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Inleiding

Wanneer over technologie-afhankelijkheidwordt gesproken,
denkt iedereenmeteen aanderelatiewesterse landen /derde
wereld, aandeexport vanwestersemethoden en technieken
(kunstmest,irrigatiesystemen,enz.)naar geheel andere
samenlevingen,diedoor dezemethodenentechniekenworden
ontwricht envervolgens daarnietmeerbuitenkunnen.Hierbijwordt voorbijgegaanaandevraag ofdie technologievoor
deboerenhierdanwel eenwerkelijke oplossing isvoorhun
problemen.Hetvermoeden achter ditartikel isdat de toepassingvandeze technologie ookbinnenNederland problematisch is,dat ookbinnenNederland een technologie-afhankelijkheid wordt gekweekt.Aan dehand vandeproblematiek in
deVeenkoloniën zal ikditvermoedenproberenduidelijk te
maken.
Naast hetvindenvangeschiktmateriaal,was eenprobleem
bijhet schrijvenvanditartikel dat ikwel allerleitheoriën inmijnhoofd had over technologie-afhankelijkheid,maar
dat niet iederepraktische situatiedaar zomaar inpaste.Toch
wasdit geenredenmijnvermoedenoverboord tezetten,want
net zogoed alsdepraktijk geïnterpreteerd wordtmet een
theorie,wordt een theorieverder ontwikkeld door continue
confrontatiemetdepraktijk.
Ikpretendeer danookniet eenafgerond verhaal televeren.
Indeverderediscussie zalmoetenblijkenwelke belangrijke
zaken zijnvergeten enwelkeverbandenniet ofverkeerd zijn
gelegd.
Deopbouwvanhetartikel isalsvolgt:
In 2wordt eengedeeltelijk overzicht gegevenvandeproblemendie inhet kadervanhetverdereverhaal vanbelang zijn.
Gedeeltelijk,omdat deproblemenbijdeAVEBE,depositie
vandeboerenenr.egionaleproblemen reedsuitvoerigworden
weergegeven inhet artikel vanHenkNienhuis.Daaromherhaal
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ikzehierniet,enniet omdat sociaal-economische problemen
losstaanvandezogenaamd technische.
In3heb ikgeprobeerd de geschiedenis vanmet namede
fabrieksaardappelteelt indeVeenkoloniën inrelatie totde
landbouwwetenschap weer tegeven.Dit omaantegevenhoe
dieafhankelijkheid vande landbouwtechnologie indeVeenkoloniën isgegroeid enwatdaarmeeverloren isgegaan.
Hoofdstuk 4 iseigenlijkhetzelfde verhaal,maar danvanuit
eenmeer theoretisch, inplaatsvanhistorisch, gezichtspunt.Het ontstaanvande landbouwtechnologie en enkele
kenmerkendaarvan inrelatie totdeproblematiek indeVeenkoloniën,worden explicietbelicht.
In5worden,middels stellingen,enigehandvaten gebodenom
dehuidige situatie teverbeteren.Het zijnnietmeer dan
enkelevoorwaardenwaaraanvolgensmijdewetenschap ende
relatie tussenwetenschappers/sters enboeren/boerinnen
moetenvoldoen omdeze relatie ook zinnig telatenzijnvoor
hetwerken aanpraktische problemen inde landbouw.Dus
geenreceptenvoorboerenenwetenschappers dieaandeslag
willen indeVeenkoloniën.Maar diekanenwil ikookniet
leveren,omdatvoormijkritischewetenschap en-theorievorming niet normerend mag zijn ennooit 'af'is,maar zich
juist ontwikkelt enverandert opbasisvandagelijkseervaringen insteeds andere situaties.
Ommisverstanden tevoorkomen,zal ikeerst enkelebegrippen,dievaakvoorkomen,verhelderen:
Boeven: hiermeewordenniet alleboeren indeVeenkoloniën
bedoeld,maar alleen dieboeren,dieproblemenhebbenmet
dehuidige landbouwtechnologie.Dit hoevenniet alleenfinanciëleproblemen tezijn;erzijnookboerendiedezetechnologiekunnentoepassen endat ookdoen,maar gevoelsmatig
ofverstandelijkweten dat er iets scheef zitenvaak zelf
op zoek gaannaar alternatieven.
Wetenschap: zonderenige toevoegingwordthiermeedegangbarewetenschap bedoeld, zoalsdieaande Landbouwhogeschool
wordt onderwezen enopdiverse institutenwordtbedreven.
Landbouwteahnologie:
dit ishet complexvandiversewetenschappen (i.e.natuur-enscheikunde,biologie,genetica)en
depraktijkvande landbouw (i.e.bemesting,veredeling,gewasbescherming). Zowelwat ophetveld gebeurt alshet landbouwkundig onderzoek islandbouwtechnologie: de techniek is
verwetenschappelijkt endewetenschap isvertechniseerd(1).
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2 Kort overzicht van de -problemen in het kader van dit
artikel
2.1 Afhankelijkheid

van de

fabrieksaardappelteelt

Een samenspel van factorenheeftmet name halverwege devo•rige eeuwertoe geleid datfabrieksaardappelenhetbelangrijkste gewaswerdenvoor deveenkolonialeboeren:
• detypische grondsoort
dieontstond nadevervening enontginning,eenmengsel vanveen enzand,was uitermate geschikt
voor aardappelen invergelijkingmet andere gewassen(4).
• halverwege denegentiende eeuwwerd ontdekt dat stijfsel,
gemaakt uit aardappelzetmeel,geschiktwas omkatoen testerken.De grotebehoefte hieraan inde textielindustrie,
de
-aanwezigheidvangoede grond voor aardappelen,brandstof
i(turf),zuiverwater eneengoede infrastructuur (vaarwater)
indeVeenkoloniën leidden ertoedat aardappelzetmeelfabriekenzichdaarvestigden.Voor deveenkoloniale boerenwas
dit eenstimulans omhunaardappelproduktie uit-tebreiden
(4,p. 54-59).
• halverwege denegentiende eeuwook,omprecies te zijnin
1845,werd deaardappelopbrengst elders geminimaliseerd ten
gevolgevande aardappel ziekte,
waardoor eengroot tekort
ontstond aanconsumptië-aardappelen.De grondsoort inde
'Veenkoloniënwasminder gevoeligvoor deze ziektedankleiigrond,zodat devraagnaar consumptië-aardappelenuitde
Veenkoloniën eveneens toenam (13,p. 13)
• totdeeeuwwisseling was eengemengd bedrijf noodzakelijk,
omdat devruchtbaarheid van degrond onder anderemet stalmestoppeil gehoudenmoestworden.Door deuitvinding en
|introductievande kunstmest trad ontmengingvandebedrijivenenvergroting vanhet areaal fabrieksaardappelenop(13,
p.13).
(» toenbegindeze eeuwde textielindustrie inNederland instortte,breiddendemogelijkheden omandere derivaten
(glucose,dextrines)uit aardappelzetmeel tehalen éndemarkt
daarvoor uit,waardoor deaardappelteelt voor deboerenbehoudenkonblijven (4,p.168).
Aldeze factoren leidden ertoedatde (fabrieks)aardappel
hetbelangrijkste gewaswerd indeVeenkoloniën,zoalsuit
nevenstaande tabel blijkt (13,p. 12en 14,p. 13)
Nu erproblemen zijnmetde teelt,verwerking enafzetvan
fabrieksaardappelen,blijkt dat specialisatie op ééngewas
deboerenniet ineen sterke,maar juist ineenzwakkeposi'tieheeft geplaatst.Tengevolgevande lagegemiddeldebeidrijfsgrootteindeVeenkoloniën (26,5ha) (14,p. 14)ende
lagenetto-opbrengstenvanandere gewassendanfabrieksaard-
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Het percentagemet aardappelen beteelde grond indeVeenkoloniën
______
jaar

gebied

1828 groningseVeenkoloniën
1848
"
1888
"
1930
"
1938
"
1949
totaleVeenkoloniën
19501968
"
1972
"
1977
"

%landbouwgrond beteelt
met aardappelen
7
21
50
44
31
50
33
47,8
48,7

'appelen,ishetonmogelijk omnaar eenander gewas over te
schakelen zonder eennogverdere achteruitgang vanhet inkomen.Ondanks het feit datdeprijzenvoor fabrieksaardappelenal jarenachterlopenbij dekosten enhet feitdat
deboerenaljaren eengedeeltevanhun inkomsten afmoeten
staanaandeAVEBE (zieartikelvanHenkNienhuis).

