomisch iser geenweg terug.Aande andere
kant ishandhaving vandeze intensieve teelt technisch en
economisch steedsmoeilijker (deopbrengstenperhectare
zijndeafgelopen 10jaarnietmeer toegenomen ondanksallerlei technologischevernieuwingen!).
!Detoekomst isniet zorooskleurig:hogekosten omhetbestaandeproduktienivo tehandhaven,korting opdeprijs(5%),
verslechterende kosten/batenverhouding, uitbetaling naar
kwaliteit,opkomst enuitbreiding van aardappelmoeheid en
aardappelziektes,struktuur-enverstuivingsproblemen en
stijgende energiekosten (defabrieksaardappelteelt is sterk
energie-intensief doordevelebewerkingenmet o.a. bestrijdingsmiddelendiehet gewasmoet ondergaan!).
Deveenkoloniale fabrieksaardappelteler isvrijwel volledig
ingekaderd inhet landbouwnetwerk vanoverwerk enAVEBEop
zowel technologisch,economisch,organisatorisch als ideoloigischterrein.
De ideologischewerking van technologie -o.a.viade taal,
deverwetenschappelijking enhet ondernemersdenken-wordt
uitgebreid behandeld inhet artikelvanBenvenuti.

f
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De organisatorische- en ideologischewerking en inkadering
via technologie komt ook goed totuitdrukking indeinstitutionele sfeer,bijvoorbeeld dedienstensektor.Deboer
wordt alshetware indewatten gelegd: zijnbelastingen,
verzekering,boekhouding,bedrijfseconomische analyses,hinderwetaanvrages,overnameregelingen ennoemmaar op,vrijwel
alleswordtverzorgd door instituties buitenhetbedrijf om.
Metname devoorlichtingsdiensten,maar ookbijvoorbeeld het
LandbouwEconomisch Instituut (LEI)ende landbouworganisaties zelfhebbendeze takenovergenomen.
Hierdoor ontstaan afhankelijkheidsverhoudingen envindt er
sturing plaatsviade institutionele sfeer.Zogaatbijvoorbeeld debedrijfseconomischeboekhoudingenvanhetLEIhet
denkenvanboeren overhunbedrijf sturen:deboer gaatbedrijfseconomischdenkenvolgens dekodevanhetLEI.

5. Technologie,

arbeid en kode

Inhetvoorgaande hebbenwe inbeschrijvende enverhalende
termenenkeleverbanden tussenarbeid entechnologie inde
Veenkoloniën gelegd.We stonden stilbijhet kwantitatieve
verband tussen arbeid en technologie
indevormvanarbeidsbesparende technieken.Devraag isechter of ernaast dit
kwantitatieve verband ooknog eenanderverband is teleggen. Zoudeboerenarbeid onder de invoeringvan technologie
gelijk gebleven zijn? Of iser iets inde aard vandearbeid
gewijzigd sindsde 19eeeuw?Watmoetenwe danonder techno-

logie verstaan?
Ook zijn ernogvragen overhet indebeschrijving geïntroduceerdebegrip kode die eentechnologie inzichdraagt.
Dezebegrippenwillenwe ietsverderomlijnen.
Technologie
inde landbouw iseenopbasisvannatuurwetenschap buitenhet landbouwbedrijf ontwikkelde techniekmet
hetdoel toenemendebeheersing van zowelhet arbeidsproces
alsde stofwisseling met denatuur.
De traditionelekennisvanboerendieo.a. tot uitdrukking
komt indeboerenwijshedenover "goedmethet land omgaan"
stelthen instaat tothet ambachtelijk
omgaan met de landbouwtechniek (wanneer enhoe gebruiken).Eveneens iseen
vernuftig
in bezit nemen vande techniekmogelijk (repareren,aanpassen aandebijzondere omstandigheden ophetbedrijf). Echter de ontwikkeling
van teelttechnologie,mechanisatie e.d., geschiedt buitenhet landbouwbedrijf.Zelfs
demeestvernuftige boerkande ingenieurskunde opbasisvan
natuurwetenschappelijke theorievorming nietbijbenen,zohij
daar economisch al toe instaat zou zijn.Deboerheeft daar
ook geendirektbelang bij.Wie erdanwelbelangbijheeft

