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TEN GELEIDE

Op de 21ste april 1981 heeft Adriaan Maris, de directeur van
het Landbouw-Eoonomisah Instituut
de leeftijd
van 65 jaar
bereikt.
Daarmede is een einde gekomen aan zijn actieve loopbaan op dit
Instituut,
waar hij sinds 1946 in verschillende
functies
heeft
gewerkt; de laatste vijftien
jaar als directeur. Als zodanig heeft
hij duidelijk zijn stempel gezet op het reilen en zeilen van het
LEI. Het is niet overdreven de laatste 15 jaar te typeren als "het
directoraat
Maris".
Met deze typering wil niet gezegd zijn, dat de thans scheidende directeur zijn medewerkers de nodige vrijheid heeft ontzegd bij
het op gang brengen van nieuwe ontwikkelingen op landbouw-economisah gebied. Zich niet overhaastend bij beslissingen
ten aanzien
van nieuwe ontwikkelingen heeft hij deze toch duidelijk
gestimuleerd, waarbij hij in het bijzonder naar een evenwichtig,
organisatorisch beleid
streefde.
Mijn eerste contacten met Maris dateren van rond de jaarwisseling van 1948, toen het LEI een aanvang had gemaakt met het onderzoek naar het vraagstuk van de kleine bedrijven op de zandgronden. Als voorzitter van het Bestuur heb ik echter Maris in zijn
functies van adjunct-directeur
en directeur pas goed leren kennen
en waarderen. Het is voor mij dan ook geen verrassing, dat een aantal medewerkers zijn vertrek op bijzondere wijze heeft willen markeren. En wel door het schrijven van een aantal persoonlijke
bijdragen rond het thema "De landbouw tussen vrijheid en gebondenheid". Deze bundel opstellen beoogt zowel de persoon Maris te eren
als een visitekaartje
te zijn van het niveau van denken op het LEI.
In vele opzichten is dit "liber amicorum" naar mijn mening
geslaagd. Met name de keuze van het centrale thema "Tussen vrijheid en gebondenheid" - ingebracht door de nieuwe directeur
J. de Veer - lijkt mij een bijzondere keuze. Het heeft de auteurs
gedwongen tot een zo actueel mogelijke behandeling van hun onderwerp.
Misschien zullen sommige bijdragen hier en daar wel tegen deharen in strijken.
Dit brengt mij tot het punt van de verantwoordelijkheid van de bijdragen. Bij het LEI geldt de regel, dat de
directeur uiteindelijk
verantwoordelijk
is voor
wetenschappelijke
inhoud van de publikaties.
Voor deze bundel dragen noch Maris,
noch de Veer verantwoordelijkheid;
deze ligt in dit
bijzondere
geval bij de individuele
auteurs.

Verder kan en wil ik kort zijn. In de eerste bijdrage
heeft
J. de Veer de keuze van het thema voor de agrarische
bedrijfstak
nader uitgewerkt. Ook kan ik mij ontheven achten van de taak veellovende woorden aan het adres van Maris te richten; hiervoor kan
ik verwijzen naar de bijdrage van J. de Hoogh: "Profiel van een
vertrekkende
directeur".

Tilburg,

maart 1981

Prof. Dr. F.W.J.

Kriellaars

Voorzitter van het Bestuur van
het Landbouw-Economtsch
Instituut

Prof. dr. ir. A. Maris
Directeur van het LEI
van 1965 - 1981

REDACTIONELE VERANTWOORDING

Publikaties van het LEI zijn meestal zeer
gespecialiseerd
van aard. Uitzonderingen hierop vormen de publikaties,
waaraan
meerdere afdelingen een bijdrage leveren, zoals het LandbouwEaonomisah Bericht en speciale uitgaven, zoals "De Nederlandse
landbouw in een groeiende economie" ter>gelegenheid van het 25jarig bestaan. In deze rij past ook de bundel die aan de scheidende directeur Dr. A. Maris wordt aangeboden met bijdragen van medewerkers van alle afdelingen van het LEI rond het thema: "De landbouw tussen vrijheid en gebondenheid".
In weinig bedrijfstakken
is het percentage zelfstandigen
zo
groot als in de landbouw. Bij zelfstandige
ondernemers, ook in
land- en tuinbouw, visserij
en bosbouw, staat vrijheid van handelen bij de bedrij fsexploitatie
hoog in het vaandel
geschreven.
Elke inbreuk op deze vrijheid wordt aangevoeld als een
beknotting,
die de economische grondslagen van het bedrijf kan aantasten. In
de hedendaagse, gecompliceerde maatschappij wordt echter ook de
vrijheid van de agrarische ondernemer door beperkingen van velerlei aard aan banden gelegd. Deze beperkingen vloeien voort uit de
ingrijpende veranderingen die de afgelopen anderhalve eeuw hebben
plaatsgehad. Op velerlei gebied zijn de kennis en de
toepassingsmogelijkheden in een versneld tempo toegenomen, vooral na 1950.
Er zijn echter vaak nieuwe technische vindingen in praktijk
gebracht, zonder dat men zich goed rekenschap heeft gegeven van ongunstige neveneffecten
op langere
termijn.
Boeren en tuinders hebben onder invloed van de economische
ontwikkelingen,
op ruime schaal gebruik gemaakt van de vele vindingen om hun bedrijf te specialiseren,
te moderniseren en te vergroten. Hiermee zijn echter ook de financiële bindingen met banken,
leveranciers en afnemers toegenomen. Veel boeren en tuinders
ervaren bovendien de noodzaak om hun bedrijf voortdurend aan te passen
als een steeds aanwezige druk en beperking van hun vrijheid.
De nieuwe spelregels in het kader van het landbouwbeleid van
de Europese Gemeenschap, hebben in de eerste 15 jaar de economische mogelijkheden voor de agrarische bedrijven in Nederland sterk
vergroot. In de laatste jaren is dit beleid - mede door onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod - er niet eenvoudiger op geworden.
Dit zal mogelijk le-vden tot een inperking van de individuele
vrijheid Van de agrariërs.
In het dichtbevolkte
en verstedelijkte
Nederland komen nog
beperkingen van andere aard naar voren. Aanzienlijke
oppervlakten
worden aan de agrarische bestemming onttrokken, en als gevolg van
de verlangens van de niet-agrariërs
met betrekking tot het lande-

