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De landbouw is een menselijke bezigheid waarbij stra..,.
lings-energie van de zon omgezet wordt in eetbare chemische energie met behulp van plan ten en dieren.. Op
gezette tijden houden wij ons bezig met de vraag in
hoeverre wij hierin slagen bij de gekozen v1ij ze van.
werken en welke alternatieven ons nog open staan voor
de toekomst. In dit uur zal dit·weer eens gebeuren,
maar dan beperkt tot NedePlandse omstandigheden.
Om een begin te maken zijn de energiestromen in de N.~
derlandse landbouw weergegeven in een diagram. Elke
cirkel in dit diagram stelt een ·bepaalde hoeveelheid
energie voor uitgedrukt in 101 2 kcal ·per jaar. Hat
ons vooral interesseer't zijn de verhoudingen zodat ik
voor het gemak zal spreken. van eenheden, eenheden ener·gie wel te verstaan. De ener•gie van de zon die per
. j aar op al ons akker-. en wei land valt is ee11 heel grate
hoeveelbeid, zo groot dat slechts een klein segment van
de cirkel op bet diagram kan worden weergegeven. Ruim
een half procent van deze energie wordt vastgelegd in
primaire landbouwpPodukten zoals gr'as, groenvoer, gr•a.an
en aardappels. bit is weinig gezien als percentage~
maar veel wanneer' bedacht wordt dat de energie van de
zon tot oris komt in een lage intensiteit; ver•du.nd over
ruim 2 milj·oen hectare en over bet hele jaaro
Hoe het ook zij, 50 eenheden worden vastgelegd in de
vorm van g1.,as en groenvoer en. 12 eenheden in de VOJ:'m
van akkerbouwprodukten. 'De hoeveelheid energie die
vastgelegd wordt in groenten en fruit is kleiner• dan
een eenheid. In ·de tuinbouw gaat het dan· ook niet om
het vastleggen van energie, maar om het smakelijk verpakken van water. Er is echter meer energie beschikbaar
in de vorm van primaire landbouwprodukten: 12 eenheden
in de vorm van granen en plantaardige vetten worden ingevoerd. Hiervoor zijn ergens buiten Nederland nog eens
2 miljoen hectare nodig geweest.
Wat gebeurt er nu met de totale plantaardi.ge produktie
van circa 74 eenheden? Ongeveer 10 eenheden worden direct verbruikt door de niet-boerenbevolking. in de vorm
van brood, aardappe~en, margarine en dergelijke: op
deze wij ze voorzien· He in twee-derde Van onze energiebeboefte. De overige 64 eenbeden worcil.en,niet direct .gebruikt maar eerst omgezet in vlees ~ m'elk en. eieren met
bebulp van onze landbouwhuisdieren. Ten dele worden deze
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gevoed met granen, maar voor het grootste deel met gras,
een produkt dat ongeschikt is voor directe _menselijke
consumptie. Energetisch gezien levert deze omzetting
maar een kleine hoeveelheid dierlijk produkt op: 6 eenheden voor consumptie door de Neder'lar1dse bevo]Xing en
3 eenheden voor export. De overige 51 eenheden 'tvorden.
verbruikt bij de conversie van. planta.ardige in d:l.erlijke
produkten. Van deze 51 eenheden merken v-re niets, uitein~·
delijk worden de"ze allemaal· omgez;et .in warmte. De 4·
eenheden die nu nag overblijven worden verbruikt door·
de boeren en hun gezinnen en omdat deze. oak vlees eten
en melk drink en gaan 2. 5. eenheden weer verloren als
warmte, zoda.t uiteindelijk slechts l. 5 eenheid door• de
boerenbevolking zelf geconsumeerd \'<lordt. Hiermee is de
cirkel rondo
In hoeverre voorzien de 13 miljoen Nederlanders nu in
eigen voedsel of wat is de graacl van zelfvoorziening in
termen van energie?
· Aan dierlijke produkten worden 3 eenhec_:1en geexporteerd
en om deze te maken zijn 20 eenheden plantaardige pl"Oduk·ten no dig. Ingevoerd worden 12 eenheden zodat 8 eenheden
plantaardige produkten van eigen bodem v:rorclen gebruikt
om de export op gang te houden. Anders gezegd~ in Neder~
land worden meer plantaardige produkten geproduceer·d da.n
direct en indirect in de vorm van dierlijke produkten
voor de eigen bevolking nodig zijn. \tJij zijn meer- dan
zelfverzorgend in termen van energie en trouwens ook in
termen van eivdt; een voor• velen Hellicht onverwachte
conclusie.
De 3 eenheden export bestaan uit melkprodukten, vlees ~ ·
eieren en tuinbouwprodukten en zijn, in geld u.itgedrukt,
veel meer waard dan de 12 eenheden import bestaande uit
graan en vetten. De landbouw levert dus een aanmerke~
lijke posi tieve bij drage tot de handelsbalans. De ruime
verbouw van produkten voor eigen gebruik is wat di t betreft natuurlijk nog veel belangrijker. Dit is een
economisch facet van de zaak. Er is echter meer. Ik
Vraag mij bijvoorbeeld af, of wij voldoende vertrouwen
hebben in andere naties, inclusief onze EEG-partners,
om geen bezwaar te hebben tegen een situatie waarbij
onze primaire levensbehoeft€m bui ten onze grenzen en
· onze invloedssfeer wqrden voortgebracht.~ ..
Dit is het eerste probleem voor de tweede spreker vandaag. \vant dit is de bedoeling van dit"·"g.ezamenlijk optreden: een natuurwetenschapper fungeet•t als aangever

4

en cen socioloog als de man die de doelpunten maakt, of
wellicht als Domme August.
We moeten ons nu ook weer geen al te gro·te voorste.lling
maken van het belang van zelfvoorziening, want de Nederlandse landbouw is energetisch gezien toch verre van een
gesloten systeem. Wel.iswaar levert de boerenbevolking
19 eenbeden energie als voedsel aan de niet-boerenbevol~
king, maar alleen de zon gaat voor niets op. Deze 19
eenbeden moe·ten betaald worden, niet alleen in g(~ld,
maar ook in energie. · Niet alleen in de vorm vaD benzine,
olie, gas en elektriciteit maar oak in indirecte vorm
voor zover energie ·ten koste gelegd wordt aan goederen.
die de boer nodig heeft om de produk·tie ir! s·tand. te bouden, zoals grand, gebouwen, trac·toren en kunstmest. Het
is wellicbt de moei te waard de toegevoegde energiestro-men goed ui t te rekenen 51 maar· zo.lang di t nie·t is gebeul"d ~
moeten we met een schatting via de gemiddelde ene:ogie~
overdracbt per gulden volstaan.
Di t gemiddelde is gelijk aan bet to·tal.e ln')uto-energieverbruik van. de Nederlandse samenleving gedeeld door bet
bruto-nationaal produkt ( tegen factm~ kosten): het bedraagt 6000 kcal per gulden. De bruto procluktie in
de sector landbouw en veeteel.t bedraagt 4.2 109
gulden~ wat dus neerkomt op een bruto ener'giever•bruik
van ongeveer 25.10 12 kcal per jaar. Bovenstaande cijfers golden in bet midden van de zestiger jaren, evenals de overige cijfers in bet energie-stroom diagram.
Deze 25 fossiele energie-eenheden plus de ·1. 5 eenheid
die door de landbouwende bevolking zelf als voedsel
geconsumeerci wordt,houden de molen draaiende~ Uiteindelijk leveren deze 25 eenheden meer dan ·bet dubbele ·
op in de vorm van plantaa:r:->dige energie, maar slechts
19 eenbeden in de vorm van ons voedselpakket. De gemeenschap stopt dus meer fossiele energie in de landbouw dan er in de vorm van eetbare energie ui tkomt. ·
Di t is niet zo verHonderlijk. ,Hant de normale gang
van zaken bij menselijke aktiviteiten is dat er meer
energie ingaat dan uitkomt.· Bijvoorbeeld, de r,and-·
bouwhogescboolgemeenscbap gebruikt nogal wat fossiele
energie en er komt helemaal niets uit ... ~····~··~··
altbans niets in de vorm. van eetbare energie.