zullenwe zometeenproberen aan testippen.Eerstmoetnog
aannemelijk gemaaktwordendathet inde technologie gaat
omeen toenemende
beheersing.
Devoorbeelden uitderecente geschiedenis vandeVeenkoloniën sprekenboekdelen:wanneer dehoeveelheid arbeidskrachteneenprobleemwordt voorhet grootlandbouwbedrijfworden
dehandelingen vande arbeidskrachten geanalyseerd omdeze
temechaniseren.Deeerste landbouwmachines lijkenaltijd
verdacht veel op eengemechaniseerde hand,denk daarbij ook
aande eerstehooischudder (openneer gaandevorken)ende
eerstemaaimachines (eenknipbeweging).Hoofd-enhandarbeid,diebijde ambachtnogverenigd zijn,worden zogescheiden.Het arbeidsproceswordtbeheerst inde richting
vanhandelingendieopeen eenzijdig
doel wordengericht.
Vakmanschap wordt opdezemanier snelheid vanhandelen,een
soort behendigheid.
Indevoorgaande omschrijving vanhetbegrip technologie
zitteneen tweetal kodes ingebouwd.Aande enekant een natuurwetenschappelijke
kode (objektbeheersing:beheersing van
het arbeidsproces ende stofwisseling met denatuur)die aan
deanderekant een ekonomisahe
kode mogelijkmaakt (winstmaximalisatie,planningvoorbepaalde belangen). InMarquetaiia4hebbenwevooralveelnadruk gelegd opde economische
kode: de technologiewordt ontwikkeld ineenop concurrentie
ingesteldemaatschappelijke struktuur en levertbijoverdracht zohet voorschrift:
verscherp de concurrentieverhoudingen.Dit isookhet gevalbijde technologie die inhet
westenwordt ontwikkeld entoegepast.Maar denatuurwetenschappelijke kode geeft ons eenextraanalyse-instrument dat
wenodighebben omde technologie indewesterse landbouw te
begrijpen.
Omweer terug tekomenbijhetvoorbeeld vande ontwikkeling
vandeaardappelrooier: deze leiddeonmiskenbaar toteenrevolutioneringvande concurrentieverhoudingen (economische
kode) indeVeenkoloniën.Zeerkleinebedrijven (soms"keuterbedrijven"genoemd)kunnen eendergelijkemachine niet
rendabel aanwenden,opdegroterebedrijvenkanmen daardoor
een landarbeider afstoten.Maar de introduktie vandeaardappelrooier,de chemische onkruidbestrijder,degrondontsmetter,de 12standsmelkstalmet automatische afname-apparatuur
ende invoering vande computervoor agrarische doeleinden
(koecomputer)veranderen ookde stofwisseling met denatuur
(natuurwetenschappelijke kode). Een zingeving aandeproduktieanders dan indevormvanhetvernuftig omgaanmet techniekenwordtmoeilijker,de afstand tussenhet doelwaarvoor
menproduceert endenatuurwaarmenproduceert neemt toe.
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Uiteindelijk kandit leiden toteen sterkevervreemding:de
zingeving valt uitde arbeid,hetwordt onduidelijkwaarvoormenproduceert.Volgens onsmoet arbeid ietsmeer zijn
danalleenproducerenvoor een ingeperkt doel.Arbeidverschaftniet alleendemiddelenvoor debevrediging vanbehoeften,het zouzelf eenvormvanbehoeftenbevrediging moeten zijn.Op diemanier valtdeboerenarbeid beter tebegrijpen.Wewetennatuurlijk datwe onshiermee op zeerglad
ijsbegeven.Menigeen zalhetbestraffende vingertje reeds
hebbenopgeheven:het rechtepadvanhetmaterialismewordt
verlatenvoor de zweverige routevananti-techniek. Tochis