2.2

Aardappelmoeheid

Deze ziektewordtveroorzaakt door aaltjes,diehet sapuit
dewortelsvande aardappelplant zuigen.Het uiteindelijke
resultaat isdat deaangetaste planten afstervan.Deze
aaltjes kunnen lange tijd (meerdan tienjaar) indevorm
vancysten indegrond overleven zondervoeding, i.e.zonder
aardappelplanten. Wanneerweer aardappelenwordenverbouwd,
komen zijuithunrusttoestand, tastenhet gewasaanenvermenigvuldigen zich (13,p. 83-86).
/Duidelijk isdateen continue teeltvanaardappelenopéën
perceel,besmetmet aardappelmoeheid,onmogelijk is:de aalItjeshebbendancontinuvoedsel,zijworden steeds talrijker
endeopbrengst keldert.Wanneer eenmaalper 6à 7jaar op
hetzelfde perceel aardappelenwordenverbouwd,blijft de
hoeveelheid aaljes op eencontinu,laag,niveau,zodat het
gewashiervangeen schadeondervindt.Bij een frequentere
teeltvan aardappelen neemt deopbrengst opdenduur,afhankelijkvande frequentie,af(5).
Tot omstreeks 1940ledendeaardappeltelers geenverliezen
tengevolgevanaardappelmoeheid. In 1941 ishetaardappelcystenaaltjevoorhet eerst inNederland waargenomen (5).De
periodedaarnawordt gekenmerkt doorhetvoortdurend zoeken
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naarmogelijkheden om aardappelmoeheid tevoorkomen enbestrijden:
• vernietiging vandeoogstvan geïnfecteerdepercelen en
verbod van aardappelteelt opdezepercelen (1943)(5);
• wettelijkverbod van aardappelteelt op geïnfecteerdepercelen enopdeoverige percelenhoogstens eenmaal per drie
jaar aardappelen (1949)(5);
• uitbreiding vanhet onderzoek naar aardappelrassen (grondontsmetters)tegenhet aardappelcystenaaltje (toelating in
deVeenkoloniën 1968)(5);
• BesluitAardappelmoeheid 1973vandePlantenziektenwet:
deteelt-enbestrijdingsmaatregelen moeten zodanig zijn
datde toenamevandehoeveelheid aaltjes niet groter isdan
bij eenvruchtwisseling van 1:4(5).
;VoordeVeenkoloniën betekende ditdatmenweer eenmaal per
itweejaar aardappelenmochtverbouwen,mits afwisselend een
;vatbaar enresistent aardappelras werd verbouwd eneens in
devier jaar degrondwerd ontsmet(5).
Blijkbaar isdeze combinatievanbestrijdingsmaatregelen nog
onvoldoende omaardappelmoeheid tevoorkomen:demeeste boerenmoetende grond eensper tweejaar ontsmetten om schade
tevoorkomen.
Vanvelekanten,ookvan deboeren,vraagtmen zichafof
deze frequentievan deaardappelteelt wel isvol tehouden.
Wat ishet effectvan eendergelijke eenzijdige teelt opde
grond enhetbodemleven? Hoe zithetmet dedoorbreking van
deresistentie tegenhet aardappelcystenaaltjedoor deaardappel? Enmethet resistentwordenvanhet aardappelcystenaaltje tegengrondontsmetters? Is 'Wageningen'nogwel in
staatom steedsmaar nieuwe resistente aardappelrassen en
werkzame grondontsmetters tevinden? Wat zijnde gevolgen
van grondontsmetters voorbodemleven,milieu enmens?
Velevragenenvele onzekerheden. Envoor de veenkoloniale
boeren deangst dat het eenkeer goedmis zalgaanenhun
opbrengst inzalstorten.

2. 3 Bodemstructuur

en

-vruchtbaarheid

'Behalvefabrieksaardappelenworden indeVeenkoloniënvoornamelijk suikerbieten engranenverbouwd.De teeltvan suikerbietenneemt de laatste tienjaar toetenkostevande
graanteelt.Momenteel bestaat hetbouwplanuit 75%hakvruch•ten(aardappelen en suikerbieten).
Juist aardappelen ensuikerbieten latenminder organische
jstofachter ophet land dangranen.De afbraakvandeorganische stof gaat echterwel door, zodat toevoeging daarvan,
lindevormvan groenbemesters,dierlijkemest,compostof
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zuiveringsslib,noodzakelijk isomhet organische stof,gehalteoppeil (=5%)tehouden.Dit organische stof•gehalte isnodig omverstuiving vande grond teverminderen,
omdeactiviteitenvanhetbodemleven teverhogen endebodemstructuur instand tehouden.Bovendienbrengenaardappelen ensuikerbietenmeer opbij eenhoog organisch stofgehaltevanwegehunondiepebeworteling.Een laag organisch
stofgehaltebetekentweinig vocht indebovenlaag,dusminder
goede groeivangewassenmet eenondiepwortelstelsel (5,
p. 47-60).
Demogelijkhedenvoor organische bemestingwordenbeperkt
doorhetnauwebouwplan endedaaraanverbondenmaatregelen.
fZoisgroenbemesting naaardappelen ensuikerbieten haast
'•onmogelijk,omdat die telaatvanhetveld gaanendaarnade
(grond ontsmetwordt.
Bovendienmoeten sommige groenbemesters inhetvoorjaar
wordendoodgespoten,wat dekostenweerverhoogt en gevolgen
kanhebbenvoormilieu envolggewas.
[Ookindirekt kande teeltvan aardappelen en suikerbieten
igevolgenhebbenvoor debodemstructuur.Dit omdat devoor
deze teeltenbenodigdemachines zwaarder zijndandievoor
andere teelten.
Hoewel bodemkundigenhet ontkennen,zijndeboerenvanmening
dat eendergelijke intensieve teeltvanhakvruchtendegrond
'vermoordt'.

3 Bemoeienis van de wetenschap met de landbouw in de Veenkoloniën
Watbetreft deaardappelteelt begint hetverhaal ruim twee
eeuwen geleden,wanneer deboeren indeVeenkoloniën op grote
schaal aardappelen gaanverbouwen tenbehoevevandeconsumptie. Oorzakenhiervanwarenhet tekort aangraantengevolge
vandeZevenjarige Oorlog (1756-1763),dehoge graanprijzen
enhet gebrek aangoedkoopvoedsel,dushonger (1770 en 1772)
bij grotedelenvandenederlandsebevolking.Daarvoorwas
deaardappel niet ergpopulair.Nochbijdeconsumenten,die
aardappelenvarkensvoer vonden,nochbijdeboerendiede
teelt tearbeidsintensief vonden (vergelekenmet graan)(5,
p. 38-40).
Onder invloed vanontwikkelingen buitende landbouwdus,
werd deaardappel 'ontdekt'als goed engoedkoopvoedingsgewas,dathetbovendienopdeveenkoloniale grond uitstekendbleek tedoen.Indetweedehelft vande achttiende
jeeuwbreidt deaardappelteelt zichindeVeenkoloniën enorm
/uit:hetveenwerd inversneld tempo afgegraven engereedgemaaktvoor landbouwgrond endeboeren gingenovervan graan
opaardappelen.
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Indezeperiodewerd van tweekanten geprobeerd omdeproduktiviteit inde landbouwop tevoeren:

•vandezijdevan intellectuelen

en andere stedelingen,

die

£ichvoornamelijk richtten op deverbetering van landbouwwerktuigen.Hunpogingenwaren echter gedoemd temislukken,
omdat zijniets afwistenvande 1andbouwpraktijk,waardoor
hunuitvindingen technisch enwetenschappelijk misschien
wel goedwaren,maar indepraktijkmeer problemen opriepen
danoplosten.
Ookdenk ikomdat achterdit onderzoek anderebelangendan
verbetering vande landbouw schuil gingen.De academici
warenmisschienwelmeer uit op succesbij andere academici
methunvernuftige apparatendanop succesbijboeren. Bijvoorbeeld de zaaimachinevanJethroTuilwerd doordeboeren
afgewezen,maar door landgoedeigenaren,hoogleraren enpredikantenonthaald als interessant proefobject (4,p.218).
Handelsliedenenregentenhaddenbelang bijdeverhoging
vandeproduktiviteit inde landbouw,omdat zijveelal ook
deeigenarenwarenvanvele landbouwbedrijven.De landbouw
was eengoede investeringsbronvanwegedehogeprijzenvan
deagrarischeprodukten.
Deopbrengstwerd indezeperiode zowelverhoogd door een
toenamevandekilogramopbrengsten perhectareals door uitbreiding vanhet areaal.Inde tweedehelft vande achttiende
eeuwnamdeontginningvanhetveenweer toe (16,p.253).
Deboeren,diehet landmoestenbewerken,hadden echter geen
enkel belangbij dezeverbeteringen.Viaverhogingvande
pachtprijzen ofbelastingwerden zijgedwongendeze toete
passenom zelfnog een inkomenover tehouden: gedwongen

rationalisatie

1) (2,p.39-42).