Wel kunnen we onze definitie van de iandbouw gevoeglijk
wijzigen: bet is een menselijke bezigbeid waarbij fossiele energie van de zon wordt omgezet in eetbare cbemiscbe energie.
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De laatste jaren wordt met een zeke:t:' hei1ig. vuur gewezen
op dreigende energie-tekorten, een heilig vuurtje dat
volgens de in deze zaken erg voorzichtige hoofdartikelenschrijver van het NRC/Handelsblad (8 januari 1973) mede
leven ingeblazen wordt door de oliemaatschappijen die er
fel op 11i t zijn hun sterk ingekrompen vd.nstmarges -"ce verbeteren. Wat hiervan ook zij 9 ook de :internationale politieke situatie- is nog altijcl zo labiel dat we ons
moe ten blij ven afvragen of en dan hoe de voedselpr•oduktie
op een redelijk peil gehandhaafd ·kan VJoPden als de energievoorziening stagneert.
In de maatschappij wordt nogal wat encrg:i.e verkwist ~ maar
afgezien van deze marge grijp·t een be:perking van de ener~
gievoorziening direct in op de :wij ze Naa.r·op de landbouw
wordt uitgeoefend. Allereerst dienen we er rekening mee
te houden dat bij st agnatie van de eneJ.,gievoorziening
ook de invoer van granen en vetter1 sta.g11eert. Met de
uitvoer van dierlijke produkten is het dan oak afgelopen
en wij zullen weer moeten 1eren roomboteJ.:' te eten. · Haar
bet kan nog erger.
Een landbouwbedrij f is immers in de eer•ste plaats een
sleep- en transportbedrijf waar ploegen ~ · eggen ,zaa.i- en
oogstmachines over bet land gesleept ·wcn:'den, produktie-middelen verspreid en oogstprodukte!f verzameld en verder
vervoerd worden. Bij het s chaarser' ·vJorden van ene1:'gie
zal de boer terugvallen op zijn otJ.de br•on van ene1...,gie
voor dit werk: bet paard. Dit gaat niet van vandaag op
morgen, want er zijn nog maar weinig gc:~schikte paarden en
bet duurt 4 jaar voordat een paard goed is voor de ploeg.
Een paard dat werkt verdient echter ook op tijd zijn ha-:-ver en gras en neemt zo een deel van het landbouwareaal
in beslag, zodat aanmerkelijk minder plantaardige produkten ter beschikking komen vcor andere doeleinden. Di t .
moet niet onderschat worden: 60 j aar geleden was ongeveer
1/3 van bet landbouwareaal in de Verenigde Staten nodig
voor bet onderhoud van paarden.
Ook heeft elk stel paarden een menner' nodig en oak andere
werkzaamheden worden weer meer arbeidsintensief, zodat
een absolute toename van de boerenbevolking noodzakelijk.
zal blijken. We zouden dus met een kleine- boerenprobleem
te maken krijgen: de vraag is dan niet hoe komen we er
af, maar hoe komen we. eraan. Een aange::e:rtje yoor onze
s9cioloog.
Nu· gaat altijd nag 2/3 van de vastgelegd'e'i·ene:rlgie ver•loren omdat een groat deel van de planta_ardige produktie
omgezet wordt in dierlijke prod.ukten,, Di·t verlies kan
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aanmerkelijk beperkt worden door het aandeel van plantaardige produkten in bet voedselpakkette vergroten.
Dit gaat gepaard met de omzetting van weide in akkerland.
Bij vergaande beperking van d~ ener•gievoorziening wordt .
op den duu.r het produktievermogen van de grond aangetast '.l
vooral als de beperking gevolgen heeft voor de voorziening met kunstme[?tstoffen
Nu wordt wel het ·idee gelanceerd om de landbouw· niet alleen te belasten met de voedselvoorziening, maar ook met de energievoorziening van
de samenleving via de levering van brandbare produkten.
Vergeet he·t maar. De netto-·eneJ."'gieproduktie van de Nederlandse akker- en ·Heidebouw is ongeveer 15 pr-ocent
van het fossiele energieverbx·uik in de samenleving~, en
de fractie die overblij ft nadat de voeclsel voorziening
veilig gesteld is, is verwaarloosbaar~ onder alle omstandigheden ..
Bij di t alles dienen we v.rel te bedenken dat 150 j aar
landbouwkundig onderzoek geen revolut:i..onaire resultaten
heeft opgeleverd in die zin dat wij met onze huidige kennis maar zonder een goede energievoorziening, niet of
nauwelijks meer landbouv~rodukten kunnen voortbrengen dan
100 jaar geleden. Uiteindelijk zit er dus maar eBn ding
op: bet afscbaffen van mens en en bet leren ieven met
een laag-. ni veau van fossiele energievoorziening.
Zover zal het ecbter niet komen. De bezwaren tegen een
vergaand gebruik van kernenergie lijken mij maar een vin~
ger diep. Wanneer He.rkelijk gekozen moet WOl"'den tussen
acbterui tgang van we·l vaart of bet gebruik van kernener-.
gie val t de keuze op bet laatste. Of zie ik de "terugnaar-de-natuur" beHeging teveel als een modegpj_l? · Een
andere vraag aan mijn opvolger.
o

Het Hezenlijke probleem waar wij mee te maken krijgen
is niet zozeer bet te groat zijn van het energieverbruik,
maar bet te groat zijn van het cirkeltje in b.et diagram
waarbij staat: O.Ol(eenbeid)NPM. Dit is de netto produktie van rnensenvlees in de Nederlandse samenleving. Energetiscb heeft dit niets te betekenen en bet is nog onverkoopbaar ook. Het probleem is echter dat deze netto
produktie niet alleen tot ui ting komt in -bet als maar
dikker \'rarden van de :Oestaande bevolking, maar ook in
een toename van bet bevolkingsaantal met een --zoals we
allemaal weten - niet verwaarl.oosbare sne·lheid.
Wat zijn de gevolgen hiervan op het patroon van de voedselvoorziening? Om dit na te gaan moeten we wel bedenken
dat bet huidige niveau van plantaardige produktie ook in
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Nederland ZlJn ma:ximum nog niet bereikt beeft. De
potentiele produktie is nog wel twee maal zo boog dan
de buidige. En di t zonder rekening te bouden met allerlei onwaarscbijnlijke, re.volutionaire ontwikkelingen in
de wij ze van voortbrengen. De graslandproduktie kan dus
tot 100 eenbeden en de opbrengst vc-:U:1 akkerland tot 2L!eenheden opgevoerd worden en dit heeft ten gevolge da·t
de voedselproduk~ie zonder drastische verschui vingen van
dierlijke naar plantaardige consumptie VE:r•dubbeld kan
worden. En biermee bet. aantal menoen
Een voorui·tzicht
dat des te minder aantrekkelijk is omda-'c het allemaal
Nederlanders zijn.
Er is ecbter meer. We dienen te bedenken. dat er goede
en slecbte landbouwgronden zijn. Op goede gronden kunnen met weinig verder.,e in vesteringen potentiele opbrengsten bereikt worden en op slecbte gr'onden vergt dit veel
yerdere investe1')ingen. Om in Nederland een verdubbeling
van opbrengst te verkrijgen moeten voor"<:J.l de slechte gronden onderhanden genomen worden. Sommige gevolgen hiervan
zijn gemakkelijk te schetsen voor• onze c1mgeving. De
Veluwe zal verkaveld en ontsloten moeten worden en de
akkers voorzien met beregeningssystemen v1aarmee oak de
toediening van voedingselementen behee·r•st kan worden.
Het water biervoor zal uit de Rijn moeten.komen en dit
is alleen mogelijk bij tij delijke opslag in de ondergrondn
Het coulissenlands chap in de Achterhoek zal- plaats moe ten
maken voor een landschap met fatsoenlijk ingerichte landbouwbedl')ijven. En orn een goede opb:rengst in de Betu.He
te verkrijgen zal het niet alleen nodig zijn nog veel aan
de waterbeheersing te doen, maar zal oak de onaanvaard-:
bare natuurlijke ontmenging van zand op de stroomruggen
en klei in de kommen, ongedaan gemaakt moe ten '\.-Iorden.