ditbeslist niet debedoeling.
Webenadrukken nogmaals datwe geenanti-techniek of terug
naarhet ambachtwillenproclameren. Zoals ookwetenschap in
oorsprong bevrijdend en ideologiekritischwas tenopzichte
vande samenlevingwaarin zij ontwikkeld werd, zoookis
techniek enverwetenschappelijkte techniek inoorsprongbevrijdend. Dezebevrijdingmoet echterverder gaandande
vergroting vanhetmaatschappelijk produkt ende vrijzettingvanarbeid.Ook in de arbeid endetechniekmoet een
cultureleverheffing encreativiteitmogelijk zijn.Aangezientechnologiemeer enmeer de sociale enmaatschappelijke
arbeidsdeling endeomvorming vandenatuur gaatbepalen,
zal zowelde ontwikkeling vande technologie alsdeontwikkelingvandeproduktiekrachtenzelf onderwerp vanmaatschappelijke discussiemoeten zijn.
Hoeverhouden denatuurwetenschappelijke ende economische
kode zich?Bleef indevoor-kapitalistische maatschappij de
onderschikking vande landbouwvoornamelijk beperkt tothet
onttrekkenvan eenmeerprodukt (hetuitplunderen)enovertollig geworden arbeidskrachten,viade technologie kunnen
belangengroepen buiten de landbouw dehele landbouwsektor
sturen.Hethele produktieproces inclusief dearbeid vande
boerkan gecontroleerd worden.De natuurwetenschappelijke
kodewijzigt zowel deproduktiemiddelenalsde arbeid,enis
daarmee devoorwaardevoor economische beheersing voorhet
arbeids-enstofwisselingsproces.Gezinsbedrijven kunnen geen
eigen technologie ontwikkelenwaardoor zeeen beslissende
voorsprong indeconcurrentieverhoudingen kunnenopbouwen.
Kapitaal voor onderzoek iserniet,natuurwetenschappelijke
kennis evenmin,laat staanpatenten.Menblijft afhankelijk
vande sturing door staat enagribusiness.Deze instituties
kunnenhetwetenschappelijk onderzoek ende innovaties op
technologisch gebied naarhunbelangenplooien.
De externontwikkelde technologie versterkt debestaande economische entechnologische afhankelijkheid op tweemanieren.
De technologie isveelalkapitaal-en energie-intensief,
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waardoor deboerverderwordt geïntegreerd inmaatschappelijke strukturen (banken,chemie-enenergieconcerns).Ookoverheid envoorlichting diedekennisbehorend bijdietechnologieaandeboermoet overdragen horenhierbij. Daarnaast
leidt de toepassing ervan tot toenemende produktie endaarmee prijsdalingwaardoor eennieuwe economische afhankelijkheidwordt gecreëerd. Boerenkomen ineen "tredmolen"terecht.Deze afhankelijkheid krijgt eenextradimensie doordat
alleen alhethandhavenvaneenbepaald produktienivo (zie
produktieopbrengsten indeVeenkoloniën)pasmogelijk isdoor
blijvende inschakelingvanwetenschap entechniek (nieuwe
resistente rassen,bestrijdingsmiddelen, grondontsmetters,
teeltmethodes).De technologie gaat zo insteeds sterkere
mate deontwikkeling vande landbouw sturenendevormen
richting vanhetprocesbepalen.Zemodelleert alshetware
de landbouw.Ditwordtversterkt doordat debeheersing van
hetproduktieproces steeds grotere eenheden gaat betreffen
(ligboxenstal+opfok+weideschema+ontwikkelingsplan+etc.).Het
boerenbedrijf ontstaatmeer enmeer achter de tekentafel en
deverschillende buro's.