lijk gebied, wordt de vrijheid van de boer om de grond naar eigen
inzicht te gebruiken steeds meer aan banden gelegd.
De ingrijpende ontwikkelingen in maatschappij en agrarische
bedrijfstak
zijn aanleiding geweest om voor de opstellen in deze
bundel een centraal thema te kiezen, namelijk "Tussen vrijheid en
gebondenheid". Dit thema zal ook de komende jaren een
belangrijke
plaats blijven innemen in de maatschappelijke
discussie,
ook wat
de agrarische bedrijfstak
betreft.
De bundel hoopt hiertoe een bijdrage te leveren.
Het thema van de bundel zal men niet in alle bijdragen even
sterk terugvinden. Dit is mede een gevolg van de vrijheid van de
auteurs bij het kiezen van hun onderwerp en in de wijze waarop zij
hun boodschap wilden brengen. Wel waren zij gebonden aan wetenschappelijke normen en aan eisen met betrekking tot inhoud en presentatie.
De redactie-commissie
heeft hen daarbij zo goed mogelijk
terzijde gestaan. De verantwoordelijkheid
voor de inhoud van de
bijdragen blijft,
zoals in het Ten geleide is vermeld,
uiteindelijk bij de auteurs. De redactie-commissie
aanvaardt uiteraard de
verantwoordelijkheid
voor het opnemen van de bijdragen,
hetgeen
overigens niet betekent, dat zij het met alles wat in deze bundel
naar voren komt eens is.
Degenen, die naar een systematiek in de ordening van de bijdragen zoeken, zullen deze niet vinden. Alleen de eerste en de
laatste bijdrage, waarin op eigen wijze het thema "Tussen
vrijheid
en gebondenheid" wordt benaderd, hebben bewust deze plaats
gekregen. Alle andere bijdragen zijn naar volgorde van gereedkomen opgenomen. De LEI-medewerkers hadden de vrijheid een bijdrage te leveren, maar de gebondenheid aan de werkzaamheden bepaalde het tijdstip van gereedkomen. Door deze gebondenheid konden bovendien niet
alle aspecten van het LEI-werk aan de orde komen.
De bijdragen vormen een bonte mengeling; te zamen geven zij
een goed beeld van gedachten en opvattingen die binnen de LEI-gemeenschap leven.

Den Haag, 30 maart 1981

De

Redactie-commissie,
A.L.G.M. Bauwens
J.H. Post
R. Rijneveld

PROFIEL VAN EENSCHEIDENDE DIRECTEUR
J. de Hoogh

"De mens blijkt een onuitroeibare behoefte te hebben om een
voorbije fase in een bepaalde ontwikkeling te verheerlijken,
te
idealiseren".
Is het toevallig dat Maris met deze zin zijn bundel "Wijkende
grenzen" 1) opent? Of zegt deze uitspraak iets over de wijze waarop Maris zelf straks zal terugblikken op de voorbije tijd waarin
hij het LEI gediend heeft, in het bijzonder op de ruim 15-jarige
periode dat hij als directeur leiding gaf aan het
instituut?
In elk geval lijkt die eerste zin uit de gebundelde
opstellen
van Maris hand, uitgegeven ter ere van zijn 25-jarig jubileum van
het LEI - nu tien jaar geleden -, een treffende entree voor een
poging tot typering van de persoon Maris gedurende het
directoraatMaris. Want hij is stellig een man voor wie geldt dat het voorbije
meetelt; voor wie met name geldt dat hij het voorbije
selecteert
op positieve ervaringen, deze in gedachten zal houden maar deze
ook sterk zal missen.
Sprekende over zijn aanstaande vertrek zei Maris onlangs tegen me: "Net meeste zal ik de mensen missen, de mensen met wie ik
door mijn werk regelmatig contact héb gehad. Als het er op aan
komt is de veelvuldige omgang met anderen een aspect van het werk
dat ik het meest zal missen".
Idealiseert
Maris met die uitspraak zijn sociale
relaties
binnen het LEI? Ik denk het niet. Van hem mag gezegd worden dat
hij zeer gevoelig was voor de sfeer waarin mensen met elkaar omgaan. Als directeur heeft hij zich veel moeite gegeven een goede
sfeer te bevorderen. En dat is hem gelukt ook. Hij is - om het zo
te zeggen - een sfeer-schepper.
Bij allerlei gelegenheden en in
allerlei
verbanden binnen en buiten het LEI heeft hij de sfeer
kunnen bepalen door zijn manier van optreden in woord en daad. Toegegeven, die woorden waren er soms meer dan hij zich voornam te
zeggen of dan de luisteraars verwachtten. Maar hij kon dan toch
maar een jubileumviering,
een bijzondere bijeenkomst' en soms zelfs
de traditionele
nieuwjaarsbegroeting
tot een stemmige happening
maken. Hij bepaalde de toon van de discussie in de hoofdenvergaderingen, die voor hem meer nog contactbijeenkomsten
waren dan zakelijke zittingen ter afdoening van de agenda. Hij was het ook die,
samen met zijn vrouw, de sfeer kon maken tijdens informele
contacten bij hem thuis of in een gezellig
eethuis.
1)