Di t kost allemaal veel investeringen en dus veel energie
en de cirkel die het gebrui.k van energie Heergeeft zal
aanmerkelijk in grootte toenemen.
Een betere oplossing is bet niet zover te laten k6men en
veel aandacht te schenken aan geboortebeperking. Dit
knnnen we des te gemakkelijker.zeggen omdat we allemaal
al geboren zijn. Niettemin blijf ik pessimistisch; naar
mijri gevoel wordt te lichtvaardig gedacht over de psychologiscbe en sociologische gevolgen van het handhaven van
een constant bevolking~aantal!l maar dit is wee1') voer voor ·
sociologen. Hoe we bier ook over denken .., ·de kaarten voor
de nabije toekomst zijn al gesch1.1d. Del me.nsen: die tegen
bet jaar 2000 deze Aula bevolken zijn <:~1, gehor•en en bet
getuigt wel van groot optimisme om te vet'onderstellen da-'c
0

·
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. het bij de 17 milj oen die we dan in ons land verwachten,
zal blijven. Ik zie het er van komen dat wij in Nederland
toch wel te maken krijgen met een 20 miljoen inwoners;
voor zover ik tegen die tijd nog wat te zien heb natuurlijk.
Het is dus de moeite waard om na te gaan hoe de Nederland·se landbouw en daarmee het Nederlandse landschap er dan
ui t kan zien, temeer omdat er bi j di t aantal nog enige
alternatieven zijn·; het water staat ons dan nag niet hele~
maal aan de lippen. Ret verkennen van mogelijkheden heeft
echter alleen zin, wannee:r. we dit doen binnen het r·a.am
van enige goed geformuleerde randvoorwaa:r.den.
Mijn randvoorwaarden zijn de volgende.
Ik .ga erva1l. uit
dat er voldoende energie beschikbaar zal blijven~ kerne~
nergie als het kan, fossiel.e energie ais bet moet. Verder stel. ik dat we een redelijke graad van zelfvoo:cziening
wat betreft ons voedsel moeten handhaven, Voor·lopig
omdat ik nog niet voldoende ver•trouwen heb in de intern ationale solidariteit in geval van politieke calamiteiten.
Haar ook op den duur, omdat de indus-triele ontwikkeling 5
nodig om produkten te maken die nodig zijn om ons voedsel
te kopen, onaanvaardb~ar is. We hebben genoeg aan g;E;n
Rotterdam, desnoods twee Rotterdammen, maar· een dex•de en
een vierde Rotterdam omdat we afzien van onze eigen voed~
selverbouw zijn onverteerbaar. Tenslotte stel ik dat de
huidige ontwikkeling waarbij. zonder veel onderscheid bet
produktiepeil op alle landbouwgr•onden. geleidelijk opge-·
voerd wordt, niet gehandhaafd kan ·worden6 Er zijn mis~
schien niet zoveel natuurwetenschappelijke, maar meer
dan voldoende culturele redenen voor het handhaven. van
een gedifferentieerde omgeving. Niet alleen door behoud
en ui tbreiding van onze min of meer natuur•lijke gebieden,
maar ook door het gedifferentieerd inrichten van cul tuurlandschappen en behoud van het historisch gegroeide. De
mogelijkheden om aan deze eisen te voldoen zijn landl1ouwtechnisch aanwezig.
De uitbreiding van de bevolking vraagt p:r.oduktieverhoging.
Deze verhoging dient echter vooral gerealiseerd te worden op de goede gronden in onze weide- en akkerbouwgebieden. Weliswaar is de opbpengst hier al boven het-gemiddelde, maar de mogelijkheden tot produktieverhoging zijn
toch ·nag groat: 30 procent zit er altij d i'c.J: ··en·· veel van
de investeringen die hiervoor nodig zijn~ zijn reeds gedaan. De grand is al behoorlijk ontwaterd en min of meer
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goed verkaveld en ontsloten 5 de kalk-, fosfaat- .en kalitoestand zijn al. op een goed peil en in veel gevallen
wordt al voldqende stikstof gegeven.
Voor bet verhogen van de opbrengst zijn vooral twee dingen
noodzakelijk: een organisatie waarbij de juiste maatregelen op de juiste tijd getroffen wo:-eden en het bestrijden
van ziekten. Dit vraagt onderzoek. Wat de organisatie
betreft: op kleine velden zijn we vaak hele pieten, maar
we zitten nog te · veel met onze hanclen in het haaT' wan~
neer bet gaat om het uitbaten van teeltkundige mogelijkbeden in de praktijk. Bij de bestrij ding van ziekten
wordt nog te veel gebruik gemaaJct van de bo·tte bij 1:
biociden en het veredelen op genrc~sistentie ~ De mogelijkheden van het cornbineren van teeltkundige maatregelen
en veredeling met biologische en chernische b<::;str,ijding
worden nog niet voldoende overzien: een belangrijk ·veld
voo:r. onderzoek.
Wat rnoeten we echte:r. aan met gebieden "Vlaar a1leen hoge
opbrengsten verwerkelijkt kunnen worden door grote inves~
teringen? Een deel zal nodig blijken om de landbouvrproduktie op peil te houden en bier dienen de nodige
investeringen gedaan te worden. Hier li.gg.en ook de kansen voor het verwerkelijken van opvat:tingen over bet
inrichten van boogproduktieve cultuurlandschappen die ·
esthetische waarde hebben. Maar wat te doen met de
gronden die, om het maar eens zo te zeggen, niet opgestoten worden in de vaart van de prodW<tiviteit.
Dit zijn er nogal ~qat: in elk geval de gronden die :i.n
gebieden liggen waar over het inrichten vc:m nationale
landschapsparken gedacht wordt. Nu lijkt het mij een
illusie te menen dat de in de loop van de tijden gegroei~
de landschappen gehandhaafd kunnen worden ZOJ!der het bijbehorende cultuurpatroon te conserveren. Ik kan mij
tenminste niet voorstellen dat de plattela:ndsbewoners
bereid zullen zijn om tegen een zelfs redelijke vergoeding
bet bedrijf van het voorgeslacht ongewijzigd voort te
zetten. Noch kan ik ·mij voorstellen dat de Nederlandse
samenleving, met zijn lange verlanglijstje, veel geld
voor conservering op ruime schaal over heeft~
Nodig zijn bedrij fssystemen, waarbij kleinschalige landschaps-elementen gehandhaafd en ont-wikkeld kunnen worden~
die recreatieve mogelijkheden bieden, en verrijking van
de streek met plantenvDedende stqffen tegengaan, zodat
de diversiteit van flora en fauna beter: g~h,andhaafd kan
worden' en die ook nog economisch aanvaardbaa:r." zijnc
Samengevat: bedrij fssystemen, waar het befaarnde schaap
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met de vij.f poten zich ·thuisvoelt.
Hoe groot de rnoeilijkhederi ook, we zullen naar een ruimtelijke tweedeling moeten toewerken. Enerzijds gebieden
waar bet accent ligt op de produktie van voedsel en ander:iijds gebieden waarbij bet accent ligt op de ontwikke~
ling van historisch gegeven landschappen. Een tweedeling ~
waarbij het niet nodig is dat de lanclbouwgeb ieden perse·
lelijk en de lan.dschapsgebieden perse · onproduktief zijn.
De vraag is nu of bij een dergelijke landschapsontwikkeling zelfvoorziening op bet huidige kwaliteitspeil mogelij k blij ft. Een verdubbeling van de produktie zit er
dan lang niet meer• in maar - zonder' dit nu uit te rekenen - de produktieverhoging kan toch wel op 20 procent
geschat worden. Samen met een ve:cmindering van de netto
ui tvoer betekent di t een produktieverhoging ·van 30 procent of voedsel voor een 4 miljoen mensen. Dus wel
voldoende om het jaar 2000 te halen, maax-• niet veel meer,.
Gegeven onze open grenzen verzeilen we dus langza.am in
een situatie ·Haarbij de import de export overtx•eft.