• vande zijdevande boeren. Dat de stedelingendeboeren
conservatief noemden,omdat zijhunvernieuwingenniet wildenaccepteren,wilniet zeggendat ergeenverbeteringen
plaatsvonden ophet landbouwbedrijf.
iZekervoor eigenaar-boerenwarendehogeprijzenvoor hun
Iprodukteneenstimulans omhun technieken teverbeteren:

\spontane rationalisatie

(2,p.42-47).

Maar ookafhankelijkeboeren gingendoormetwat zijal
eeuwendeden:op grond vandagelijkse ervaringenverbeteren
enopvoerenvandeproduktie enverlichtenvanhunwerk.
Watbetreft aardappelen gingmenbijvoorbeeld indeze periode

1)Rationalisatie ishet strevenommet zo laagmogelijke
kosteneenzohoogmogelijke opbrengst teverkrijgen.
Het isdus eenbedrijfs-economischbegrip.Dit integenstelling totvroegereverbeteringenvandeproduktiewijze
ofverlichting vandearbeid.
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eind achttiende eeuw,over tot op rijenpoten,waardoor onkruidenbeter bestreden kondenworden (4,p.219).
Tot 1813blevendeprijzenvangraan en consumptie-aardappelenhoog onder andere tengevolgevande fransebezetting,deafnamevan de importvan graanuitde Oostzeelanden
endeaanwezigheid vanvele soldaten die gevoed moesten
worden. Enjuist toennade franse bezetting devoedselvoorziening zichgingherstellen ener zelfs eenoverschot was
aanaardappelen,ontstond devraag naar aardappelzetmeel
(zie2.1).
De aardappelteelt indeVeenkoloniënbereikte eennieuw
hoogtepunt omstreeks 1840.Naast de toegenomenvraag naar
aardappelen vande textielindustrie,was erook eengroot
tekort aanconsumptie-aardappelen (zie2.1).
Opditmoment ontstond ookde fytopathologie,die zichbezighoudtmet ziektenveroorzaakt door schimmels.Vóór 1845
warende fytopathologen indiscussie over devraag of schimmels nudeoorzaak ofhet gevolgwarenvan ziekten.Uitwetenschappelijk oogpunt een zeer interessante kwestie,maar
deboerenbleven zittenmetde schade.De aardappelziektewas
echter dermate omvangrijk in 1845 (hongersnood,massale emigratie uit Ierland)dat er iets tegengedaanmóestworden.
Dewetenschappers haktendeknoop door, 'besloten'datde
schimmel deveroorzaker vanplanteziektenwas en stortten
zichoponderzoek naar bestrijdingsmiddelen tegen schimmels
(9,p. 4en5 ) .
Totongeveer 1880bleef devraag naar zowel consumptieaardappelen als fabrieksaardappelengroot.Tengevolgevan
deKrim-oorlogwas de importvan graanklein,steedsmeer
mensen inde zichuitbreidende industrie-stedenmoestendoor
minder boerenworden gevoed enonder anderenade uitvinding
vande stoommachine breiddehet aantal textielfabriekenén
aardappelzetmeelfabriekenzichuit.
Indezebloeiperiodewerdenweerveleverbeteringen doorde
boeren tot stand gebracht,zoalsdrainage,bouwvoorvèrbetering,kavelvergroting. Ookdeeerste experimentenmetkunstmest (guano enbeendermeel) indepraktijkvinden indeze
tijd plaats,metname indeVeenkoloniënwaardevruchtbaarheid vande grond altijd al eengrote zorgvoor deboeren
iwas (4,p.221 en 222).Met namedeomvangvandeaardappelteelt,maar ookde zwaarte enintensiviteit vanhet rooien
vanaardappelen,noopten tothet zoekennaar mogelijkheden
omaardappelenmachinaal terooien.Zowel deboeren alsde
verwerkende industriehaddenhier belang bij:deboerenen
vaste landarbeiders inverband met deverlichting vanhet
werk endeverwerkende industrie inverband metdevergroting
vanhet aanbod van aardappelen,diehierdoor mogelijkwerd
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(devraag naar aardappelzetmeel was tenslotte groot genoeg).
Demanierwaarop indieperiodenaar een aardappelrooier
werd gezocht,was zeer typisch.Erwerdenwedstrijdenuitgeschrevenvoordebesteaardappelrooiers,waaraan iedereen
konmeedoen: zowel kamergeleerden diedachtendat zijde
landbouw ietshadden tebieden,alsboerendievanuit hun
praktijk aanhet knutselenwaren.Dusnog geen georganiseerd
onderzoek (4,p.93).
Omstreeks 1880ginghet ineensbergafwaartsmetde landbouw,
ook indeVeenkoloniën:delandbouwcrisisbrakuit.De
algemene oorzakenvandedalingvandelandbouwprijzenwaren
de toenamevande importvangoedkoop graan,met nameuit
Noord Amerika,devervanging vanplantaardige produktenen
grondstoffendoor synthetische (vanmeekrap dooraniline,
vanboter doormargarine,vankoolzaad door aardolie)ende
industriëleontwikkelingmet alsgevolg stijging vande
(land)arbeiderslonen (7,p. 2en 3). Voor deVeenkoloniën
kwamendaarnogbijdatdevraagnaaraardappelzetmeel afnam,
omdat de engelse enbelgische textielindustrie overgingenop
suikerstroop ende lageprijzenvoor fabrieksaardappelen
vanwege deongunstige conjunctuur eneenoverproduktie inde
voorgaandeperiode (4,p.86).Bovendienontstond er een
gebrek aancompost,voordeVeenkoloniën zovanbelang omde
vruchtbaarheid vandebodemoppeil tehouden.De oorzaken
hiervanwaren:deuitbreiding vanhet landbouwareaal,de
aanlegvanriolering inde stedenwaardoor de stadscompost
wegviel endeverdwijning vandeveehouderij inakkerbouwgebiedendoordeopkomstvankunstmest.
Pe reactievandeoverheid opdelandbouwcrisis werd bepaald
doordehandelspositievanNederland ende industriële ontwikkeling enconcurrentie inoverige europese landen (Engeland,Duitsland).Vrijhandelwas zowel vanbelangvoordie
nederlandse positie opdewereldmarkt alsvoorde toenamevan