A. Maris; Wijkende grenzen, gebundelde opstellen over landbouweconomie en landbouwpolitiek.
Landbouw-Economisch
Instituut,
Den Haag, januari 1971.
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Gevoelig voor de sfeer, kon Maris het anderzijds moeilijk
verkroppen als anderen op dit punt minder scrupules hadden. Dat waren
dan de momenten waarop hij moeite had de goede toon te bewaren.
Zakelijke verschillen
met Maris - en die waren er heus wel en regelmatig - behoefden echter nooit tot wrijvingen te leiden zolang
hij voelde dat de persoonlijke
omgangsstijl niet in het geding
kwam.
In een instelling
als het LEI, waar nauw samengewerkt moet
worden en mensen dus sterk van elkaar afhankelijk
zijn, is een
goede sfeer en zijn prettige contacten niet alleen een
vriendelijke milieufactor;
zij zijn een voorwaarde om mensen, ook in hun
werk, tot hun recht te laten komen en zich te laten
ontplooien.
Het is onmiskenbaar dat dit opbouwende klimaat binnen het LEI
sterk in de hand gewerkt is door de "sfeermaker" Maris.
Er zullen overigens medewerk(st)ers op het LEI zijn die deze
mens Maris niet zo gemakkelijk achter de directeur Maris gewaar
werden. Een zeker formalisme was hem niet vreemd, al werd dat met
de jaren minder. Toch heeft Maris achter de schermen van zijn directeurschap met grote zorgvuldigheid en met aandacht voor de individuele mens het personeelsbeleid
gevoerd. Dat kwamvooral naar
voren bij de overgang van het LEI van privaatrechtelijke
naar ministeriële
stichting.
De belangen van het LEI-personeel heeft hij
toen met grote inzet behartigd; in het bijzonder de "moeilijke gevallen" hadden zijn voortdurende
aandacht.
Maris had een heel eigen manier om zijn bedenkingen tegen
iets kenbaar te maken. Hij verstond de kunst om zaken op
hoffelijke toon te relativeren,
zo nodig zelfs te ridiculiseren.
Zijn kritiek op plannen of ideeën die hem niet aanstonden, kon hij verpakken in een wat afstandelijke
beschouwing met een vleugje
sarcasme,
in het licht waarvan het gewraakte wat onbeholpen ging lijken. Die
tactiek - want het was tactiek - gebruikte hij zowel in interne
discussies als bij de behartiging van het LEI-belang naar buiten
.toe; en vaak niet zonder succes.
Het is verleidelijk
meer voorbeelden te geven van de stijl
van Maris. Ik herinner me een inleiding van hem voor een zaal met
honderden mensen in het noorden des lands. Hij zou daar spreken
over structuurveranderingen
in de noordnederlandse landbouw. Hij
was de derde spreker in de rij en voelde aan dat het publiek
niet
zat te wachten op nog weer een wetenschappelijk
verhaal.
Zijn
schriftelijk
vastgelegde voordracht zou stellig
langer duren dan
de toegestane twee kwartier. Toch zette hij - los van 't papier een voorwoord in van minstens tien minuten. Hij schetste
daarin
zijn afkomst uit een akkerbouwbedrijf; zijn "wijken" voor twee
broers, die thans vermogend waren, terwijl hijzelf zijn
kinderen
weinig na te laten had. Hij dankte voorts de Commissaris van de
Koningin, die op de eerste rij zat, voor wat deze destijds - als
Minister van Binnenlandse Zaken - gedaan had om de
salarisschalen
van overheidspersoneel
wat uit te rekken, zodat hij nu al was het