We hoeven ons bier natuurlijk niet bi:i neer te legg.en
want er zijn nog wel wat opties. Het is ongetwij feld
rnogelijk het rendement van de ornzetti11.g van plantaardig
in dierlijk voedsel te verbeteren. O.ok kunnen ~Je gl..,as~
land gaan scheuren en meer gewassen ve:r•bouwen die direct
geschikt zijn voor menselijke consumptie. Het lijkt mij
toe dat de kans hier'op niet groot is, tenzij de goede
perspectieven van de fabriekmatige omzetting van plantaardig eiwit in vlees-analogen verwerkelijkt worden.
Analogen die dan de concurrentie met zoiets als de in- ·
dustriekip moeten kunnen· doorstaan.
.
Bij het bereiden van vlees-analogen WOl"'dt veelal ui tgegaan van het eiwitrijke schroot dat overblijft bij de
verwerking van vetrijke zaden tot margarine. In Nederland
worden echter geen oliegev.Tassen verbouwd en onderzoek
naar de teeltmogelijkheden hiervan lijkt gewenst. In de
wat verdere toekomst biedt het· extraheren van eiwitten
uit gras altij d nog perspectieven, en hier wil ik ook
een lans voor breken. Natuurlijk mede om bij de Rector
in het gevlei te komen.
In het voorgaande heb ·ik mijn gedachten ·lat.en gaan over
de toekomst van de landbouw in Nederland.,.;" ... ,Ik zou deze
graag an>;regen tegen beter uitgewerkte opvattingen:; maar
dit kan nauwelijks omdat noch door politieke partijen,
noch op het Ministerie van Landbouw, r.toch aan de Land-

11
bouwhogeschool gewerkt wordt aan het ontwikkelen van een
landbouwplan voor Nederland. In de derde Nota voor de
Ruimtelijke Ordening blij ft de landbouw dan ook een blinde
vlek. Ik heb zo mijn vermoedens waar:om politieke partijen en ministers v~n landbouw bier· niet thuis geven!)
maar de volgende spreker zal bet wel precies ·weten.
Wat ik echter niet begrijp is dat aan de Landbouwhogeschool
ook de koe niet goed bij de horens gevat wordt. En di:t
is jammer. Hanneer er een instelling in Nederland is,
die deze taak aan kan en een goede taakstelling nodig heeft,
is di t de Landbouwhogeschool. Ik zeg nodig heeft omdat
onze ·interdisciplinaire opstelling nog al-'cijd waar•gemaakt
noet worden in het onderzoek. Op dit terrein stellen vm
niet veel meer voor dan een losse verzameling natuurvJeten·~
schappers, teeltkundigen, technologen :> planologen, ecolo~
gen, sociologen en economen, verenigd onder een Bestuur.
Waarom di t zo 'n losse ver"'zarneling is:;. is de laatste vraag
die ik voor zal leggen aan onze huis~socioloog.
(C.T.de Wit).,

Over ~en punt zal er tussen De Wit en rrnJ ln elk geva1
geen verschil van mening bestaan: zijn ver•haal is een
scherpe ui tdaging. De theoretische teeltkundige heef·t in
vergaande abstractie van de werkelijkheid. waarmee WlJ 1n
het dagelijkse leven te maken hebben, een.hoge vlucht genomen. De ze hoge vlucht he eft hem echter niet verllinderd
om een bij uitstek nuchtere kijk op deze werkelijkheid
te behouden. Dat hij daarbij regelmatig een beroep doet
op een huis-·socioloog weerspiegelt ~.;rellicht de gevoelens
ran heimwee die een dergelijke hoge vlucht oproe·pen.,
·zonder deze interpretatie bij voorbaat te verwerpen 51 moet· ·
echter wel de kanttekening worden gemaakt, dat naar het
oordeel van sommigen iemand nog verder·van huis raakt
indien hij, gesteld.voor netelige problemen, de hulp inroept van een.socioloog. Deze opmerking heeft.een grand
van waarheid. Zoals de theologie een wetenschap is die
aan het wezenlijk ·of schijnbaar onmogelijke een schijn
van klaarblijkelijkheid moet meegeven, zo heeft een op
de werkelijkheid georienteerde sociologie onder.meer als
taak om de schijnbare klaarblijkelijkheid te ontmaskeren
als ideologie of op zijn minst van vr.aagtekens. te voorzien. Be halve een orienterende we tens chap.' i"&'''de s{]cio~
logie derhalve ook een desorienterende wetenschap. In
politieke systemen waar de tolerantie ten aanzien van
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deze desorienterende fm1ctie van de sociologie gering is,
zullen we dan ook geen bovengrondse sociologie aantreffen.
Het is gebruikelijk om de pr•oblemen die betrekking hebben
op de relatie tussen landbouv-r en de rest van de maatsch.ap~
pij te benaderen met begri.ppen die ontle0nd z:Ljn aan de
economie. De boer is een ondernemer die produktiefactoren cornbineert, de produkten worden verkocht 2 be\veJ.:"lkt,
gedistribueerd en geconsumeerdq D:i.t is een model dat
een voldoend aantal contactpunten met de empirische
werkelijkheid heeft, om te kunnen -wo:r·den beschouwd als
een hanteerbaar en werkbaar model. HEl"'l: blijft: echter
een model, en dat impliceert dat er nooit een volledige
· congruentie zal zijn met de empi:t.~ische ·v-ierkelijkheid.
De econoorn heeft echter een ontsnappingsclausule. Wa~.r
model en werkelijkheid divergex•en, vK?J'.,dt de socioloog
te hulp geroepen$ Tenslotte kan men de econoom niet
veran·twoordelijk stellen voor wat politici verknoeid
hebben. Het zoe ken naar een ver·kla:r.-~:i.ng voor de residu~
varian tie wordt dan gezien als ta.ak van de socioloog ~
Anders ligt . di t, wanneer de problemEm van de landbou111
of van de ·maatschappij in het algemeen niet in economi~
sche, maar in energetische of op het milieu betrekking
hebbende termen i.vorden gegoten. Dan. wordt aangetoond,
dat een ongewijzigd voortgaan op ingeslagen vlegen moet
leiden tot onmogelijke si tuaties, hetgeen dan tot devraag le idt: hoe ktmnen we het gedri".tg van de mens zodanig veranderen dat we een leefbare wereld.houden? Hoe
bereiken v1e dat de mensen weer gaan lopen en fietsen,
hoe realiseren we een beperking van de mobiliteit, hoe
kunnen we de milieubelasting van de kassentuinbouw ·reduceren, hoe kunnen we de veredelingslandbouw overplaatsen
volgens een model van gebundelde deconcentratie naar gebieden waar tekorten aan organische mest bestaan, hoe
komen we tot een zodanige regionale differentiatie in de
landbouw dat bepaalde gebieden worden aangewezen als r·eservaat waar de moderne landbou·w zich kan uitleven en
andere gebieden als beschermd terr)Edn waar anderen zich
rnogen uitleven ten kos·te van de landbou'\o\r? Dit zijn
vragen die vrijwel onoplosbaar lijken te zijn en_ die derhalve met genoegen of met leedwezen worden door'geschoven
naar de sociologie in de overtuiging dat men- er in die
hoek ook geen raad mee weet. Wanneex; .:Y.Je uit·gaan van
de nuchtere stelregel dat in een arYh'loord op een vraag
niet meer energie geinvestee:r.d moet worden d'an het stellen van de vraag heeft gekost ~~ voo:r een soepel maatschap-
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pelijk verkeer moeten we overigens enige uitzonderihgen
op deze regel toestaan - dan is het antwoord eenvoudig.