deexport van landbouwprodukten naar landenwaardeindustriële revolutie zichuitbreidde.Denederlandse boeren
jmoestende lageprijzenvoor hunproduktenmaar opziente
ivangenmiddels kostprijsverlaging. Landbouwkundig onderwijs,
-onderzoek en-voorlichting werdenna 1880danookgestimuleerd (6,p.5 ) .
Watwerd eropditgebied zoalgedaanvoordeveenkoloniale
boeren totde eerste wereldoorlog?
• in 1888startteG.Veenhuizen,eenaardappelteler,op een
proefveld vanScholtenmet het kwekenvannieuwe aardappelrassen. In 1893resulteerde ditonder andere inhetnog
steeds bestaande rasEigenheimer (4,p.100).
• in 1882startte Scholten eveneensmet kunstmestproeven(4,
p. 98).Blijkbaar had dit succes,want 20jaar laterwas de
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organische bemesting bijna geheelvervangen door kunstmest
(4,p.223).Dedalingvandekunstmest-prijzenenhet gebrek
aan compost (zieboven)zullenhierwel eenrolhebbenmeegespeeld.
• in 1893werd deeersteRijkslandbouwwinterschoolvande
Veenkoloniale Boeren Bond (VBB)opgericht teGroningen.
• door gezamenlijke inspanning vandeVBB,de coöperatieve
aardappelzetmeelbedrijvenendeoverheid,konmen in 1916
eenproefboerderij teBorgercompagnie beginnen.
Vanafhetbeginvandeze eeuw totomstreeks 1930werdde
situatie indeveenkoloniale aardappelteelt geleidelijk aan
weerbeter.Met name rondom de eerstewereldoorlog werd de
teeltvan consumptie-aardappelen gestimuleerd omde eigen
bevolking éndievandeoorlogvoerende landenvanvoedsel
tekunnenvoorzien.Erwerden zelfsgrenzengesteld aande
verwerking vanaardappelen tot zetmeel.Ende concurrentie
tussende aardappelzetmeelfabrikantenwerd vanoverheidswegeaanbanden gelegd doordistributiemaatregelen enuitvoerbeperkingen (4,p.156).
;Warenrondom deeeuwwisselingkunstmest ennieuweaardappelIrassendémethoden omde (grond)produktiviteit op tevoeren,
jdaarnarichttemen zichophet opvoerenvandearbeidsproIduktiviteit.Omdat tengevolgevandeopkomende industrialisatie inNederland de lonenwaren gestegen enhet aantal
landarbeiderswas afgenomen.Het zoekennaar eengoedeaardappelrooier werd weer opgevoerd,wat onder andere totuiting
kwam indeoprichting van eencommissievoor LandbouwwerktuigenvandeVBB (1921) (4,p.225).
Indedertiger jarenwashet ook indeveenkoloniale aardappelteelt een enalmalaisewat deklok sloeg:
• devraagnaar aardappelzetmeelwas afgenomendoor deinstortingvande textielindustrie inWestEuropa.
• devraag naar consumptie-aardappelen namaf,omdatde
overheid de teeltvan tarwepropageerde.Doel hiervanwas de
akkerbouwopde zeeklei te steunendoor ééngewas (tarwe)
rendabel temaken (Tarwewet 1931).De gevolgenvoor de
veenkoloniale aardappeltelers waren zodanig slechtdatvoor
henook (onvoldoende)steunnoodzakelijkwas (15,p.86).
• steedsvakermislukte deaardappeloogst door eennieuwe
ziekte,aardappelmoeheid,waarvande oorzaakpas in 1941
werd ontdekt(5).
Indedertiger jaren zienwe ookhoekortzichting het 'veelbelovende'wetenschappelijke onderzoekwas geweest:erwas
alleenonderzoek gedaannaar verbeteringendieop korte
termijnde landbouw overeind hielden,andere stukkenen
vormenvanonderzoekwarenvergetenenverwaarloosd.
Indeverwerkende industriewasnauwelijks onderzoek gedaan
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naar anderederivaten uit aardappelzetmeel, toepassingenen
marktendaarvoor,zodatbijde instorting vandetextielindustriede aardappelzetmeelindustrie werd meegetrokken.
Hetkwekenvannieuweaardappelrassenwas geheel inhanden
gekomenvandeaardappelzetmeelindustrie. Daarvóór (voor
1900)werdennieuwe rassennogvoornamelijk doorde boeren
zelf gekweektmet huneisen.Door de steedshogere eisendie
de industrie aandefabrieksaardappelen stelde,werd hen
dit onmogelijk gemaakt.
Vanaf de tweedewereldoorlog totde zeventiger jarengingde
situatie inde fabrieksaardappelteelt geleidelijk aanweer
vooruit.Devraagnaar aardappelzetmeel nammetde uitbouw
vandederivatenindustrie toe (4,p. 169).Door de 'hoge'
prijsvan fabrieksaardappelenvergelekenbij dievanandere
gewassen,werdendeboeren ookgestimuleerd om iederemogelijkheid omhunproduktie teverhogendoor tevoeren.Het
onderzoeknaar intensivering vandeaardappelteelt namtoe:
• meteennade tweedewereldoorlog werd tenaanzienvaneen
verdereafnamevanhetaantal landarbeidershet onderzoek
Inaar aardappelrooiers
weer oppoten gezet.Gevolgen toendit
ilukte:schaalvergroting endalingvanhet aantalarbeidskrachten indeveenkoloniale akkerbouw (4,p.206).
.•de inmiddelsverplicht gestelde 1:3 teelt omaardappeljmoeheid tevoorkomen,bleek onvoldoende omverliezen ten
[gevolgevandeze ziekte tevoorkomen enbeperkteboeren in
jdeteeltvan fabrieksaardappelen,met alle gevolgenvoorhun
.inkomen.Het onderzoek naar resistente
rassen werd geïntenjsiveerd: in 1954werd door degezamenlijke aardappelzetmeelfcedrijveneenkweekbedrijf opgericht (4,p.230).
!•beginvijftiger jarenwerd insamenwerkingmetde overheid
bok onderzoek gedaannaar andere gewassen dan fabrieksaardappelen omhet inkomenvandeboeren teverzekeren.Het
enige resultaat vandit onderzoekwas deuitbreiding vande
suikerbietenteelt (13,p. 14en15).
• inde zestiger jarenwerd begonnenmet de
bodemstruatuur