12

dan niet in vermogen toch in inkomen redelijk met zijn broers kon
wedijveren. De zaal genoot van dit verhaal. Ieder die Maris spreken voor de vuist kent, zal zieh dat voor kunnen stellen. Na deze
uitvoerige aanspraak op zijn spreektijd kondigde Maris aan nu "uit
eigen werk" te zullen gaan voordragen. En in contrast met de smeuige verteltrant
van het voorafgaande, werkte hij vervolgens in tijdnood zijn geschreven lezing af, in een tempo en op een toon die de
indruk wekten alsof hij het eigen werk wat minder boeiend vond.
Dat relativerende
van Maris, niet in het minst met betrekking
tot zichzelf, is voor een groot deel spel. Een ieder die hem goed
kent, weet hoe serieus en gevoelig hij betrokken is bij de zaken
en belangen waarvoor hij verantwoordelijk
is, bij de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen,
maar ook bij zijn eigen
functioneren cp de plaats waar hij
staat.
In zijn voorwoord op "Wijkende Grenzen" schreef
Kriellaars,
als voorzitter
van het bestuur, dat Maris meer is dan alleen de
wetenschappelijke
beschouwer; dat hij niet alleen met verstand
maar ook met zijn hart de grote veranderingen in de landbouwsector
heeft gevolgd. De artikelen die Maris in de afgelopen tien jaar
heeft geschreven, getuigen daar eveneens van. Niet in de eerste
plaats door zijn stijl van schrijven. Anders dan in zijn spontane
spreken is Maris in geschreven taal zoekend naar een
systematische,
alle aspecten omvattende en daarom wat verrassingsvrije
behandeling van zijn onderwerp. Zijn betrokkenheid is meer te vinden in
de thema's die hij in zijn artikelen aan de orde stelt en die daarin telkens terugkeren. Als zulke- thema's vallen op: de
structurele
ontwikkelingen in de Nederlandse landbouw, het veranderende
platte•land, de produktiviteitsstijging
in de agrarische sector en de betekenis van de agrarische veranderingen voor de Nederlandse economie. Maris grote 'en terugkerende aandacht voor deze onderwerpen
heeft mijns inziens te maken met zijn "groene gezindheid",
zijn
door afkomst bepaalde emotionele binding met landbouw en platteland. In zijn bezig zijn als onderzoeker is hij altijd tevens de
verdediger of pleitbezorger
- je zou ook kunnen zeggen: de p.r.man - voor de landbouw tegenover andere groepen en belangen.
In de beginfase van zijn loopbaan bij het LEI is Maris niet
altijd als zodanig herkend en erkend. Zijn studie van het kleine
boeren vraagstuk en zijn kijk op de noodzaak van afvloeiîng uit de
landbouw stelden hem destijds in kringen van de landbouw te boek
als nogal vernieuwingsgezind
en progressief. Maar die afstand is
overbrugd. De tijden zijn veranderd en ook Maris is niet meer dezelfde als toen. Niemand zal hem vandaag nog revolutionair
willen
noemen; hijzelf waarschijnlijk
ook niet. Als het om de landbouw
gaat, is de voorbije fase in zijn ogen een periode waarin veel
goeds gebeurd is, dat best (meer dan) eens in het licht
gesteld
mag worden. WasMaris voordracht op het jubileum-symposium in
november 1980 niet haast een idealisering
van wat de agrarische
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sector in de zeventiger jaren heeft bijgedragen tot het welzijn
van de Nederlandse volkshuishouding?
De Boerderij was duidelijk
met zijn verhaal het meeste ingenomen.
Vernieuwingsgezindheid
brengt mij bij de LEI-oefening die
"Intermodel" genoemd is. Ik klap niet uit de keuken met te zeggen
dat Maris in de voorbereidende fase niet de aanvoerder is geweest.
Kwantitatieve methoden, zeker in de vorm van complexe computermodellen, ontmoetten van zijn kant een grote dosis scepsis. Hij kon
zieh niet voorstellen dat langs die ingewikkelde en toch abstracte
weg zoveel méêv kennis van de veelvormige werkelijkheid
te verwerven valt dat het beleid er werkelijk wat mee kan doen. Maar desondanks heeft hij loyaal de plannen mede vorm gegeven en de uitvoering ervan met interesse gevolgd. Misschien heeft de voortgang van
Intermodel hem wel eens in zijn aanvankelijke scepsis
bevestigd;
uitgespeeld heeft hij dat niet bij mijn weten. Wel weet ik hoeveel
voldoening het Maris geeft de inzet te zien van de generatie
jongere medewerkers die met Intermodel hun entree bij het LEI maakten;
niet alleen hun inzet voor het onderzoek zelf, maar vooral ook hun
betrokkenheid bij en hun activiteiten
voor de LEI-gemeenschap. Dat
doet hem ontzettend goed en geeft hem voor de toekomst vertrouwen
in de sfeer waarin en de wijze waarop de mensen op het LEI met elkaar omgaan. En dan zijn we terug bij het begin: die menselijke
contacten zal Maris het meeste missen.
Deze kenschetsing van Maris zal stellig de subjectieve
sporen
dragen van de goede persoonlijke
verstandhouding en vriendschap
die ik in de lange periode van samenwerking met hem héb ondervonden en ervaren. Maar ik weet zeker het algemene gevoelen te vertolken als ik Maris dank zeg voor zijn grote inzet voor de gemeenschap van mensen die samen het LEI vormen, voor de interne
organisatie van het instituut,
voor de positie van het LEI naar buiten
toe en - tenslotte - voor de positie van de landbouw en landbouwers in het algemeen.

Wageningen, 10 februari

Tt

1981

VRIJHEID ENGEBONDENHEID INDEAGRARISCHE BEDRIJFSVOERING
J. deVeer

1.