6 De toekomst van arbeid en technologie

in de landbouw

Zit erperspektief inarbeid entechnologie indeVeenkoloniën? Ishetmogelijk dat ereengrotere maatschappelijke
sturingvande technologie komt? Hoe zoudatdanmoeten?
Kande arbeid inde landbouwmindervervreemdend worden? Hoe?
Dit zijnenkelevragendiewe ons stellenbijhetmakenvan
devoorgaande analyse diewelheel rigide trekkenvertoont.
Helaasmoetenwevaststellen dat er slechts zeerdunnenlijntjesnaar eenalternatief zijntetrekken.Er zalnog zeer
veel energie envernuft geïnvesteerd moetenworden omtoteen
betere controleopde technologie tekomen.Gaanwe de artikelenna ophetperspektief datwordt geboden,dan levertdat
hetvolgendeop.
HenkNienhuis vandeWerkgroep Veenkoloniën schetst vooral
politieke eneconomische perspektievenvoordeboeren opde
kortere termijn.Dit isonontbeerlijk, alwashet alleenmaar
vanwegehet feit dat erboerenmoetenblijven indeVeenkoloniën. SusanneLijmbach schetst datereenander soortkennis
ontwikkeld moetwordenomde groteproblemenwaar de teelttechnologie indeVeenkoloniën op stootop tekunnenlossen.
Hierbij ziet zemogelijkheden omde inzichten,ervaringen en
kennis vandeboeren zelf serieus tenemen.Deverschillende
onderzoeksinstituten zullenbetermaatschappelijk ingekaderd
moetenworden. Inhet artikel over de "Zetmeelgiganten" zien
wemaar al teduidelijkwaarwehetperspektief zeker niet
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moeten zoeken.KSHwordt behandeld alsvoorbeeld vaneengigant die zijn technologische innovaties richtte opdeconcurrentie opwereldschaal en legdedaarbijhet lootje.De
auteursvandit artikel schetsen eenperspektief dat inhet
verlengde ligtvanHenkNienhuis.
Hetvierde artikel isgeschrevenvanuit de ervaringenvande
projektgroep Veenkoloniën,die onderzoekverrichtte naaralternatieve gewassen insamenwerkingmet deWerkgroepVeenkoloniën.Centraal staatdevraagwelke rolwetenschappelijk
onderzoekkanvervullen indepolitieke praktijkvan een
Werkgroep vanboeren.Eenantwoord hierop lagnietvoorhet
oprapen.Hieruitkunnenwe lerendat,hoewelmenwel eenalternatief gewas (namelijkhennep)konvinden,dewetenschappelijkekennis inonvoldoendemate terdiscussie is gesteld.
Weweten dusweerhoehet niet moet:de gevestigdewetenschap inzettenvoor alledenkbareproblemen.Dewetenschap
isdaarvoorniet geschikt.Ter afsluiting vanhet themagedeelte over deVeenkoloniën geeft Bruno Benvenuti eentheoretischebeschouwing overde inkadering vanhet veenkoloniale
akkerbouwbedrijf inzijn institutionele omgeving.Hetperspektief dathierwordt gebodenvergt eennadereanalyse.
Benvenuti ontwikkelt eenbegrip vande technologisch-administratieve taakomgeving (TATE)van landbouwbedrijven. Hierin
wordt duidelijk datdeomgeving vandeboer eensoort fuik
is.Deboermoet zichaanpassen aande controlevanbuitenaf.Deboermoet steeds naar binnen hetbedrijf gaankijken
alshij ietswilveranderen.DeWerkgroep Veenkoloniën,waarineenaantal aktieveboeren zijnvertegenwoordigd,wil dit
juistniet.Zij zoekennaar eenalternatief datnaarhun omgevingmeermogelijkhedenbiedt. ZoietswilBenvenuti niet
verklaren,hijwil juist eenverklaring zoekenwaaromhet
grootstedeelvandeboerendeproblemenvanhun omgeving
"internaliseren".Wanneer deboeren gaan inziendat ze
ineendergelijke fuikbeweging zitten,datde theorievande
boer-als-ondernemer steedsminder opgaat,leverthetTÄTE
begrip,volgens Benvenuti eenhandvatvoor ideologiekritiek
Met deze ideologiekritiek wilhij duidelijkmakendat een
coöperatie alsdeAVEBE zijnhandelingennaarboeren inde
Veenkoloniënniet zomaar goed kanpraten.Dit lijkt eenaanvaardbaar perspektief voorde analysevaneenwetenschapper
maar ishetniet.
Enwel omdevolgende redenen:
Benvenuti formuleert zijn ideologiekritiek inde termen,de
taalenderedeneerwijzevandemanagersvanbijvoorbeeld een
coöperatie alsdeAVEBE,om zogoedmogelijkverstaan teworden.Zijn stelling isdaarbij:
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a)boerenbegrijpen opditmoment alleennog een technische
taal enredeneerwijze,dusmoet je zedaarop aanspreken;
b)demanagers vande coöperatie (detegenpartijvoorde
boeren)redeneren ookopdezemanier.Endevijandmoet
je inzijneigen taalverslaan.
Op dezemanier voert Benvenuti een dubbele onteigening
door,
wat volgens onsnooit eenperspektief totbevrijding kan
worden.Hij zietnietdat indeplattelandscultuurnognormatieve elementenbestaandieniet zijnvertechniseerd. Niet
alle technologie hoeft beheersend envervreemdend tezijn.
Door dit teontkennen spreekt hij deboeren aanopeentechnischemanierwaardoor deze technische,en ontpolitiserende
werkwijze vandemanagers opnieuw voortgezet
wordt.Wijputtenonzehoop daarentegenuit dedunnedraadvankritiek die
ernog steeds inhet denkenvanboerenovernatuur,arbeid
entechniek endecommunicatie tussenboerenonderling zit
opgesloten.Wijwillenjuist bij deomgangstaal vanboeren
beginnen omteonderzoeken inhoeverre er insamenwerking,
binnenboerenorganisaties,polderschappen enverenigingen
nog eenkritiek opdehuidige technologische eneconomische
ontwikkeling zitopgesloten.Daarom denkenwe datwatBenvenuti ideologiekritiek noemt uiteindelijk eenversterking van
het technische denkenvanboeren zalopleveren.Precies als
doordemanagerswordenzeweer opdiemanier aangesproken.
Zo gaat de laatste dunne lijnvankritiek ooknogverloren!
Ondanks dezekritiek ophet perspektief datBenvenutibiedt
vindenwe zijnanalyse theoretischwaardevol.HetTÄTEbegripendaarmee "techniek-als-taal"zienwe alseenbelangrijke theoretische vernieuwing.
Zowel tenopzichtevandeneoklassieke economische theorie
waarindeboer als "ondernemer"wordt opgevoerd als tenopzichtevande theorievorming inhet linksekampwaarinde
boer als "uitgebuitebijna-proletariër"naarvorenkomt (met
handen envoeten gebonden aandeRABO-bank,agribusiness en
de coöperaties). Benvenutibrengt eenaantal zakenonder
woorden die totnu toebuitenhet gezichtsveld bleven.