en de vochttoestand

van de grond teverbeterendoormiddel

vandiepploegen enmengwoelen,waardoor de kilogramopbrengst
vanzowel aardappelen als suikerbieten enigeprocentenkon
wordenverhoogd.
• eind zestiger jarenbleekhetmogelijk te zijnaardappelmoeheid tebestrijdenmet chemische
middelen.
• door resistente rassen tecombinerenmet chemischemiddelen
washetvoor deveenkoloniale fabrieksaardappeltelersweer
Imogelijkom 1:2 aardappelen te telen(5).
Aldeze onderzoeksinspanningenwaren gericht op slechts één
doel:uitbreiding vande fabrieksaardappelteelt, zowelwat
betreft areaal als opbrengst per hectare.Watdit betreft
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warendeze inspanningen ookniet tevergeefs,zoalsblijkt
uitonderstaande grafiek (4,p. 226en232):

(1974/42,9)
(1971/40,2)
'(1978/40)
(1 9 2 8 £ 2 8 2 _ _ _ _ _ ^ - ^ (1967/35,7)
(1945/27,5)
(1920/21,35)

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980

Gerichtheid op ééndoel (opbrengstverhoging)betekendeverwaarlozing vanandere aspecten.Enige jarennadeherintroductievande 1:2 teelt ontstondenweer allerlei problemen
inde fabrieksaardappelteelt,waarvoor oplossingen enmaatregelenbedachtmoestenworden,wildemendezehogeopbrengstenhandhaven.Vandaar de teruggang inopbrengst per
hectarevanaf 1974 inbovenstaande grafiek.
Ondanksde 1:2 teelt,het eenmaal pervier jaar ontsmetten
vande grond enhet gebruikvan resistente aardappelrassen,
bleekde aardappelmoeheid zichuit tebreiden.Mogelijke
oorzakenhiervanzijn:
• bijdeveredeling vanaardappelrassenwas alleen rekening
gehoudenmethetmeestvoorkomende biotype 1)vanhet aardappelcystenaaltje.Depopulatievanditbiotype gingdanook
wel achteruitmethet gebruikvanresistente aardappelrassen,
maar tegelijkertijd ontstondenmogelijkhedenvoor andere
biotypenvanhet aaltje om zichuit tebreiden,waardoor
aardappelmoeheid eenprobleembleef (13,p. 86-88).
• doorvernauwing vandevruchtwisseling (teruggangvan 1:3
naar 1:2 teelt)enhetmachinaal rooienvande aardappelen,
:dataltijd minder zorgvuldig isdanhet rooienmet dehand,
ontstonden problemenmet opslag:loofresten envooral knollen
blevenophet land achter.Praktisch betekendedit eencon1)Eenbiotype iseenpopulatievan genetisch dezelfde
individuen. Bovenstaande biotypenverschillen juistop
het gendatverantwoordelijk isvoorhetdoorbrekenvan
deresistentie in aardappelen
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tinuteelt vanaardappelen,waardoor decystenaaltjes ook in
hetjaardat 'officieel' geenaardappelenwerden geteeld,
zichuitkondenbreiden.Het effectvande vruchtwisseling
werd hiermee teniet gedaan(5).
De reactie opdeze problemenwas:vaker grondontsmetten en
ontwikkeling engebruikvan steeds resistentere aardappelrassen.
Degevolgenhiervanwaren dat deneveneffectenvande grondontsmettingsmiddelen (risico'svoor de gezondheid vande
boerenenloonspuiters,schadeenkwaliteitsverlies vanvolggewassen,verontreiniging van lucht engrondwater) steeds
omvangrijkerwerden endat deboerenvoor steeds hogere
kostenkwamen te staan (vaker grondontsmetten enduurdere
aardappelrassen gebruiken)(10).
Naastproblemenmet deaardappelmoeheid, tredenookandere
problemen op inde fabrieksaardappelteelt die samenhangen
met de intensivering daarvan.Omerenkele tenoemen:
• naast aardappelmoeheid wordenookandere aardappelziekten
bevorderd door devernauwingvandevruchtwisseling. Bijvoorbeeldlakschurft(Rhizoctonia solani). Hiervanzijndiversestammenaanwezig,iedermet hun eigenwaardplant(en)1).
Doorvernauwing vandevruchtwisseling wordendie stammen
uitgeselecteerd, diepathogeen zijnvoor degewassen inde
vruchtwisseling. Bovendienwordt debesmetting viade inde
grond aanwezige schimmelstructurenbelangrijker danviahet
pootgoed,zodat pootgoedontsmetting steedsminderhelpt.
Juist granen,die steedsmeeruithetveenkoloniale bouwplan
verdwijnenvanwegede lageprijs,zijnwat betreft dezeziekte 'schonend',datwil zeggengraan isgeenwaardplant voor
stammendiede aardappel aantasten éngraanbevordert de
'antagonisten2)vanR. solani indegrond.Het effectvan
grondontsmetting metmetam-natrium opR. solani isdiscutabel. Sinds 1978wordt doorde Stichting Bodemziektendan
ookonderzoek gedaannaar eennieuw chemischbestrijdingsmiddel tegenR. solani.Als dit lukt,dan ishetmogelijk de
grotehoeveelheid aardappelen ensuikerbieten inhetbouwplantehandhaven (13,p. 62-67). Ookdewerkgelegenheid van
dechemische industrie enplanteziektenkundigen isdanverzekerd,want andere ziektenvanaardappelen (bv.Schots
gangreen)of suikerbieten (bv.wortelknobbelaaltje)blijven
;zichuitbreiden enmoetenbestredenworden(5).
1)Eenwaardplant iseenplant ofraswaarinvoor een
organismedevoorwaardenvoor groeienvermeerdering
aanwezig zijn.
2)Eenantagonist iseenorganismedat een ongunstigeinvloed uitoefent op eenander organisme (i.e.R. solani).
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• hetverstuivingsprobleem indeVeenkoloniënwordt steeds
groter endithangt onder andere samenmet dedalingvanhet
organische stof-gehalte indegrond (14,p. 21). Onduidelijk
isnogofdit lageorganische stof-gehalte veroorzaakt wordt
doorhet groot aandeel hakvruchten inhet bouwplanofde
afnamevandeorganische bemesting.Verstuiving kanworden
voorkomendoorhet inzaaienvanwinterrogge,waardoor de
grond inhetvoorjaar niet open ligt endewind mindervat
heeft opde grond.Ditkanechterweer als gevolghebbendat
ophet landachtergebleven aardappelknollen en loofresten
nietdoodvriezen,waardoorweer problemenontstaanmet aardappelmoeheid (13,p. 25).Eenanderemogelijkheid omverstuiving tevoorkomen ishet inzaaienvan eengroenbemester,
waardoor tevenshet organische stof-gehaltevande grond op
peilwordt gehouden (13,p.25).Maarwanneer inhet najaar
ookdegrond ontsmetmoetworden tegenaardappelmoeheid is
erbijna geentijdmeer omeengroenbemester inte zaaien
(14,p.23).Anderemogelijkheden omverstuiving tevoorkomen,zijn ingras leggenvan stuifgevoeligegronden,aanbrengenvanbeplantingen (windsingels,heggen,etc.)of
uitrijdenvandrijfmest,zuiveringsslib (14,p.22).
Ditwarennogmaar enkeleproblemen diedirekt samenhangen
met de intensivering vande fabrieksaardappelteelt inde
Veenkoloniën.
Ikhebvoornamelijk gekekennaarproblemenopplanteziektenkundig gebied,omdat ikvanuitmijn studiediehet best kon
overzien en inverband brengenmet dehuidigeteeltwijze.
Buitenbeschouwing gelaten zijnallerleiverschijnselen die
boeren zelf constateren enmogelijkerwijse inverband gebracht kunnenwordenmet de intensivering vandefabrieksaardappelteelt.Kortom:misschienwasdit slechts eentopje
vandeijsberg.

4 De rol van de wetenschap vanuit een andere
bekeken.

invalshoek

jInhetvoorgaande hoofdstuk zagenwedatdewetenschap ende
praktijkvande landbouw gedurendedenegentiende eeuwnaar
elkaar toe 'groeiden'.Demachines dieallerleiwetenschappersuitvonden endediscussies onder fytopathologen boden
aanvankelijk geenoplossing voordeproblemenwaarmeede
boeren zaten.Maar dedoelstelling vandie academische wetenschapwas ookniethet oplossenvanproblemen inde landbouw
(1). Bijvoorbeeld voor fytopathologen toenwas dedoelstellinghet zoekennaar de 'waarheid' 1 ) :isde schimmel de
veroorzaker ofhet gevolgvaneen ziekeplant?
Pas toenzichgrote,maatschappelijke problemenvoordedenin
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delandbouw (aardappelziekte 1845,landbouwcrisis 1880)werd
dewetenschap ingeschakeld omdezeproblemen optelossen.
Wemoetenonszelfdandevraag stellen:watwas er inde
wetenschap en/ofde landbouwveranderd dat zenuwél samen
konden gaan,wantdaarvóórwaren er tochookproblemen in
delandbouw enbestond dewetenschap tochook?
Ikzalbeginnenmet deveranderingen inde landbouw,omdat
mijns inziensdaar debelangrijkste voedingsbodem ligtvoor
dit samengaanvandewetenschap ende landbouw.
Indeeeuwvoorafgaande aande inschakeling vandewetenschapwas erinde landbouw alhet nodigeveranderd,ookin
deVeenkoloniën.Na deeersteverveningenwarenhetvoornamelijk pioniers enmensen dietengevolgevanhungeloofsovertuiging of armoede uitde stedenenandere strekenwerdenverdreven,dieopdevrijgekomen landbouwgrond een
jbedrijfbegonnen.Hun enigemotiefwas:voortbestaan.Maar
jdoorde goedeontsluiting (vaarwater)ende aanwezigheid
yanbrandstof (turf)ontstond niet alleen alheel snel een
[levendigehandel in industriële produkten,maar ook inlandibouwprodukten.Deboerenproduceerdennietmeer alleenvoor
jhuneigengezinmaar voor een mavkt. Toenwerden technische
[verbeteringendieverder reiktendanhetvoortbestaan ofverlichtenvandearbeid, interessant. Iedereverhogingvande
produktie betekendemeer inkomenvoordeboer.Tenminste,
wanneer die zijn inkomennietvoor eengroot gedeelteaf
moest staanaande eigenaar.Vooral toende veenkoloniale
;boerenwat betreft hun inkomenafhankelijkwerdenvande
jprijsdiedeaardappelzetmeelfabrikantenhenuitbetaalden,
Werden dekostenbesparende ofproduktieverhogende technieken
/(nietalleen technische,maar ookbedrijfs-economisch)steeds
•belangrijker (halverwegedenegentiende eeuw).
We zagenaldatdemeesteverbeteringen door deboerenzélf
werdenbedacht op grondvanhunervaringen.Deboerenwisten
niet altijd precieswaarombijvoorbeeld dedoorhengeselecteerde zadenenpotersbeterwarendananderen (over genen
enMendelwettenwasnogniets bekend),maarvaakblekenze
hetwel tezijn.Evenzowerdenal allerlei bestrijdingsmiddelen tegenziekten gebruikt,zonderdatmenwist hóeze
werkten,maar louter opgrondvanhet feitdat zehielpen.
Maar juist omdatmennietwist hoeenwaarom dezemethoden
entechniekenwerkten,kendemenookdeneveneffectenniet
enwistmennietwanneer ofwaarom zenietwerkten (3,p.7,8),
(1)Het begripwaarheid moet hierwordenopgevat als eenafspraak tussen fytopathologen,dienietmeer terdiskussie staat enopbasiswaarvanverder onderzoek kan
wordengedaan'.