Inleiding

Indezinspreuk vandeFranse Revolutie"Vrijheid,Gelijkheid,
Broederschap"staat devrijheid voorop.Vrijheid betekende toenin
depraktijkvooral bevrijding vanfeodalebandenenonderdrukking,
waaronder inhetbijzonder de Franseplattelandssamenlevingen
landbouw toen nog leden.Maar zoalsHofstee (198O)bijzijnafscheid uiteenzette strektede ideeënwereld van de"Verlichting",
degeestelijke stroming dieaandewieg vande"Revolutie"stond,
veel verder."Hetwaseen totalebevrijding. Een politiekmaatschappelijke bevrijding,eenbevrijding vanoverheersers enonderdrukkers,maarvooral eenbevrijding vandogmatisch denken envan
betuttelend beperken van hetmaatschappelijk handelen."Vrijheid
isdus indezegedachteeenveel omvattend begrip dat toegepast
wordtopalle levensterreinen;hetbetekendeopheffing vanalle
belemmeringenvaneenvrijeontplooiing vanhandelenenvandenken.
Voor heteconomisch handelenwerd aandebevrijdingsgedachte
vorm gegeven doorAdam Smith (1776) inzijnboek "Wealthof
Nations",waarin eenopmarktverkeergebaseerd economisch stelsel
werd uiteengezet.Denauwecoördinatie enonderlinge samenwerking,
zoals nodig isvoorproduktievanvoedsel,kleding,woonruimte,
enz. kondaarmedevolgenshemoptimaal totstand komenopbasis
van vrijwilligheid enzonder ingrijpen vanbuiten af;duszonder
dwang ofandere inbreukenopdevrijheid.Viadewerking vande
markt zou het individu namelijk dooreenonzichtbare handworden
geleid naardebehartiging vanhetalgemeen belang.Veelal zal hij
-nog steedsvolgensAdam Smith -hetalgemeen belang alduszelfs
effectiever dienen danwanneer hijzichmetdevooropgezettebedoelingdaarop zou richten.Vrijheid vaneconomisch handeleneneen
doelmatig functioneren-van hetmarktmechanismewaren voorAdam
Smithdusonverbrekelijkmetelkaarverbonden.
Ooknunog is indepraktijkvanonseconomisch levendit
verband van belang.Hetmarktmechanisme isnamelijk een instrument
voordebesturing vandebehoeftenvoorzieningwaarbij debeslissingen verregaand kunnenworden gedecentraliseerd.Producentenen
consumenten kunnen vrij hun keuzebepalen zonder gebonden tezijn
aanordersofvoorschriftenvanhogere instanties.
Het isoverigens nietzodat hetmarktmechanismegeen dwang
uitoefent.Deconcurrentie dwingt immersondernemers voortdurend
totaanpassing aanveranderde technische eneconomischeverhoudingen. Indienmen hiertoe niet instaatof bereid is,looptheton-
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dernemersinkomen terug,wordt voortzetting van hetbedrijfonmogelijkenkanzelfshetondernemersvermogen verlorengaan.
Als demogelijkhedenomopkorte termijn aanpassingen tot
stand tebrengenontbreken,kandedruk van hetmarktmechanisme
toternstigeen langdurige inkomensdepressies leiden.Maatschappelijkeonaanvaardbaarheid vaneendergelijke dwang en inkomensdruk
vanhetmarktmechanismevormen eenaanleiding om indewerking van
lietmarktmechanisme integrijpen.Hetagrarisch markt-enprijsbeleid isdaarvan eenvoorbeeld. Ingrepen indewerking vanhet
markt-enprijsmechanismenoodzaken vroegerof laterechtervaak
totverdergaand ingrijpen en totbeperking vandevrijheid vanbedrijfsvoering.Ookdaarvan leverthetagrarisch marke- enprijsbeleidvoorbeelden.
Hetmarktmechanismedwingt indepraktijk verder tottoepassingvandiebedrijfssystemenenproduktiemethodes dieonderde
geldende prijsverhoudingenhetmeest rendabel zijn.Alsdezein
strijd komenmethetalgemeen belang ofbelangrijke -materiëleof
ideële-schade toebrengen aanderden,isdatdanookeenoverweging tot ingrijpen inhetmarktmechanisme. Dat is inhetbijzonder
hetgeval met schadelijke effectenopnatuur, landschap,leefmilieuengebruikvanuitputbare hulpbronnen.Deomvang vandeschadediehieraan kanworden toegebracht, isdoordemodernetechnischeontwikkeling sterkvergroot endemaatschappelijkegevoeligheid ervoor istoegenomen.
Degebreken indewerking vanhetmarktmechanisme endemaatschappelijkeonaanvaardbaarheid vandeuitkomsten hebbengeleid
toteen sterkeuitbreiding vanoverheidsingrijpenenvan regelingendietenkostegaanvande individuele vrijheid vaneconomisch
handelen.Milton Friedman (1980)die inhetvoetspoorvande
"Verlichting"envanAdam Smith per televisie inhet krijt isgetredenvoordeeconomischevrijheid,spreekt inditverband over
de"tyrannyofcontrols".Hijgeeftechterweinig aandacht aande
verdrukking vanhet individuonder dedwang van hetmarktmêchanismeendoordeconcentratievaneconomischemacht bijgroteondernemingen enorganisaties.
Nietalle regelingen envoorschriftenwaaraanmen indepraktijkvandebedrijfsvoeringgebonden isberusten namelijkopeen
onvolkomenwerking van hetmarktmechanismeofworden vanoverheidswegeuitgevaardigd.Mendenke slechtsaancontractvoorwaarden,verplichtingen van ledenvancoöperatiesofdeelnemers aaneenonderlingesamenwerking,gebruiksvoorschriften tenaanzien vanproduktiemiddelen, regelingen tenaanzien vanveefokkerij enzaaizaadenpootgoedteelt,enz.Hetaantal regelsdiemen indepraktijk
vandebedrijfsvoering inachtmoet nemen issterk toegenomen.
Evenals inhetalgemeen hetmenselijk gedrag (Duintjer, 1977). is