Alle zojuist geformuleerde vragen kunnen met groot gemak:
worden opgelost indien vle uitgaan van de assumptie, dat
we een overheid hebben die volgens de regels van de meri~
tocratie met een hoogwaardig inzicht is begiftigd; die
geen problemen heeft met de besluitvorming orndat men
spoedig tot. eenstemmigheid l<ornt op basis van het principe dat er slechts een manier is om iets goed te doen en
er vele manieren zijn om bet verkeerd. te doen, hetgeen
impliceert dat pluriformiteit bet kenmerk van het onware
is. Wanneer dezelfde regering behalve over deze dJ?og--reden ook over absolute macht beschikt en wanneer· de on~
derdanen zich waardig gedragen met :t'espect voor gezag en
algemeen belang, dan Zl]TI de gestelde vragen Wel oplosbaar. Of het middel niet erger is dan de kwaal is een
probleem \>1aar·ove1..., we niet verder bE;'l:10even te fLLosofere11 ..
Een blauwdruk rnaken van de toekomst is op zich n:Let
moeilijk, zeker niet wanneer deze bla.uwdr•uk in hoofdzaak
een negatieve afdruk is van de aktuele s:ltuatie in de
maatschappij o Het is genoegzaam bekend dat ook sociolo~
gen zich met deze nuttige arbeid bezighoudeno Ik beschouw het evenwel als een minstens even nuttige aJ~beid
van sociologen wanneer zij op dezelfde wijze als beoefe~
naars van andere wetenschappen wijzen op trends in de
maatschappij die hetzij remrnend hetzij bevorderend wer•ken
op de realisering van een andere maatschappij of de bestendiging van de bestaande ma.atscb.appij. De socioloog
is dan geen oplosser meer van residu-variantie, maar
speelt evenals beoefenaars van andere vJetenschappen de
betamelijke rol van veldprediker en veldonderzoekero
De Wit heeft een schets gegeven van de energiestroom in
de Nederlandse landbouw. Opvallend was daarbij de g~oot
scheepse toepassing van fossiele energie die De Wit inspireerde tot een alternatieve definitie van landbouw:
een menselijke bezigheid waarbij fc)ssiele energie van de
zon wordt omgezet in eetbare chemische energie met behulp
van planten en dieren . Indieri we werkelijk terug willen
naar de natuur ~ en de fossiele energie afschaffen zonder over te stappen op kernenergie, dan kunnen we dat
slechts met een beperkt aantal mensen doen·. Ingien we
echter onze bevolking c5p de vertrouwde wfj z·e laten voort- .
groeien ·en bereid zijn op ruime schaal el113"1"gie in de
landbouw te investeren s. kunnen we theoretisch nog wel
even voort. In dat geval is er echter geen ruimte.meer

14
voo:!..~

bos en heide. v1anneer we er evenwel in slagen om
onze bevolking op 20 milj oen te stabiliseren, dan is di t
landbouwkundig wellicht niet onmogelijk wanneer aan een
aantal technische voorwaarden is voldaan die vooralsnog
ui tgebreid onderzoek vereisen
Onder die omstandigheden
zullen we zeker niet terug kunnen gaan naar de na·tuUl'"',
maar misschien kunnen we ons wel de luxe permitteren om
in bepaalde gebieden de landbouw mind.er intensief te be- .
drijven dan technisch gezien tot de mogelijkhede:n behoort;
aldus De Wit.
Het betoog van De Wit munt uit: in helderheid en r•echtlij-nigheid; hij volgt een du:l.delijke weg, de zijstraten blok=.
keert hij met een sociologis·ch vraagteken. Omdat het
mijn taak is om de zijstraten te ve:d<ennen, dreigt rnijn
verhaal brokkelig ·te worden. Ik zal trachten een aanta.l
loopbruggetjes te construeren ~ waar dit: niet 1ukt, nodig
ik u uit tot slootje springen.
o

Wat allereerst opvalt in het be·toog van De \nli t is :r da.t
het· essentieel afwijkt van de gangbare benadering van de
landbouwpr?blematiek. Wanneer we spreken over de problemen in de landbouw ~ gaat het doorgaans 'om een lanclbouw waarvan de struktuur onvoldoende is am1gepast aan
de technische mogelijkheden. Omdat daa~door de produktivi tei t lager is dan technisch mage lijk zou zi jn ~ is de
bij drage van de landbouw aan het nationaal ink omen in
deze visie onvoldoende. Met ander'l~ woorden ~ de actuele
landbouwproblematiek wordt gedefinieerd als een welvaartsprobleem; de landbouw is te duur. Het is op bet eerste
gezicht een paradoxale situatie dat di·t welvaartsprobleern
bij de boeren terecht komt in de vorm van lage inkomens
en bestaansonzekerheido Ook in een ander opzicht wordt
het landbouwprobleem pr•imair als welvaartsprobleem onderkend. De Nederlandse lan.dbouw heeft zich in sterke
mate ontwikkeld tot een veredelingslandbouw. Deze ontwikkeling heeft twee welvaartsaspec·ten. In de eerste
plaats zijn we in staat en bereid de prijs te betalen
voor de energie die als warmte verloren gaat bij de omzetting van plantaardig in dierlijk voedsel. In de
tweede plaats zullen wij bereid moeten zijn de prijs te
betalen voor de oplossing van het mestprobleem; in de
wetenschap dat deze mest geproduceerd wordt uit vbedingsstoffen die voor een belangrijk gedeelte:·i"'D· Nederland
geimporteerd worden.
De Wit definieert het landbouv-rprobleem niet in termen
van welvaart<; maar in termen van schaaPsteu Op korte
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termijn hebben we nog te maken met een problematiek dat
teveel arbeidskrachten in de agrarische sector worden
vastgehouden. Op langere termijn zie-t hij een schaarsteprobleem ontstaan, als gevolg van een voortgaande bevolkingsgroei. De toenemende bevolking en de stijgende
consu.mptie per hoofd van de bevolking zijn de kernproblemen in het ·betoog van De Wit. Di t leidt dan tot onder
meer de volgende vragen:
vlanneer we mogeh stellen dat een bevolking die uit~
groei t tot 20 milj oen in landbouwku.ndig opzicht niet
tot onmogelijke si tu.aties leidt, is het probleern dan
wel opgelost? Of zal de bevolking nog Vel"der in aan-·tal toenemen? Is een constante bevo1king wel rnogelijk?
Behalve de toename van de bevo1Jcing vraagt de uitputting van fossiele energiebronnen de a.a:ndacht. Hoe
komen we aan de menselijke arbeidskracht die nodig is
om het verlies van fossiele energie te compensereT1
indien we bet onwaarschijnlijke beslui t nemer~ geen
kernenergie toe te pass en?
Is de beweging die een terug naar de natuur bepleit
meer dan een modegril?
Tenslotte is er dan nog een aantal Vl"agen op planologisch gebied. Als we inderdaad komen tot de oprichting van landschapsparken of beter: nationale lan.dschappen, wordt dan de creati vi tei t van de boer niet
teveel aan banden gelegd? Is de rnaatschappij ber•eid
deze kostbare aangelegenheden te financieren? En
tenslotte komt dan de vraag waarom deze landbouvr
voor planologen zo lastig is en een blinde vlek dT'eigt
te worden in de derde nota voor de :r~ui.mtelijke ordening ..