69

Enzeker indeVeenkoloniënwaar deboeren toenvoor het
grootste gedeelte afhankelijkwarenvandeprijsvanfabrieksaardappelen,washetvoor deboerenbijzonder pijnlijkwanneer eenmethodemislukte ofverliezenveroorzaakte.
Endankomenweweer terugbijdewetenschap,dieop zoek
wasnaar theoriënomdewerkelijkheid mee teverklaren.Juist
die theoriën zoudenookkunnenverklarenwaarom enhoe een
bepaalde techniek ofmethodewel ofnietwerkt,die theoriën
zoudenookrechtstreeks totverbeteringen kunnenleiden,
zonder jarenlang vallen enopstaan. Bijvoorbeeld uitde
mineraalstof-theorie vanVonLiebig (1849)kondenrechtstreeksbemestingsadviezenwordenafgeleid,metbehulp van
deMendelwetten (1900)washetmogelijk eenefficiënt veredelingsprogrammaop tezetten,doordatmenwist dat planteziektenveroorzaakt werdendoor insekten,schimmels,etc.
konmengericht gaanzoekennaarmiddelenomdie organismen
tedoden. (Ikspreek expres indeverleden tijd,omdat later
gebleken isennogblijkt dat detoenmalige theoriën slechts
eengedeeltevande 'werkelijkheid' dekten).
!Juistdeze combinatie vanverklarendekracht vandewetenschap endemaatschappelijke,noodzaak totproduktiviteitsIstijging inde landbouw, leidde tot een samenspel tussende
!landbouw enwetenschap,dat leidde totdehuidige landbouwtechnologie
(3,p. 5.1-5.3).
Op zich lijkthierniets op tegenenwe zagenook inde
grafiekdatmededoor de landbouwwetenschap deproduktiviteitvande fabrieksaardappelteelt enorm isgestegen.
Maarhoekanhet dandatmomenteel de landbouwtechnologie
niet instaat isdeproblemenwaarmeedeveenkoloniale boeren
zitten,op telossen?
Ikzalproberenenkelekenmerken/ontwikkelingenaantegeven
inde landbouwtechnologie diemijns inzienshierbij van
belang zijn:

4.1

Boeren worden gedwongen landbouwtechnologie

te

gebruiken

Het ontstaanvaneen 'vrije'marktvoor (verwerkte)landbouwproduktenbetekende dat dedoelstelling vande landbouwproduktieveranderdevanproduceren om ineenbehoefte te
voorzien,het eigenvoortbestaan,naarproducerenvoor geld
(winst of inkomen).Tevens treedt op eenmarkt concurrentie
op,waardoor het erniet alleenom gaatveel teproduceren,
maar ookgoedkoop.
Dezeontwikkeling heeft zichookvoorgedaan indeVeenkoloniën.Alvóór 1880was ereenmarktvoor aardappelzetmeel en
consumptieaardappelen.Maar tengevolgevande grotevraag
bleef deprijshoog enwas denoodzaakvoor rationalisatie
klein.Na 1880verscheen echterdekeerzijde vandevrije
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marktmedaille.Devraag naar consumptie-aardappelen en
aardappelzetmeel nam af.Deprijsvanaardappelzetmeeldaalde.
De zetmeelfabrikantenprobeerden dezeprijsdaling opte
vangen doormiddel vaneenlageuitbetalingsprijs aande
boeren,waardoor deboerenwerden gedwongen efficiënter of
meer tegaanproduceren.Opditmomentwerd dewetenschap
ingeschakeld,die,zoalswe zagen,bleek tekunnenvoorzien
indezebehoefte.De gevolgenhiervanwaren:
Uitbreiding en intensivering vandefabrieksaardappelteelt.
Inde tabel zagenwedat tussen 1870en 1900deboeren
overgingen opde 1:2 teelt en indegrafiek datvanaf 1900
deopbrengsten per hectare continu stegen.Eenvergroting
vanhetaanbod vanfabrieksaardappelenbetekende eenverilagingvandeuitbetalingsprijs aande telers,dus eennog
igroterenoodzaakvoor deboeren om terationaliseren.Het
doelvandewetenschap werd:deboeren overeind ziente
houden indeze rationalisatie-spiraal 1)door tezoekennaar
steeds efficiëntere produktie-methoden.
Bijhetvrijemarkt denkenhoorde ookdatboerendiedeze
racenietmeer kondenvolhouden,omdathunkostprijs te
hoogwas,vanzelf zoudenophoudenmetboeren.Waardoor er
weer eenevenwicht zouontstaan tussenvraag enaanbod,maar
danop eenlagerprijsniveau.Maar deafvloeiing uit delandbouwwasniet zogroot alsverwacht volgens bovenstaand
principe.Voordeboerenbleekniet alleendehoogtevanhet
inkomeneenrol te spelenbijde 'keuze'wel ofniet boer
blijven.Gehechtheid aanhetboerenbedrijf en-leven,werkgelegenheidinandere sectorenblekenvaakvangroterbelang.
Metkunst envliegwerk ennauwelijks een inkomenbleven
dezeboerenproduceren.
Ondanksdezeverkeerde inschattingwat betreft deomvangvan
de fabrieksaardappelteelt,blijvende landbouwdeskundigen,
enmet hendewetenschap,volhoudendat deproduktiviteit in
de fabrieksaardappelteeltmoet enkan stijgen.Doorverbeteringvandepootgoedvoorziening, zorgvuldiger rooien,grondbewerking, introductievannieuwe rassen,etc.verwachten
zijnunog eenopbrengststijging vanéén totanderhalf procentper jaar (14,p.25). Uitde grafiek isaf te leiden
dat tussen 1968en 1975deopbrengststijging gemiddeld nog
drieprocent per jaarwas.De groei indeproduktiviteits-

(1)De rationalisatie-spiraal isdevoortdurende noodzaakom
terationaliseren.Omdat debeide effectenvanrationalisatie:kostprijsverlagingper eenheid produkt enuitbreidingvanhetproduktievolume,onder dehuidigeverhoudingen inde landbouw tot gevolg hebbendatdeprijzen
vandeprodukten achterblijven bijdekosten.
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stijging iserdusduidelijkuit.
Toch gaatmen ernogvanuit dat deproduktiviteit blijft
istijgen.Bijdejaarlijksevaststelling vandeprijzenvoor
ifabrieksaardappelendoordeEGgaatmen zelfsnog steeds uit
ivaneenverwachte produktiviteitsstijging vandrieprocent
'.perjaar.Datwil zeggendekostprijsverlagingwordt bij
voorbaat al indeprijs ingecalculeerd. Defabrieksaardappel:telers zijnvoor hetbehoud vanhun inkomenafhankelijkvan
|deontwikkeling entoepassing vannieuwe technologiën.
Enige concretevoorbeeldenvande technologie-afhankelijkheidvandeveenkolonialeaardappeltelers:

Veredeling

van

aardappelrassen

Toen Scholten in 1888begonmethet systematisch kweken
vanaarappelrassenwasvoorhenvoornamelijk het zetmeelgehaltevanbelang vanwegededalingvandeprijsvanaardappelzetmeel ende grote concurrentieslag tussendezetmeefabrikanten. Indeveredeling werd dusgezochtnaar rassen
met eenhoog zetmeelgehalte,zodatmeer zetmeel gewonnen
konwordenuitminder aardappelen,dus tegen lagereverwer/kingskosten.Deuitbetaling aandeboerenwas afhankelijk
jvanhet ras.Voor rassenmet eenhoog zetmeelgehaltewerd
1meerbetaald.Deboerenwerden zominofmeer gedwongendeze
!rassen ook tetelen.
,'Voordeboerenbetekendeditookdat zijmeer kunstmest
[moestengaangebruiken,omdat bleekdataardappelrassenmet
'.eenhoog zetmeelgehalte eenlagerekilogramopbrengst per
^hectarehadden.Toenbleek ookdat de zetmeelindustrie zichzelf indevingers sneed doordeverengingvandeveredelingscriteria,omdat decombinatievandezerassenmet een
'hogekunstmestgiftweer dalingvanhet zetmeelgehalte tot
gevolghad.Toenhet rondom deeeuwwisseling danookmogelijkwas omhet zetmeelgehalte vanaardappelen tebepalen,
werd nietmeer naar ras,maar naar zetmeelgehalteuitbet a a l d ^ , p. 140-142).
Later,bijderesistentie-veredeling, zienwehetzelfdeverschijnselweer optreden.Erwordt alleennaar resistentie
tegenaardappelmoeheid gekeken;boerenworden zelfswettelijk
verplicht gesteld dierassen tetelen,dievandewetenschap
het stempel resistent hebbengekregen. Indepraktijkblijkt
ditgeenszins eenwaarborg te zijnvoor resistentie.