ookhetpraktisch handelen inhet agrarisch bedrijf voor eengroot
deel aan regelsgebonden.
Regelgebondenheid enbeperking vanvrijheid isechterniet
hetzelfde.Vrijwilligeaanvaarding van regelsopgrond vanafwe-
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ging van voor- en nadelen en wilsovereenkomst tussen onderhandelingspartners is in het algemeen veel minder een aantasting van
vrijheid dan een eenzijdige oplegging van regels door b.v. een
overheid of een baas. Doorslaggevend is in hoeverre men werkelijk
vrijwillig regels aanvaardt. Als men op grond van de economische
machtsverhoudingen in feite weinig keus heeft, komt dat tenslotte
toch neer op eenzijdige oplegging van recels. Als echter deoverheid beperkingen oplegt,waarvan men het belang inziet, speciaal
wanneer daarmede tevens het eigen belang is gediend dan is de
dwang niet drukkend. Als men daardoor bevrijd wordt van de dwang
van de markt kan het zelfs verruiming van de vrijheid betekenen in
plaats van beperking.
Met name in de landbouw iser verder een gebondenheid aan het
bedrijf in verband met de zorg voor gewassen en vee. Ook de zorg
en verantwoordelijkheid voor de handhaving van het bedrijf legt
vaak beperkingen op,die een tegenhanger vormen van de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van het vrije ondernemerschap.
Vrijheid en gebondenheid zijn dan ook complexe begrippen die
niet volledig eikaars tegengestelde zijn. Men kan b.v. een grote
gebondenheid aan het bedrijf een verantwoord offer vinden voor de
grotere vrijheid van het zelfstandig ondernemerschap.
Onder vrijheid kan worden verstaan de mogelijkheid om onbelemmerd te kiezen uit een zelf waargenomen en beoordeelde reeks alternatieven. Naarmate men onbeperkter zijn eigen keuze kan volgen
ismen vrijer; ismen meer autonoom 1 ) .Daarbij wordt in het algemeen onderscheid gemaakt in negatieve en positieve autonomie.
Als de individuele keuzemogelijkheid niet wordt beperkt door
tussenkomst van anderen spreekt men van negatieve autonomie. Men
kan het ook aanduiden als vrijheid die gelaten wordt.Vrijheid is
in deze opvatting dus het niet onderworpen zijn aan door anderen
- met ingebrip van de overheid -gegeven orders of eenzijdig opgelegde regels.Vrijheid van dwang dus.
Van positieve autonomie is sprake als een individu ook feitelijk in staat is zijn keuzemogelijkheid optimaal te benutten en
metterdaad zijn keuze te volgen. Het begrip positieve autonomie is
dus meer omvattend. Het gaat niet alleen om beperking van de keuze
door tussenkomst van anderen - b.v. overheidsingrijpen -maar ook
om beperkingen van persoonlijke aard, zoals gemis aan zelfkennis
en oordeelsvermogen, of van maatschappelijke aard, zoals gebrek
aan opleiding, economische dwang of opgroeien in een kansarme omgeving. In deze opvatting isde vrijheid niet iets dat gelaten moet
worden, maar iets dat geschapen moet worden. Deze beide opvattingen van vrijheid corresponderen - volgens de Wetenschappelijke
Deze definitie van vrijheid en de beschouwing over negatieve
en positieve autonomie steunt sterk op De Beus (1980).
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Raad voorhetRegeringsbeleid (1980)-met tweebelangrijke politiek-ideologisehestromingen indeNederlandse samenleving,het
liberalismeenhet socialisme (zoook DeBeus, 1980).
Indederde stroming,hetconfessionalismedient -volgensde
WRR -hetmaatschappelijkgedrag opeenexterne inspiratie teberusten;opeenopdracht vanverantwoordelijkheid voordenaaste.
Daaruit vloeit voortdatvrijheid zijn grens dient tevinden inde
onderlinge solidariteit.Volgens confessionele opvatting kanmen
danookeigenlijk niet spreken van "autonomie".Demens kanzichzelfdewet niet stellenmaar isgebonden aaneenopdracht enis
verantwoording verschuldigd; hij isslechtseen"rentmeester".
Deverschillendeopvattingen overvrijheid berustenopverschillendevisiesopmensen samenleving 1).Vanuit politiek-ideologischgezichtspunt concentreert deaandacht zichdaarbijtenslotteopde rol vandeoverheid.
Opeconomisch terreingaat hetvooral omverschillen inoordeel overdedoelmatigheid endemaatschappelijkeaanvaardbaarheid
vandewerking vanhetmarktmechanismeenomdevraag inhoeverre
overheidsingrijpenmethetoog opvoorziening incollectievebehoeftenenopheffing vanverschillen inwelzijn enmaatschappelijkemogelijkhedengeoorloofd enverantwoord is.Deverschillenvan
opvatting betreffen vooral deafweging tussen hetopleggenvan
collectieve dwang enhetaanvaarden vandedwang vangevestigde
maatschappelijkepositiesenverhoudingen envanhetmarktmechanisme. Dedominerende politiek-ideologischestromingen nemengeenvan
alleneenextremepositie in.Enerzijdswordt nietgepleitvoor
volledigeuitschakelingvandeondernemingsgewijzeproduktieen
van hetmarktmechanismemaarwordt beperking van de individuele
vrijheid vaneconomisch handelenalsnoodzakelijk kwaad beschouwd.
Anderzijds vindtookMeneken'sopvatting:"AlsAaan BschadeberokkentomXvooruit tehelpen, isAeen schurk"geen aanhang2 ) .