7 Discussie

artikelen

Er zijnverder eendrietal artikelenopgenomendiebuitenhet
themavanditnummer vallen. Indeeersteplaats eenuitgebreid kommentaar ophet artikelvanUlrichHampicke "Naar een
natuurvriendelijke landbouw",verschenen inMarquetalianr.3
over 'Landbouwofnatuur'.Ookhierinwordt dediscussie over
het alternatief opgepakt.Daarnavolgt eencommentaarvaneen
regionaal aktievenatuurbeschermer ophet artikel 'Hetgebruiksplanvanboeren inNoordwest Overijssel' (Marquetalia
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rir.3over 'Landbouwofnatuur').Tenslotte isereenbespreking opgenomenvanhet doorhet IFDPuitgegeven boek 'Circle
ofpoisson',welk artikel goed past inde inhetvorige nummer aangesneden technologiediscussie.
Inhetvolgende nummervanMarquetalia (nr.6)overAgribusiness zaldieperworden ingegaanopdeaktiviteitenvan
ditAmerikaanse Instituut tegende aktiviteitenvande agribusiness indeDerdeWereld.
Marquetaliawil eenplatform zijnvoordiegenendie als
intellectueel bij deWesterse enDerdeWereld landbouwbetrokken zijnensolidair zijnmet emancipatiebewegingen van
plattelandsbevolkingen. "Eenplatform omtevoorkomen dat
alles inonzekoppenveridiotiseert tothet summumvanprivé-eigendom: totniet uitgewisselde ennietverwerkte individuele ervaringen" (Manifest).
Inde toekomstwil de redactiedieplatformfunktie verder
gestalte gevendoor aparte ruimte tecreëerenvoor kritiek,
reacties,ontboezemingen enopgekroptewoede.
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MARQUETALIA 5

OVER DEAVEBE EN DEZORG VAN DE
BOEREN VOOR DE TOEKOMST
Henk Nienhuis

Inleiding
Dit artikel isgeschreven door eenveenkoloniale boer,lid
vandeAVEBE (spreekuitAvébé). Zijnvader iseenvande
bestuursledenvanAVEBE geweest,zelf ishijleverancier.
HenkNienhuiswas al in1971 betrokkenbijde oprichting
vanJongAgrarischDrente,eenclub jongeboeren diezeer
kritisch stond tegenover de standsorganisaties vanboerenen
dieaktiesvoerden tegenhunbehoudende,niet-vakbondskarakter,In 1974was JongAgrarisch Drente-enookweer
HenkNienhuis - zeer aktief indeaktiegolfvanboerenvia
wegblokkades.Eenaktiediegerichtwas opprijsverhoging
vande landbouwprodukten envoorkostprijsbeheersing inde
landbouw,maar dieeigenlijk gerichtwas tegende ingedutte
topvande standsorganisaties.Nadezeakties enmetnamena
eenbewogenmanifestatie inhetUtrechtse stadion Galgewaard
(ooktoenal ...)zijndedrievoormannenvandestandsorganisaties,alledrie,alsbij toverslagverdwenen,om
plaats temakenvoor eenmoderner soortvanbestuurders.
Sindsdienheeft JongAgrarischDrente,ondertussenwasdaar
het DrentsAktiekomitéuitvoortgekomen,zichvooral op
Drente gericht endaar allerlei akties gevoerd.Opditmoment isHenkvooral aktief indeWerkgroep Veenkoloniën,
eengroepbestaande uit fabrieksaardappeltelers. Sindsde
oprichtingvanJongAgrarischDrentehebbenkritische boeren
inDrentevoornamelijk konfrontaties gehadmethet Drents
Landbouwgenootschap,deniet-confessionele standsorganisatie.
Ooknu ishetweer raak.Maar debelangrijkste konfrontatie
die inditartikelnaarvoren komt isdekonfrontatiemet
detechnologische ontwikkeling, zoalsdieuitgestippeld
wordt door deAVEBE.Eenontwikkeling diemeer enmeerde
ontwikkeling opdeboerenbedrijven lijkt tegaandirigeren.
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Financiering