De wettelijke

regeling

ter voorkoming van

aardappelmoeheid

i'Dezeschrijft deboerenniet alleenvoordàt zijmaatregelen
imoetentreffenomuitbreiding van dezeziekte tevoorkomen,
|maar ookhoe.Ookwanneer dezevoorgeschreven maatregelen
;overbodig zijn,moeten zij zeuitvoeren.Wanneer zeontoe{reikend zijn,mogen zijalleenbinnendemargeshiervannaar
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.andereoplossingen zoeken i.e.vaker grondontsmetten.
Bovenstaande geeft aandat de afhankelijkheid vande landbouwtechnologie eenprobleem is,dat zichnietbeperkt tot
dederdewereld-landen.Ook inhetwesten,i.e.deVeenkoloniën,blijkt dat achter de landbouwtechnologiemeer zitdap
westers denken inhet algemeen.Deze technologie isniet te
beschouwen als eenoplos-middel dat inontwikkelde landen
wélwerkt,maar (helaas?)inonderontwikkelde landenniet,
vanwege eenandere samenlevingsvorm,minder kapitaal,of
ietsdergelijks.Ook inontwikkelde landenzoals Nederland
blijkt de landbouwtechnologie opgelegd teworden.
Dezedwang omde technologie toe tepassen,wordtvaakgebracht onder hetvoorwendsel datwedaarmeeonafhankelijker
wordenop andere gebieden. Indepunten4.2 tot enmet 4.5
wordt geprobeerd omaan tegevendat ditniet zo is.Datde
afhankelijkheid vande landbouwtechnologie indeVeenkoloniënjuistméér afhankelijkhedenmet zichmeeheeft gebracht
danopgeheven.

4. 2 Wetenschap ontneemt de kennis van boeren over landbouwpraktijk,
maar legt wel haar resultaten
op aan diezelfde
praktijk.
Ikzal proberendit aandehand vanenkelevoorbeeldenuit
defabrieksaardappelteelt toe telichten.

Veredeling

van

aardappelrassen

|Voordat dewetenschap zichmet deveredeling gingbemoeien,
(dedendeboeren zelf alaanveredeling enpootgoedselectie.
Waarschijnlijk deden zijdit opgrond van een combinatie
vancriteria zoals gezondheid,oogstzekerheid enopbrengst.
Nietde kennisvande genetische achtergrond,maar hunervaringwasdebelangrijkste leidraad.
(Niet alleendezekennis enervaring isdoor deovernamevan
|deveredeling door de zetmeelindustrie enveredelingsbedrij,vengeheelverloren gegaan.Ook technisch ishethaastonjmogelijkgewordenkenmerkenvanoudeaardappelrassen terug
jtehalen,omdat de genenervanookverloren zijn.Deze
laatstenmoeten aardappelkwekers nu tot inZuidAmerika
gaanzoeken.

Voorkoming

aardappelmoeheid

Hetvoorschrijvenvan teelt-enbestrijdingsmaatregelen tegenaardappelmoeheid gaat niet alleenvoorbij aanmethoden
diedeboeren zelf hebbenontwikkeld,maar ook aandeverfdereontwikkeling vandezemethoden en inzichten.Zo hebben
{veenkoloniale boeren zelf de2:4 teelt (aardappelen|aardappelen-graan-suikerbieten)ontwikkeld,waarmeehet
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•aandeel fabrieksaardappelen inhetbouwplan evenhoogblijft,
imaarwaarmee aardappelopslagproblemen wordenverminderd (11).
Tevens zijnerboeren,dieondanks een 1:2 teelt geen schade
ondervindenvanaardappelmoeheid,waarschijnlijkdoor een
bepaalde combinatie van teeltmaatregelen.Maar dezeboeren
moeten zichhouden aandewettelijkverplichtevruchtwisseilingenbestrijdingsmethoden (19).Omdat niet het doel,maar
demiddelendienen alscriteriumbijdecontrole,raken aljternatievemaatregelen alsbovenstaanden indevergetelheid.

Ontwikkeling

van

aardappelrooimaohines

Meer dan eenhalve eeuwheeftmen gezocht naar eengeschikte
aardappelrooimachine. Geziendevele inzendingenvoorwedstrijdenvande zijdevandeboeren zelf,moet erheelwat
denkwerkhiervoor zijnverricht inschuren en schuurtjes
(4,p. 93-97). Toennade tweedewereldoorlog de techniek
hetmachinaal rooienmogelijkmaakte,isditdenkwerk bijna
geheel overgenomendoor de industrie.Bijna,wantmachines
zijnnogde enige zakenwaarboerenooknunog zelfveel
aanherstellen enverbeteren, zodat zebeter geschikt zijn
voor hunbedrijf. Iedereendie op eendorpwoont of heeft
gewoond,kenthetbeeld vanboeren gebogen over eenmachine,
proberend wat diewel ennietkan,hoediegerepareerd en
aangepast kanworden.Momenteel isdatnogmogelijkmaar
als ze inde toekomstvolgebouwd wordenmet chips?

4.3

Wetenschap betekent

niet bevrijding

van de natuur

Vaakwordt gesuggereerd datkennis overdenatuur,wetenschap,demens instaat steltdenatuur beter tebeheersen,
naarhaar hand te zetten,zichtebevrijdenvande grillen
vandenatuur. Iknoemhet eensuggestie,omdat diekennis
over denatuur demens indirekter,maarmeer afhankelijk
maaktvandenatuur.Eénvandeoorzakenhiervan ligt inde
aardvandiekennis.Dit isgeenvrijblijvende kennis, bijvoorbeeld wat gebeurt er ineenaardappelveld?,maar doelgerichtekennis,bijvoorbeeld hoeontstaat aardappelmoeheid
enhoekanhetvoorkomen ofbestredenworden? Op grond van
inzicht inslechts enkele processen indenatuur worden
methodenbedacht omdat enedoel,bestrijding vanaardappelmoeheid, tebereiken.Alsof andereprocessen indenatuur
geenrol spelen.Blijkendiedatwél tedoen,danrichtmen
zichweer opdebeheersingvandieprocessen,etc.
Als 'bewijs'voor eengrotereonafhankelijkheid vandenatuur
wordenaltijd tabellenopgevoerd met opbrengststijgingen,
verbeteringen indeverhouding zaaigoed/zaadopbrengst en
fverhalen over hongersnoden enandererampen.Maar vergeten
;wordt dandat dehuidige,hogeopbrengsten alleen instand
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gehoudenkunnenwordendoor allerlei processen indenatuur
teverwaarlozen of zelfs tevernietigen,die straks misschien
van enormbelang blijken te zijn om tekunnenproduceren.
Eenvoorbeeld datvoor de landbouw inhet algemeen geldt,is
energie.Groterebeheersing vandenatuur is samengegaan
met een toenamevanhet energie-verbruik. Inprimitieve landbouwsystemenwas deverhouding tussendebenodigde energie
endeenergie,vastgelegd indeprodukten,ongeveer 1:16.
Indehuidige landbouw isdezeverhouding voor de akkerbouw
1:9,voor deveeteelt 7:1 envoor detuinbouw 8:1 (8).Wat
betreft deakkerbouw zijndeoorzakenvandeze afnamevan
deenergie-produktie demechanisatie (vervanging vanwindenwaterkracht enmenselijke endierlijke arbeid doordieselolie enelecticiteit)enhet kunstmestgebruik (vervanging
van zonne-energie door fossiele energie (18).Gezienhet
dreigend tekort aan energie indemaatschappij ende stijgende energie-prijzen,ishet devraaghoe lang de toename
vanhet energie-verbruik inde landbouwnog doorkangaan.
Veleboerenhebben de terechte angst dat ditmoment inde
Veenkoloniën nietverweg is.Op iederprobleemwist de
wetenschap wel eenoplossing,maar steedsvaker en sneller
bleek dezeniet afdoende tezijn.Totdat blijkt dat de teelt
vanaardappelen indeVeenkoloniën onmogelijk isgemaakt?
Deboeren zijndusniet alleen afhankelijk gemaakt vandenatuur,maar ooknog eensvandewetenschap,die steedsmaar
methodenmoet bedenkenomdehoge (onnatuurlijke?)opbrengstentehandhaven.
Enmisschien kunjedannogmaar beter afhankelijk zijnvan
eentedroge zomer of tenatnajaar.