De eerste vraag die De Hit ons voorlegt heeft be-trekking·
op een · constante bevolking; gaan v~e daar naar toe, is
dat haalbaar? Er is een aanzienlijk verschil tu.ssen het
aantal bevolkingsprognoses dat is gemaakt en het aantal
dat is uitgekomen. Dit is geen blaam voor demografen,
maar vindt zijn verklaring in het feit dat bevolkingsprognoses alleen gemaakt worden in tijden van onzekerheid. Wanneer geboorte, sterfte en migratie betrekkelijk
constante grootheden zijn en het gezamenlijk·effect niet
als dreigend wordt ervaren 5 bestaat er.., vveinig behoefte
aan het opstellen van e~n prognose. Prognoses worden
gemaakt wanneer de demografische factoren in be~eging
zijn of \'lanneer de demografische ontwikkeiir{g zorgen
baart. Prognoses worden ·derhalve gemaa1ct in ornstandig-
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heden waarin de voorspelbaarheid gering is, of meer paradoxaal geformuleerd: een prognose wordt gemaru<t om de
onjuistheid van de vorige prognose aan te tonen. De demografische ontwikkelingen zijn van dien aard dat het
maken van prognoses een continu--proces is geworden. Hoewel elke prognose de voorgaande logenstraft, is de ten dens
stabiel waar het de r.ichting be·treft. We draaien in de
richting van een constante bevolking. Over dertig j aa;:•
hebben we een ·bevolking van. ongeveer• 17 miljoen~ Hoe~
veel j aren onze kinderen en kleinkinderen daaxrna nodig
hebben om de 20 miljoen vol te maken~ is niet te voorspellen. Wel is het mogelijk om modellen op te stellen
waarin we .de demografische Wel"kelijkheid zoveel mogelijk
t:rachten te benaderen. Ook zijn er modell.en mogelijk
waarin enkele trends die zich thans voordoen in versneld
tempo gemaximaliseerd Harden. De s·tijging van bet huVIelijkscijfer.., en de daling van de huwelijkslee:ftijd zijn
aan natuurlijke grenzen gebonden. Een wezenlijk onzekere factor blijft echter de maatschappelijke norm met
be trekking tot bet wenselijk geachte aantal kinderen ~
De gedachte. dat een niet in aa.ntal toenemende bevolking
werd gezien als een gedegenereerde bevolking, komt ons
thans Vl"eemd voor. Dertig. j a.a:r:~ geleden was deze geda.chi:e
echter allerminst zeldzaam. Nog veel dichter· bij ons
ligt de tijd dat voornamelijk in rooms katholieke en in
communistische kringen de opvatting heerste :'1 dat een
snelle bevolkingstoename voornamelijk betekende dat een
gT~oter aantal rnensen de zegeningen van het hej.lige systeem deela.chtig zouden worden, bier of in bet hierna.~
maals. Wie garandeert ons dat dit alles definitief
verleden tijd is? Tussen nu en het tijdstip waarop bij
voortzetting van de huidige demografische.tPend een constante bevolking zal zijn bereikt, verstrijken nog vele
decennia, teveel om met stelligheid .te mogen geloven in
een rooskleurige demogT~afische toekornst.
Er zijn echter wel verschillen met de situatie zoals we
die in het verleden hebben gekend. Door de vergaande
mechanisering van het oorlogsapparaat is de relatie tussen bevolkingsaantal en politieke rnacht minder. direct·
geworden. Hierdoor is een van de factoren die in bet
verleden de bevolkingsgroei stimuleerden van minder bete~
kenis geworden. Bovendien heeft een andere factor die
in het verleden althans potentieel een remmende invloed
had op de on·twikkeling naar een const?.nt,e bevolking~ aan
betekenis ingeboet, namelijk de kosten van d.e verzorging
van bej aarden. Het relatief hoge pe1-.centage bejaarden.
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in een constante bevolking vraagt een aanzienlijk deel
van het nation ale in.komen. Dat deze factor niettemin in
relatieve zin vanmminder betekenis is geworden, wordt
verklaard door het fei t dat in onze maatschappij niet alleen de bejaarden I'naar oak de jonger·en steeds kostbaarder worden. In de afgelopen decennia is het oncle:r.wij s
zodanig geintensi veerd, da·t een r•elatievE: ve:t...,rnindeJ:'ing
van het aantal jongeren in een constante bevolking in
veel sterkere mate dan vroeger het geval was tot een verhoging leidt van het nationaal inkomen pe:r' hoofd van de
bevolking. De kost gaat hier overigens wel zeer duidelijk
voor de baat uit; naar mate we thans meer bezuinigen op
onderwijs kunnen we later minder baten schrijve-r1 op rekening van een gewijzigde demografische stPuktuur~
Een laatste factor die in di t verb and vel""~nteldi.ng verdient 5
is de toenemende mobili tei t van de bevol.king. Wanneer
60. 000 mens en in een stadion zi tten ~ denkt geen van hen
aan overbevolking. Die gedachte kotnt pas op wanneel"
elk van deze 60. 000 mensen pogingen in bet werk stelt om
thuis te komen. Ik veronder~stel dat de frustr2rtie van
de nog steeds groeiende drang tot mobili teit veel effectiever werkt in de richting van een constante bevolking
dan alle publicitei t rond de problemen van d:r•inkvJater-·
voorziening, vuilverwerking, e.d.
Resumerend krmnen we stellen, dat er ontwikkelingen gaande zijn die de kans op een constante bevolking doen stij~
gen. De ideologische factor blijft echter een onberekenbaar element, waarvan bovendien de betekenis toeneemt
naarmate de onzekerheid in de maatschappij stijgtc
De tweede zijstraat die De Wit van een naambordje heeft
voorzien, zullen we minder ver betr•eden. Evenals De Wit
betwijfel ik namelijk het bestaansrecht van deze zijstraat. Constaterend dat in de landbouw een intensief
gebruik wordt gemaakt van fossiele energie) rijst de
vraag: hoe komen we aan voldoende arbeidskrachten in de
landbouw indien deze fossiele energie niet meer ter beschikking staat. Een omgekeerd kleine-boeren vraagstuk
derhalve.
Het wegvallen van fossiele energie treft natuurlijk niet
alleen de landbouw. Derhalve zou in een dergel.ijke situatie niet alleen door de. landbouw· ·maar ook door de andere
bedrij fstakken een groat· bEn. . oep worden gedaan op -de arbeidsmarkt
Deze arbeidsmarkt kan dan uite:ro.ard
:. in de
, ..
verste verte niet voldoen aan de vraag en in de concurrentie rond de factor arbeid zullen die bedr,ijven af9

\
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val:en waar het met behulp van dure arbe;i.d vervaardigde
produkt geen afzet zal vinden. Hoewel he·t hier gehanteerde model van vrije concurrentie op de energie~markt
in een situatie van nijpende.schaarste geen enkele realiteitswaarde heeft als gevolg van ongetwijfeld vergaande
overheidsinterventie, zou zelfs in een situatie van vrije
concurrentie de landbouw nog vvel voldoende arbe:i.dskrachten
kunnen aantrekken. Zolang de voedsel.produktie maar even
beneden bet gewenste consumptieniveau ligt, heeft de ondernemer in de l~1dbouw als vragende partij op de arbeidsmarkt een sterke positie als gevolg van de geringe elasticiteit van de vraag naar agrarische produkten. De vak~
bekwaamheid van deze nieuwe boeren levert meer problemen ..
Geduldige leraren stellen echter dat een mens nooi t -'ce
oud is om te leren, hetgeen een optimistisch maar ook een
vermoeiend uitzicht i.sc Ook bier is overheidsinterventie
niet onwaarschijnlijk. Toen in de jaren veertig de voed~
selproduktie in Engeland kl'~achtig moest worden opgevoeJ:;;d sbeschikte de regering niet alleen over indirecte economi~
sche sancties maar ook over· de bevoegdheid om boeren en
landlords te onteigenen indien zij niet vakbekwaam waren . .
Bovenstaande problemen zouden nauwelijks aanwezig zijn
indien we de bestaande voedselproduktie moei.teloos zouden kunnen aanvullen met importen van elders. De vf:tt
vertrouwt deze zaak nieto Het strategische argument
heeft in het verleden een rol van betekenis gehad in de
formulering van het landbouwbeleid. Met de intensivering
van de handelsstromen en de toegenomen mogelijkheden tot.
conservering~ is di t argument enigszins op de achtergrond.
geraakt. Binnen Europa .wordt.het strategische argument
vooral in Zwitserland en ZHeden ·benadrukt . . Ook de EEG
kenmerkt zich door een hoge graad van zelfvoorziening
voor een groat aantal pr•odukten. Di t heef·t echter
weinig te maken met strategische overwegingen~ en zeer
veel met de protectie van de agrarisc,::he producent~ Een
direct gevolg van deze situatie 'is dat de Eul"~opese rnarkt
moeilijk toegankelijk is geworden voor producenten ui t
de derde wereld. Voor oliehoudende zaden en hiervan afgeleide produkten zijn de tariefmuren minder hoog opgetrokken. Hiervan profiteert Amerika echter meer dan
de derde wereld; het is dan ook voornamelijk Amerikaanse pressie die deze &ituatie bestendigt. · ·
Er zijn op mondiaal niveau ontv-likkeliD;gr.;_n. ,gaande die
het Europese streven naar voedselautarkie in een nieUI'l
daglicht stellene De mondiale voedselsituatie lijkt van
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dien aard dat ondanks de tij delijke verlichting van de
problematiek als gevolg van de Groene Revolutie, het beroep op de Amerikaanse en Canadese graanschuren steeds
veelvuldiger wordt. Als dit inderdaad een blijvende
trend is, rijst de vraag~ in welke mate het moreel verantwoord is als de EEG ten behoeve van de veredelingslandbouw, dat wil zeggen een welvaartslandbouw~ een
concurrerende prijs biedt voor Amerikaans: graan. In
het verlengde van 'deze vraag ligt de suggestie da·i: de
EEG wel degelijk moet streven naar voedselautarkie om
aldus een bij drage te lever en aan de:~ mi-tigering van het
binnen afzienbare tijd te verwachten mondiale voeclsel~·
probleem.