van de AVEBEdoor de

boerenleden

Het oudeAVEBEbestond sinds de eerstewereldoorlog enwas
eigenlijk een soortvanverkoopkantoor.Deaardappelmeelproduktievond toenplaats ineenheel stel zelfstandige en
kleine coöperaties-datwaren zogezegd decoöperatiesvan
onzeouders.Bijhet ontstaanvanAVEBEnieuwe stijl,zo'n
negenjaar geleden,werden al diekleinere coöperaties samengevoegd en inéénondernemingmet hetvroegereverkoopkantoorondergebracht.
Indie oudere fabrieken zatnatuurlijk ookalhet nodige
boerengeld. Kwam ernueennieuweboer bij,dieookwilde
leveren,dankonhij zich inkopen:hijkocht eenaandeel.
Eenjongeboernamhet aandeel gewoonvanz'nvaderover.
Zo'naandeel hoorde gewoonbijhet boerenbedrijf.Wij zeiden
dathet 'inhetbedrijf'zat.
Toenhet nieuweAVEBE ontstond in 1972,toenwerden eerstal
dieoudeaandelenverrekend.Vervolgensmoest elkefabrieksaardappelteler eennieuwaandeel kopen inde 'nieuweAVEBE'.
JVoorelke 30tonaardappels diejewilt leverenheb jeéén
aandeelnodig.Eenboer heeft dusvoor elkehectare aardappels anderhalf aandeelnodig.
Dieaandelenkosten 500gulden.Tenminste:erwerd gezegd
datdewaarde500guldenwas,maar datwij slechts 250 gulden ineenperiodevan tweejaar zoudenbehoeven testorten.
Toch gingdebetaling inhet derde envierdejaarautomatischdoor.Gedurendevierjaarhield defabriek 125gulden
per jaarper aandeel in,zodat dehele 500volkwam.Per
boer gaat dat ombehoorlijke bedragen.Er zijnerhier inde
streeknogalwat die 15hectare fabrieksaardappelshebben.
Danhebjezo'n20aandelennodig:dat geeft 2500gulden
per jaar eneen 10.000gulden indevierjaar.
De overgrotemeerderheid vandeboerenwaswelvoor debundelingvanaldiekleine coöperaties inéén grote.Daarzatenwelvoordelen in,dachtmen.Endat ïsookzo.
Eénvandedingen dietoenging spelenwas dewaterzuivering.
'Dekleinerebedrijvenwerden steedsmeer geconfronteerdmet
shetvervuilingsvraagstuk,maarkonden het alleenniet oplos•sen.De oplossingvan dieontzaglijkewatervervuiling dwong
;Wëltotbundeling.Het Basisplan,waarindieoplossing uitgewerktwordt,kwamdanookalvrij snelna defusie.
Het basisplanwerd inhet tweedejaar gepresenteerd, inhet
tweedejaarnadebundeling indeAVEBE-nieuwe-stijl.
AVEBEbevindt zichthans inernstige financiële moeilijkheden;diehangen samenmet deuitvoering vandit
Basisplan.
Er issprakevaneenhier endaarhardnekkigmisverstand: sommigen denkennamelijk datde inversteringen
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voortvloeiende uit ditBasisplanvooral gericht zouden
zijnophetvermijdenvandeoppervlaktewatervervuiling.
Dat het omongezonde investeringen gaat,diedooroverheid enmilieu-mensen aanAVEBE opgedrongen zoudenzijn.
Waarhet indit Basisplan echter omgaat zijn tweezaken:
,••concentratievan deproduktie vanaardappelzetmeel,
jnevenproduktenenderivaten indriegrote fabrieken
(inplaatsvan spreiding overhetvroegere tiental);
i•uitbreidingvandeproduktiemet aardappeleiwitten.
Voorheenwerden dezeaardappeleiwitten voor eenbelangrijk deelverspild (weggespoeld: daarom stonkhetafvalwater ook zo).Inhet Basisplannu,werd voorgesteld
deze eiwittenvoortaan tebenutten.Menberekende dat
dezenieuweproduktietak al in 1979rendabel zouzijn
en in 1981 reeds eenextra-resultaat van 10miljoen
gulden zoukunnenopleveren.
Eenaantrekkelijk 'nevenprodukt'vandezeuitbreiding
was dathet afvalwater veelminderverontreinigd zou
worden.AVEBE zoueen 'schone'fabriekworden enzoook
stijgende aanslagen inhetkadervandeMilieuwetgevingkunnenvermijden.
Uitvoering vanhet Basisplan zoueengeschatte 415
miljoen gulden (excl.bouwrente)vergen.Ookopde
»boerenledenvande coöperatiewerd eenberoepgedaan.
Met dieaandelenvoor deAVEBE-nieuwe-stij1haddenwe dusde
eerstekorting opdeprijs.Devermogenspositie vanAVEBE
moest omhoogvertelden zeonsvier jaar later,want zekregenmoeilijkhedenmet debank.
Van toen afaangingen ze 3,5 procent opdeprijskorten,
omzodoormiddelvan eenledenspaarrekening, eigenvermogen
tevormen.Die ledenspaarrekening loopt twaalfjaar,dat
wil zeggen:hetbedrag dat je inhet eerste jaar 'stort',dat
krijg je inhet dertiende jaar terug,maar indat dertiende
jaarmoet jeover dedangeldendeprijswelweer opnieuw
3,5 procent inleveren.Houjerekeningmet deprijsstijgingen,dan ziejedatjemeer zultmoeten inleveren danje
krijgt.
Hoedanook:ookopdezemanierbeschiktAVEBEdusovereen
forskapitaal,dat infeiteaandebedrijvenvandeleden,
'defabrieksaardappeltelers onttrokkenwordt. Terwijl
die