2.

Correctie op de interne uitwerking van het marktmechanisme

Desterkepuntenvan hetmarktmechanismezijndegedecentraliseerdeorganisatievandebehoeftenvoorzieningendeverregaande
vrijheid vaneconomisch handelen.
1)

2)

DeWRR behandelt hetconservatismenietalseenafzonderlijke
politiek-ideologische richting binnen deNederlandsesamenleving..Dat iswaarschijnlijk terecht hoewel trekjeservanwel
voorkomen. Kenmerkend voordeconservatieveopvattingen is
datmende individuelevrijheid zoveel mogelijkwil respecterenmaardezeaantastbaar achtalsdit nodig isvoorhandhavingvanbestaande instellingen en bescherming vandegevestigdeorde.Zieo.a. Scruton (1980).
Menekenwaseen bekend Amerikaansjournalist encolumnist.
ZieBuruma (1980).

Ondervrij stringentevoorwaarden (o.a.volkomen concurrentie)enuitgangspunten (o.a.gegeven de inkomensverdeling),leidt
hetmarktmechanismebovendien totoptimalevoorziening indebehoeften.Aandegesteldevoorwaardenwordtechter indepraktijk
vrijwel nooitgeheel voldaan endeuitgangspunten zijnvaakmaatschappelijk nietaanvaardbaar.Alsdezebezwaren niet tegroot
zijn kanmen daarechterover heen stappen.Menmoet devoordelen
vanhetmarktmechanismeafwegen tegendebezwarenvanalternatieve
vormen vanorganisatieofvan ingrepen diedewerking vanhet
marktmechanisme verstoren.Degemaakte keuzevloeit voort uitde
opvattingen diemenoverautonomieheeft,maarwordtmeestal mede
bepaald door belangenoverwegingen. Ingrijpen indewerking vande
marktofdezebuiten spel zetten isnamelijk indepraktijk niet
alleeneen kwestievanprincipesmaarookvanbelangenafweging.
Devrijheid vandeconsumentombinnen zijn bestedingsruimte
tekiezen uitdeaangeboden consumptiegoederenwordt inhetalgemeen zoweinig mogelijk beperkt. Indatopzicht iserzelfsgeen
belangrijk verschil tussengeleideeconomieën enmarkteconomieën.
Öokomdeconsument tegenzichzelf tebeschermenof tervoorkoming vannietvia hetmarktmechanisme inrekening gebrachteeffectenophetwelzijn vanderden,gaatmen liefstnietover totdirectebeperking vandeconsumptievrijheid.Men zoektbijvoorkeureen
oplossing viadeprijzen (accijnzen,subsidies)of inbeperkende
bepalingen opproduktie enhandel (geneesmiddelen,drugs,warenwet). Omdat iedereen daarmede temaken heeft betekent beperking
vandeconsumptievrijheid namelijk nietalleen een relatiefomvangrijke inbreukopdeautonomiemaar noodzaakt tevens totomvangrijke controle1).
Bijdebeslissingenover investeren,produktieeninkomensvorming zijnminderpersonen actief betrokken.Beperkendebepalingen tasten daaromopmindergrote schaal deautonomie aan.Demeestemensen verkeren inhunproduktieve functie immers toch reedsin
eenondergeschikteenafhankelijke positie.Bovendien rakenmaatregelenop het terrein van deproduktiemeestal sterker aanbelangentegenstellingen tussenmaatschappelijkegroeperingen.Zeleverendaardoormeer stofvooruiteenlopendepolitiekeopvattingen
dan betuttelende ingrepen indeconsumptiewaartegen algemeenbezwaarbestaat.
De landbouw iseen bedrijfstak met nog steedseensterkgespreide individuelezeggenschapoverde inbrengvanarbeid,kapitaal engrond enover deuitvoering van deproduktie.Beperkende

l)