Nu wordt politiek wel verpakt in morele beginselen maar
er zelden door geleid; bovendien blijkt, dat wanneer politiek wel geleid wordt door morele beginselen~ deze
politiek vaak een agressief karakter vertoont. vJanneer
ik daarom veronderstel, dat de EEG in toenemende mate
zal streven naar een vrijv-rel volledige zelfvoox•z:i.ening
wat betreft de voeding dan is deze verwachting niet ge~
baseerd op de optimistische gedachte dat het handelen
van politici in meerder•e mate een moreel foodament zal
krijgen. De v6edselautarkie is de resultante van het
streven van belanghebbenden die hun handelen met mor•ele
principes verdedigen indien di t de kans op succes ver·hoogt. Deze belanghebbenden zijn in de eerste plaats
de producenten, de boeren. Een hogere zelfvoorzieningsgraad betekent een vertraging van het proces van afvloeiing uit de landbouw. Belanghebbend zijn ·naar alle
waarschijnlijkheid in toenemende mate ook de consumenten.
In de huidige situatie zijn de consumentenorg~nisaties
bepaald geen voorstander van · stel.ID a.an de landbouw. Deze
steun verhoogt de kosten van het levensonderhoud met
2
3% (P.C.van den Noort, Voldoet de landbouw aan de
eisen die de gemeenschap stel t? Studiedag van de Studiekring voor landbouweconomie, 18 okt:ober 1972, Wageningen).
Wanneer evenwel de mondiale voedselsituatie nijpender
wordt, zullen de gevoelens van onzekerheid die hiervan
het gevolg zijn ertoe leiden dat de weerstand van consumentenzijde tegen de protectiemaatregelen. voor de landbouw spoedig verdwijnt.
Dat de autarkieneigeningen zover zullen gaan, dat ook
binnen de EEG elke staat afzonderlijk zal .9t:reven naar
een hoge zelfvoorzieningsgraad voor de b~12mgri jkse produkten, zoals De Wit vreest, lijkt mij onwaarschijnlijk.
Een·rationele argumentatie voor deze Stelling is echter

a
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moeilijk te leveren. Maar zonder deze assumptie zou
het model van De Wit volledig open zijn hetgeen verdere
berekeningen onmogelijk maakt. Terwille van de wetenschappelijke argumentatie is De Wit derhalve wel gedwon~ ·
gen om een pessimistische visie te ont\.rikkelen op het
onderlinge vertrouwen van de dive:r:se ;1.aties b:i.nnen de
EEG. Di t is een aardige illustratie van een algemene
stelling, namelijk dat de wetenschap per implicatie beperkingen opleg·t aan ons denken. Voor deze stelling
zal ik geen ver..,dere argmnenten aa.nvoc~ren s want clan korn
ik op het ·terrein van mijn eigen vakgebied; en dat wil
ik vanmiddag vermijden.
Een ui terrnate bel.ang.>Jekkende vraag die De Wit aan de
ord~ stelt betreft de diepgang van de beweging die een
terugkeer naar een meer natuux,lijke leefvdj ze beplei't.
Voorop dient ·te worden gesteld, dat een terugkeer tot de
natuur in feite betekent een terugkeer naar eEm vroegm:oe
cultuurfase. Dergel:i.jke heimvTeestromingen zijn een vast
gegeven in een dynamische maatschappij. De vraag is
echter of we de aktuele natuurstrom:i.ng mogen a.fdoen als
een verschijnsel dat past in de reeks van reg~T·essievero~
schijnselen die karakterist:i.ek zijn voor een maatschappij in beweging. Het zou onjuist zijn om deze stroming
als een modegr:l.l af te doen. Er' is meer aan de hand.
Typerend voor de huidige natuur-georienteerden is, dat
zij niet alleen gekenmerkt zijn door een afkeer van de
wij ze waarop de huidige samenleving f1mctioneert ~ maar
dat velen onder hen juist een aantal essent:Leel geachte
elementen uit deze samenleving v.Tillen redden door op
pragrnatische wijze andere elementen pr:i.js te geven. De
huidige beweging onderscheidt zich van vroegere soort~
genoten ~ doordat de drij fveer niet ui tslui tend of in de
eerste plaats is ge legen in een rnorele veron·t'i"iaardiging
over de aktuele maatschappelijke organisat:i.e, maar in
een koele extrapolatie van fei telijke trends. · Verschil
van mening is mogelijk over de' juistheid van deze extrapolaties, over de keuze van variabelen en van asswnpties
in het model, dit alles neemt niet weg dat het rationele
calculaties zijn en niet een morele ver'ontwaardiging .
waardoor een belangrijk deel van deze bew~ging. wordt gestuv.rd. Dat er daarnaast ook poetisch.e natuurtiefhebbers
z:i.jn die zich op basis van vage anarch:tsf1sche gedachten
afkeren van deze verdorven maatschappij ,· le1.dt geen twij -fei.
Maar ook deze groepering moet weer.duidelijk worden
onderscheideri van een derde gr'oepeT•i.ng die viol,..,dt gevormd
\
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door degenen die zich in eerste instanti.e verzetten tegen
de struktuur van onze maatschappi], daarvoor de grote ondernemingen verantwoordelijk stellen en derhalve stelling
nemen tegen het expansiestreven van deze ondernemingen
. waarbij onder meer het argument van de milieu-aantasting
wordt gebezigd. Al.leen op deze wij ze :Ls bet verklaarbaa.r
dat niet alleen akties worden gevoerd wanneer• de vestiging van een cb~miscb bedrij f wordt ove1~\1Jogen ~ maar dat
er ook akties worden gevoer•d wanneer dn sluiting van dergelijke bedrijven wordt overwogen.
Een terugkeer naar de natuur, al is 1x~t slechts in beperkte mate, word-t een moeizame tocht ind:Len we d:l'. ·t met 17
miljoen Nederlanders moeten doen, niet: alleen omdat het
Neder. landers zijn maar vooral omda.t deze mensen ber. eid
zijn politiek aktief te worden zodra t:;e)1 herverkaveling
van materiele belangen in het geding is. Het is niet
~oeilijk om een blue-print for survival.op te stellen,
met name niet omdat dergelijke blue~pr•ints in de laatste
eeuwen reeds vake~ door utopisten zijn vervaardigd. De
essentiele vraag waaraan bij dit soort ondernemingen vrijvTel steeds vooPbij wordt gegaan luidt: hoe plannen we
bet transformatieproces van de huidige situatie naar de
in visioenen ontwaarde si tuatie o Met opzet gebruik ik
hier bet woord 'plannen', omdat bet ontwerpen van een
reeel geacht toekomstbeeld vereist da.t ook de realisering daarvan op rationele wij ze. ver~loopt. Wie bier het
modewoord 'revolutie' wil invullen, erkent de onmacht
hetzij van de maatschappij om een planmatig transforma.tieproces te ondergaan ~ hetzij van . zichzelf om een dergelijk plan te ontwikkelen~ In beide. gevallen is het
beroep op een revolutie die alle prob1emen zou oplossen
in wezen irrationeel. De realiteit die we rationeel onder ogen moeten zien is, dat omvang1..,ijl<:e categorieen
van de bevolking leven in een historisch perspectief dat
in belangrijke mate wordt gekleupd door het besef dat
men bezig is zich met enig succes te ontworstelen aa.n de
armoede. De verkondiging van de heilsboodschap dat we
terug moeten naar de natu.m...,~ vindt bier weinig weerklank.