toch

ook bedrijfskapitaal
nodig hebben, om de noodzakelijke
aanpassingen op de eigen boerenbedrijven
te kunnen
financieren.
Die 3,5 procent hebbenwe tweejaar,namelijkhetvijfdeen
zesdejaarvandeAVEBE-nieuwe-stijl betaald.
Toenkwamhet zevende jaar,en indatjaarwordt het verhaal
weer anders.Maar niet rooskleuriger.
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Indatzevende jaarwordt-naveel verwikkelingen,waarik
het laternogoverzalhebben-bekend dater35,5miljoen
guldenverlieswas.Hetachtste jaar geeft daarnaeenverliesvan64miljoengulden.
Methetoogdaarop kregenwijtweekeervijf procentin
rekening gebracht.Datbetekent niet zomaarmaareen
stijgingvandie3,5procentwaarwehetnetoverhadden,
nee,hetgaatomeenbedragdatvoorlopig debodemlozeput
ingaat.Hetkomt nietopeenledenspaarrekening,maarhet
gaatdeverliesput in.Misschien krijgen onze kleinkinderen
het laternogeens terug.Hetdoetookgeenrente.Enverder
hebbenzeooknogmaar evendelooptijdvandieledenspaarrekening stopgezet:pasalsweophoudenvijf procentte
betalenenteruggaannaar3,5procent,pasdangaanzeweer
verder tellenmethetderde jaar-terwijlhettochaldie
tijdbijhunstaat.
Nouisditallemaalnogtothieraantoe.Alsboerenbenje
nou eenmaalmetjecoöperatieverknoopt.Dusjemoet niet
over alles zeuren.
Wat ons vooral dwarszit is om te beginnen dat we bang zijn
dat dit nog maar het begin is van het doen van steeds
groter
aanslagen op onze boereninkomens en ten tweede: dat wij
nooit geïnformeerd worden over de achtergronden van dit alles of zelfs maar mee kunnen denken. Ze overvallen
ons steeds
weer met nieuwe voldongen feiten.
Straks zal ik daar nog wel
de nodige voorbeelden van geven.
Preciesdietweedingen zittenonsdwarsengevenonsook
vrees inhethartalsweaandetoekomst denken.
Eenaantalverontrustte fabrieksaardappeltelersheeft zich
eentijd geledenverenigd ineenWerkgroep Veenkolonieën.
MetdieWerkgroep hebbenwe 'esnagegaanhoeveeldeboeren
nualviaaldezeaandelenenprocentenbijgedragenhebben
indefinancieringvanhetAVEBE-nieuwe-stijl.IndejaarverslagenvanAVEBEvindtjetrouwensookveel cijfershieromtrent-maarja,jemoethetmaarnetkunnen 'lezen'.
IMethetbetalenvandieaandelenheeft AVEBE ongeveer37,5
Imiljoenguldenontvangen;3,5hebbenzenogtegoed.
Die3,5procent regeling heeft,indetwee jaardatzeliep
16,2miljoenguldenopgeleverd.Endevijf procent diewenu
altweejaarmoeten storten (AVEBEhoudtheteigenlijkin)
diebeloopt over alleboeren tesamen30miljoen gulden.
Overdelaatste acht jaar tesamenisdatbijelkaareen86,5
;miljoen gulden.
Menkandusooknooit zeggen:boerenmoetennuookmaares
verantwoordelijkheid opbrengen,ofdatdeboerennuookmaar
esfinancieelbijmoetenspringen. Dat doen we al jaren. En
het gaat dan ook weer niet om misselijke
bedragen. We kunnen
^gerust zeggen dat er een fors stuk inkomen uit de landbouw
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I naar de (verwerkende)