4.4 De problemen van de wetenschap zijn niet meer de problemen van de boeren
Deproblemen indeveenkoloniale fabrieksaardappelteelt zijn
niet alleen technische problenem (teengevruchtwisseling,
teveel aardappelziekten).Waaromboeren daar zo indeknel
zitten, iseencombinatievanhistorische,economische,
sociale entechnische oorzaken.
De landbouwwetenschap licht erechter slechtsdat gedeelte
uitdat 'technisch oplosbaar' is.Eénvandeoorzakenhiervan
ligt indeorganisatievandiewetenschap:deopsplitsing in
allerleivakgebieden,waartussen nauwelijks dwarsverbindingenbestaan.Zoreduceert iederhet probleem tothetvertaalbaar isvoor zijnofhaarvakgebied. Een landbouwplantenteler/teelstervertaalt het probleemnaar:hoekandeteelt
van fabrieksaardappelen geoptimaliseerd worden? Eenplanteziektenkundige naar:hoekanaardappelmoeheid wordenbestredenofvoorkomen? Eenagrarisch econoomnaar :hoekande
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boerhetbesthandelenonder dehuidigeomstandigheden? De
adviezen diehieruit voortkomen,hebbenallemaal debeperkingdat zijuitgaanvan gegeven omstandigheden op andere
vakgebieden endat zijonderlingvaak tegenstrijdig zijn.
Wantdeboerenhebbenniet temakenmet éénfactor,maarmet
eencombinatievanfactoren.
Bijvoorbeeld opdeproefboerderij teBorgercompagnie doet
menonderzoeknaarmogelijkhedenomdeopbrengst vanfabrieksaardappelen op tevoeren tot 100ton/ha (momenteel is
dezeongeveer 40 ton/ha).Devraagstelling isnogwelduidelijk,maarhet probleemvandeboeren,zeker op langeretermijn, isniet hoe zijhunproduktie opkunnenvoeren.Het
resultaat wat uit dit onderzoekkomt,zijnaardappelen die
tweeguldenper stukkosten.Voor deboeren totaal onbruikbaar.
Eenandereoorzaakvandeze technische aanpakvandewetenschap ligt inhet zogenaamde a-politieke karaktervande
wetenschap.A-politiek indezinvandatdewetenschap het
niet tothaar taakrekentvanhet ontwikkelen enuitwerken
van eenvisie opdeplaatsvande landbouw endeboeren in
demaatschappij.Daarmee iszij inzoverreweerniet a-politiek,omdat juist debestaandemaatschappelijke ordedoor
dewetenschap wordt bevestigd.Wanneermenbinnendewetenschapbegint overde 'hoogte'vandelandbouwprijzenofde
sociaal-economischeachterstelling vanhetnoorden,wordt
diediscussiemeteen doorverwezen naarpolitieke partijen
ofhet parlement.Dathoort nietbijdewetenschap,terwijl
hetwelbijhetvraagstukhoort,dat diezelfdewetenschap zo
graagwil oplossen.

4.5

Wetenschap is een

geloof

Teneerstewordt al tevaaknaarwetenschap gegrepenals
zijnde een soort scheidsrechter.Politiekemeningsverschillenworden gereduceerd tot technischekwesties enwiemet
demeest gedegenoplossing komt,wint.Bijvoorbeeld devraag
of eralternatieve gewassen zijnvoor deveenkoloniale boeren.Zowel gevestigde alsprogressieveonderzoek(st)ers zijn
niet instaat deze tevinden.Dat bevreemdt mij ookniet,
wantwaren ergewassen geweest dieminstens zoveel opbrachtenalsfabrieksaardappelenof suikerbieten,danhaddende
boeren dezedenk ikallang zelf ingevoerd.Dit isdanook
niet alleen eentechnische kwestie,maarvoornamelijk een
politieke: inhoeverre deoverheid bereid isdeverbouwvan
alternatieve gewassen indeVeenkoloniën te stimulerenofde
boerendaar tebeschermen tegenconcurrentie.
Tentweedeblijkt vaakdat uitwetenschappelijk onderzoek
hetzelfdekomt alswat iedere 'leek'alwelwist.Maar
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blijkbaar geldt eenargument pas alshet ook wetenschappelijk
is 'bewezen'.Het inschakelenvanprogressievewetenschappers/sters omzijn/haarstandpunt'hard'temaken,doet aan
dit geloof indewetenschap niets af,hetwordt er alleen
doorversterkt.

5

Perspectieven

Eenconclusieuit 4zoukunnenzijndatwetenschap macht is,
maarniet indehandenvanboeren.Rechtlijnig doordenkend
zoudatkunnen leiden totde strategie:wetenschap indienst
vandeboeren.Deze strategiewordt ook inpraktijk gebracht:
wetenschapper/sters,die solidair zijnmet deboeren,stellenhunkennis envaardigheden terbeschikking vanboeren
enboeren grijpen dezekans.
Aan tweebelangrijkevragenwordt hiermijns inziensvoorbijgegaan:
• iswetenschap wel nodig?
• isdehuidigewetenschap hiervoorwel geschikt?
Inhetkadervandezevragen endeonder 4beschrevenkenmerkenvande landbouwtechnologie, zal ikindevormvan stellingen aangevenhoewemijns inziens omzoudenmoeten gaan
inenmetdewetenschap.
1.Dewetenschap moet haar schijnbare neutraliteit afleggen,
kleur bekennen.Duidelijkmoet zijn inhet kadervanwelke
maatschappelijke visiewordt gewerkt.De verantwoordelijkheid hiervoormag nietwordenafgeschoven.Niet naar de
'politiek',maar ooknietnaar deboeren.Ookwanneerwordt
samengewerkt met boeren,moet duidelijk zijnwaarverschillenenovereenkomsten liggen iniedersopvattingen,omdat
dezevan invloed zijnop iedersdenken enhandelen.
2.Willen deboerenwat aanwetenschappelijkonderzoekhebben,danzal samenmet deboerenhunproblemen geanalyseerd
moetenworden,gezamenlijk zalbeslotenmoetenwordenhoe
eenvraagstuk aangepakt gaatworden,zowelwat betreftopdeling alsmethode.
3.Inzicht,kennis enervaringenvanboerenzelf kunnenniet
als toevallig, specifiek ofondeskundig terzijdewordengeschoven,maarmoeten eenessentieel onderdeel vandewetenschapworden.
4.Boeren,enookwetenschappers/sters,zullen ervoormoeten
wakendathet onderzoekniet tever afdwaalt vanhetpraktischeprobleem,opdat de resultaten ook indepraktijkop
hunwaardebeoordeeld kunnenworden.
5.Alleen alvoor bovenstaandewijzevanwetenschap bedrij-
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ven, laat staanvoor deuitwerking daarvan, isdehuidige
organisatie van dewetenschap ongeschikt.Ookwanneerwetenschappers/sters uitverschillende vakgebieden zichgezamenlijkover éénprobleem buigen, isdit geen garantiedat
relaties daartussen als zodanigworden aangepakt.Ditvereist eenandere organisatie vanhet onderwijs enonderzoek.
Eenorganisatiewaarinhet accentminder ligt ophet omgaan
met standaardproblemen en-onderzoek 1),maarmeer ophet
verkrijgenvan inzicht incomplexeproblemen enhet ontwikkelenvan creativiteit om steedspassendemethoden te
ontwikkelen.
6.Juist progressievewetenschappers/sters zoudenhun eigen
deskundigheid moeten relativeren enhetvertrouwen ineigen
kennen enkunnenbijboerenmoetenversterken.
7.Net zo goed als dehuidigemaatschappelijke verhoudingen
een samenspel zijnvanonder anderepolitiek enwetenschap,
zal eenkritischewetenschap alleenonsnooit deheilsstaat
kunnenbrengen.Ookhiervoor ispolitiek enpolitieke strijd
nodig,enniet alleenbinnendewetenschap.

(1)Standaardproblemen en-onderzoek zijnproblemen enonderzoekdie zodanigworden geformuleerd dat zijpassenbinnenhet denkkadervandehuidigewetenschap entechnisch
oplosbaar zijn.
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