Een terugkeer naar de natuur, dat vdl zeggen een gedeeltelijk prijsgeven van onze produktiemethoden, en daardoor
bet aanvaarden van een daling van het welvaartsniveau,
betekent voor deze bev.olkingscategorieen slechts een terug..'..
vallen in de moedeloosheid~ de on\Tijheid'van de relatieve armoede.
In hoge mate indicatief vo.qr'.'4deze ·. conflict~
si tuatie is het huidige st:r•even van eon aant al aktiegroepen die de bevolking er~van trachten te weerhouden om
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de heffingen op het lozen van huisvuil te betalen onder
de leuze: geen belasting op ontlasting. Op bet eerste
gezicht een imrnorele zaak, en wat mij betreft niet alleen
op het eerste gezicht. Het geeft echter wel aan dat de
diepgang van het milieubewustzijn.beperkt is en spoedig
· in conflict kan komen met andere over-vregingen. On~d..s
kenbaar. is, dat de welstand de afgelopen decennia. sterk
is gestegen en dat vrijwel alle ca·tegorieen vari de. bevol-·
king hiervan hebben geprofiteerdo Evenzeer onmiskenbaai"~
is, dat het perspectief op groeiende welvaart bij groe. pen die hun situatie definieren als een ernancipatie uit
de relatieve armoede!J niet zonder consequenties kan. wor~·
den geblokkeerd. Zoals blijvende ar.moede de beste ga~
rantie is voor een diepgev.rorteld conservatisme ~· een
veel betere garantie dan blijvende rijkdom - zo is een
geblokkeerd welvaartsperspectief een oorza~< van maatschappelijke onrust o Inkomensongelijkheid als zodanig
leidt niet tot revolutie. Wanneer in een maa·tschappij
met aanzienlijke inkomensverschillen zich mede dool" de
bestaande machtsverhoudingen een ideologie kan ontHikke~
len die deze situatie leg:i:timeert :> ontstaat een stabiel
mac;3.tschappelijk evenwicht. Anders wordt dit:, VJanneer
enerzijds de totale ruim·te voor de groei van bet \TJ~·ij
besteedbare inkomen aan beperkingen onderhevig is, en
anderzijds de consumptie wordt gestimuleerd doordat een
belangrijk deel van de bevolking participeert in een
sociaal-·economische emancipatie-beweging. Het is dan
ook geen willeketrr•ige speling van het historische gebeuren dat juist in deze tijd, nu wij geconfronteerd war~
den met de reele ·kansen op tenminste een vertraagde welvaartstoename, de vaJ<beweging een hard pleidooi voert
voor een wijziging in de inkomensverhoudingen. De maatschappelijke onrust die daarvan het gevolg is en nog zal
zijn, valt moeilijk te on.derschatten.
Een terugkeer naar de natuur mag een schone zaak zJ_ JD,
de maatschappelijke werkelijkheid is anders. Het arcadische ideaalbeeld van vergaande schaalv:erkleining kan
alleen maar een rustgevende functie vervullen voor degenen die onmachtig zijn de ogen geopend te houden voor
aktuele maatschappelijke stromingen. De bestaande maatschappelijke organisatie is niet een van natur'e gegeven
zaak; de ze organisatie · is door mens en ge!f1aakt. ·- Di t wil
echter niet zeggen dat· deze maatschappij soepel omgebogen kan worden in een r·ichting die doo:t:-t' :\Te~J~licl1te geesten als wenselijk wordt ervaren. Wie een andere maatschappj.j wenst, rnoet niet alleen een toekomstbeeld,
maar O,Ok een strategie ontwerpen Haarbij rekening moet .
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worden gehouden met binnen deze maatsohappij bestaande
tegenstellingen. Het reduceren van deze tegenstellingen
tot de simpele dich.otomie kapitaal-arbeid is een simplificatie waarvan het verklarend vermogen in onze maatschappij gering is.
Hiermee komen we aan de laatste serie vragen van De Wit 5
namelijk de vragen die op planologisch terrein liggen.
Aan de vraag of de ·boer in de nationale landschappen zich
wel voldoende creatief kan uitleven~ ga ik bij deze gelegenheid voorbij met de weinig zeggende ·opmerking dat in
de beperking zich de meester kan tonen6
':/an meer betekenis is de vraag of de maatschappij.bereid
zal zijn deze onderneming te financieren.
In het politieke proces dat voorafgaat aan belangrijke beleidsbe-·
slissingen, is er sprake van een samenspel van.groepen
met di vergerende belangen. Het poli tiek gevJicht van deze groepen wordt bepaald door de bondgenootschappen die
zij kunnen sluiten, door de mate waarin zij toegang heb~
ben: tot het overheidsapparaat en de publ.iciteitsrnedia
en door de mate waarin zij aansluiting vinden op centr•ale
waarden-orientaties in de maatschappij. In dit samenspel
van belangengroepen blijkt de landbouw een lastige partner. Waarom is de landbouw nie-t bereid om samen met de
andere belanghebbenden te gaan zitten rond de tafel waar
ieder met open kaarten zijn belangen etaleert, opdat de
planoloog de optimale oplossing kan formuleren?
Bij het zoeken naar een verklaring dienen we te beseffen
dat de derde· nota voor de ruimtelijke ordening een zaak
van geheel andere orde is dan e.en utopisch verhaal met
be trekking tot over levin gskansen ~ meer dan een blue-print for survival waal.,van we rnogen zeggen of we het
mooi vinden of niet. Deze nota is een onderdeel van een
transformatieproces in onze ma.atschappij en WOl"dt ook
door degenen die belangen hebben bij een plano1ogische
herverkaveling o:nderkend als een onderdeel~ een belang.rijke fase in de intercursieve machtsstrijd tussen deze
belangengroepen. In deze str·ij d hanteert de landbouv:r
drie belangrijke wapens. Het eerste wordt gevormd door
het institutionele apparaat dat de Puimtelijke ordening
realiseert; hiervan tracht de landbouw zoveel mogelijk
binnen het eigen ministerie te verzamelen. De deining
die dit destijds in het parlement teweeg bracht, -Has
niet gering.. Het tweede wapen is de verteg~pwoordiging
onder• andere via het lanclbouwschap in velerlei. commissies die werkzaam zijn op het terrein van de ruimtelijke
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ordening. Het derde wapen tenslotte is de onzekerheid.
waarin anderen gelaten worden. Zoals. de andere belangengroepen gebaat zijn bij een duidelijke formulering van.
de verlangens, omdat dit hun politieke positie bevestigt,
zo is de landbouw gebaat bij een onduidelijke formulering
van de concessies die gedaan moeten worden.. Dat de la.ndbouw een wi tte vlek verkiest te bli·j ven in het planolog:Lsch
ordeningsmodel!.l is dan ook een bewuste politieke keu.ze
en ·heeft niets 'te maJcen met wetenscha.ppelijke onmacht,
ook al wordt het vaak zo voorgesteld. De onderzoeker die.
zich op uitnodiging van De Wit niettemin waagt aan bet
opste llen van een struktuurpla~1 voor de landbouw ~ moet
niet de illusie hebben dat poli tieke belangengroepen veel eerbied hebben voo:t-. de wetenschappelijke merites vat''1 het
onderzoek"
We hebben gesproken over eten en over leven; De Wit vooral over bet eten en ik over bet leven
Ik hoop dat he-'c
effect van di t gezamenlijk optreden de opvatting versteJ:'kt:;
dat onze problemen van vandaag niet noodzakel:Ljk die va11.
morgen zij'n !.1 en vervolgens dat overlevingskansen niet op
de tekentafel worden bepaald~ maar dat in dit kader een
grate betekenis moet worden gehecht aan het samenspel
van idealen en belangen dat we maatschappij noemen ~
o

(A.Th.J.Nooij).
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