industrie

is

gegaan.

Je ziet dathet financierenvandeAVEBEvanuit deboerenbedrijven al eentijd loopt.Enhethakt erook steedsmeer in.
Dievijf procent vannu-voorlopig het grootstebedragwaarvoor zeboerenhebben durven aanspreken -dievijf procent
dus,dieveroorzaakt aldenodige faillissementenonder
boeren.Want pakmaarweer eenboermet 15hectare.Dieman
zal tochvoor een4000gulden ineensaangesprokenworden.
Die rek zit ernietmeer inbijveelboeren,datweet iedereenonderhand wel.
Maar goed,dieproblemenkomen strakswelverder uit deverf.
Wantvoordat we daarverder op ingaan ishet goed omookde
verdere geschiedenisvanAVEBE endefabrieksaardappeltelers
uit dedoeken tedoen.Wehebbennamelijknogalwatmetelkaar temaken.

Wat betekenen

al deze inhoudingen

per boer?

Menneme eenbedrijf van 15hectare fabrieksaardappelen.
Daarvoor zijnnodig,bij eenopbrengstvan40tonper
hectare,20aandelenvan 30tonper aandeel.Dat is
dus 20x ƒ500,-isƒ 10.000,Twee jaar een inhoudingvan 3,5 %op deuitbetaling is
ongeveer ƒ4800,-.Vervolgens tweejaar een inhouding
van 5%wat neerkomt opongeveer ƒ6800,-. Bij elkaar
heeft zo'nbedrijf dus al ƒ21.600,- inAVEBE gestoken.
Dit alles inacht jaar tijd.Enhet einde isnogniet
inzicht,want die5% inhouding zal over 1981, 1982en
1983opnieuwbetaaldmoeten gaanworden.

Schaalvergroting

van het

transport

(AVEBEwildehetvervoervan deaardappels vanhetveld naar
'defabriek reorganiseren.Vroeger gebeurde datvooralmet
het zgnkleinvervoer.Met dieoude zandauto's,jeweetwel:
eenkip-autowaar zo'n200mud (12ton)inkonendiezandauto's diekondendeaardappels zóvanhetboerenland halen.
Duswaarhet onshetbeste uitkwam,daar gooidenwe de
bultenophet land.Nou,met aldie zandauto's dienaar de
fabriekkwamen,leekhet daarwel ophetverkeerspark van
Assen.Endat gaf zezeker teveel rompslomp ...AVEBEheeft
toentegendevervoersondernemingen (degewonebedrijfjes
hier uit dedorpen)gezegd dat zemaar overmoesten schakelen
opdertig-tonners.Wiedatnietwildediekonwel gaan.Dus
diemoestenwel.Endathad op zijnbeurtweer gevolgenvoor
deboeren,wantwijmoestennuverharde inritten enlaadplaatsenophet landmaken:anderswas erniks tebeginnen
met die zwarederdig-tonners.Officieelbleef demogelijkheid
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