Inverband metgedragsbeïnvloeding via reclameenvoorlichting en sociaal-psychologische invloeden kanmendaarbij
uiteraard twijfelenaande"positieve"inhoudvanhetbegrip
consumptievrijheid.
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bepalingen zouden dus,evenals in de consumptie, tot een relatief
groot verlies van autonomie leiden. Het isechter tevens een sector waarin zowel wegens een onbevredigende interne werking alswegens externe effecten relatief veel behoefte bestaat aan correctie
op het marktmechanisme. Met de interne werking wordt in dit verband bedoeld de uitwerking op de economische en sociale positie
van de marktpartners; met de externe effecten de invloed op het
welzijn van anderen (niet-marktpartners). Deze externe effecten
worden in de volgende paragraaf behandeld.
De gebreken in de interne werking van het marktmechanisme
houden vooral verband met inflexibiliteit aan zowel de aanbod- als
de vraagkant van de agrarische markten. Men reageert relatief zwak
en traag op prijsverandering. De inflexibiliteit van het aanbod is
deels technisch bepaald door de relatief lange duur en het seizoenmatig karakter van de produktieprocessen; bovendien zijn de uitkomsten wisselvallig als gevolg van jaarlijks wisselende groeiomstandigheden. Deels is de inflexibiliteit van het aanbod structureel bepaald en houdt het verband met de traagheid waarmede onder
de druk van inkomensverlaging de inzet van arbeid, grond en kapitaal in de landbouw wordt aangepast. De door technische factoren
bepaalde en niet op korte termijn op te vangen schommelingen in
het aanbod leiden in de landbouw tot relatief grote prijsuitslagen. Dat is een gevolg van de inflexibele vraag waardoor grote
prijsuitslagen nodig zijn om relatief kleine aanpassingen van het
gebruik tot stand te brengen. Deze prijsuitslagen vormen,als ze
uitsluitend een gevolg zijn van oogstschommelingen, een vals signaal aan de producenten die hierdoor verleid worden tot ongerechtvaardigde uitbreiding of inkrimping van de produktie. De inflexibiliteit van vraag en aanbod leidt op vele agrarische markten
zelfs tot cyclische fluctuaties zoals b.v. de varkenscyclus.
Deze gebreken in het functioneren van het marktmechanisme
kunnen worden gecorrigeerd of afgedempt door het aanbod te stabiliseren via buffervoorraden, door overschotten uit de markt tè nemen
of, wat het binnenlands aanbod betreft,via regulering van invoer
en uitvoer. Voor een afzonderlijk land is in de praktijk zonder
regulering van invoer en uitvoer via b.v. variabele heffingen en
restituties of in- en uitvoermonopolies moeilijk een oplossing
hiervoor te vinden. Indien men namelijk uitsluitend op de binnenlandse markt zou interveniëren zonder beperking van in- en uitvoer
moet men de volledige instabiliteit van de wereldmarkt opvangen.
Uitsluitend hanteren van in- en uitvoerbeperking betekent echter
daarentegen dat men het opvangen van de instabiliteit geheel op
het buitenland afwentelt.
Voor oogstprodukten leidt prijsstabi1isatie overigens vaak
niet tot stabielere inkomens omdat de oogstf1uctuaties dan niet
meer worden gecompenseerd door tegengestelde prijsschommelingen.
Men kan zich dan ook afvragen of prijsstabi1isatie in het belang
isvan producenten omdat ook geenszins vast staat dat de gemiddelde jaarlijkse geldopbrengst daardoor verbetert (o.a. Koester,1979)•
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Omdat kleinegezinsbedrijvenbeter bestand zijn tegen inkomensfluctuaties dangroteondernemingen,diehogevaste inkomensaanspraken vanarbeiders inloondienst envermogensverschaffersmoetennakomen,moetmenbovendien betwijfelen of inkomensstabi1isatiedepositievandekleinezelfstandige agrarische ondernemers
versterktenderhalve,deautonomiebevordert.
Debesprokenprijsstabi1iserendemarktinterventiestastende
economische vrijheid vanhandelen binnen de land-en tuinbouwniet
ofnauwelijksaan;deagrarische handel en industriewordensterkergetroffen.Ditbehoud vanautonomie iseen belangrijke reden
waarommenvoorbestrijding vande langduriger verstoringen van
hetmarktevenwichtdiesamenhangenmetdestructureel bepaalde
inflexibiliteitvan hetaanbod bijvoorkeurookvandit instrument
gebruikmaakt.Detraagheid waarmede inde landbouwde inzetvan
arbeid,grond enkapitaal wordtaangepast aanachteruitgangvan
het inkomen isnamelijkoorzaakvandiepeen langdurige inkomensdepressies alsdezeaanpassingen viahetmarktmechanismemoeten
worden afgedwongen.Vooral indegrondgebonden produktie isdat
hetgeval.Deze traagheid inhetherstel vanevenwichtwordtversterktdoordatdeafwijking inhetalgemeeneengevolg isvan
langzaam verlopende technischeontwikkelingendievoortdurend verdergaandeaanpassing vereisen.Cochrane (1958)sprak inditverbandovereen tredmolen.Geenapparaat dusdatgrotevrijheidvan
beweging toelaateneen bevestiging vande inde inleiding gedane
bewering datookhetmarktmechanismedwang uitoefent.Prijsmaatregelen omhetagrarisch inkomen instand tehoudenen tebeschermen
tegen descherpe inkomensdwang van hetmarktmechanismehebbenechteralsbezwaardatmendaardoordeprikkel totaanpassingwegneemtofsterkafzwakt.Datvertraagtopzijnminst hetherstel
vanmarktevenwicht en leidtveelal totverdergaandeverstoring.
Wanneerde lasten'hiervan nietmeervolledig opdebinnenlandse
verbruiker enhet buitenland kunnenworden afgewenteld maar tevens
voor rekening vandeschatkist komen,wordtverdergaand ingrijpen
noodzakelijk.Men komtdanvoordekeuze tussenproduktiebeperkendemaatregelen,die inbreukmakenopde (negatieve)autonomievan
agrarischeondernemers,ofverdere inkomensverlagingalsprikkel
omdeproduktie teverminderen. Indeopenbare discussieoverde
markt-enprijspolitiek inNederland isdezekeuze thansaande
ordeen lijktmenookvan landbouwzijde inmeerderheid bereid toe
tegevenaandeautonomie tervoorkoming vanverdere inkomensachtéruitgang.
Eenalgemeneachteruitgang van inkomen inverband metprijsdaling doorverscherping vande internationale concurrentie,door
overschotten alsgevolg vanopbrengstverhogende technischeontwikkeling ofdoor prijsstijging vaneen belangrijkproduktiemiddel
(energie b.v.) isaanleiding voorcorrigerendemaatregelen.Tegen
een nietalgemene inkomensachteruitgang,diedevelebedrijven
treftdienietvoldoende instaatzijn totaanpassing aandear-
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beidsbesparende technische ontwikkeling en de stijging van de arbeidskosten,wordt evenwel weinig gedaan. De aanpassing van de
agrarische arbeidsbezetting, de bedrijfsvergroting en demodernisering van de uitrusting, laat men vrijwel volledig over aan de
inkomensdruk van het marktmechanisme ook al bestaan daartegen
sterke structurele weerstanden die op de achtergebleven bedrijven
tot ernstige inkomensachterstanden leiden. Men volstaat hier met
structuurpolitieke maatregelen om de modernisering te bevorderen
en oudere ondernemers na beëindiging van hun bedrijf financieel
te ondersteunen.
Het prijsbeleid isook een globaal instrument van inkomenspolitiek en alleen in staat een algemene inkomensachterstand tecorrigeren. Partiële inkomensachterstanden kunnen met prijspolitieke
maatregelen slechts worden verminderd als ze gebonden zijn aan
een bepaald produkt.Vermindering van inkomensachterstand die een
gevolg isvan onvoldoende bedrijfsontwikkeling zou een meer selectief inkomensbeleid vereisen zoals b.v. de gedifferentieerde inkomenstoeslagen die thans voor de berggebieden van toepassing zijn.
Algemene toepassing daarvan ter compensatie van individuele inkomensachterstanden op achtergebleven bedrijven zou echter ook de
prikkel tot bedrijfsontwikkeling verminderen, en de "zelfverantwoordelijkheid" (Stuyvenberg, 1980) aantasten, die tenslotte de
grondslag vormt voor de vrije bedrijfsuitoefening onder de werking
van het marktmechanisme. Op dit punt is de afweging tussen maatschappelijke aanvaardbaarheid van inkomensachterstand en de autonomie in het economisch handelen, beslist ten gunste van de autonomie, ondanks het feit dat de agrarische ondernemers wegens gebrek aan alternatieve werkgelegenheid steeds minder mogelijkheden
hebben om uit achtergebleven bedrijfssituaties teontsnappen. Door
de sterke uitbreiding van de algemene sociale voorzieningen is er
ook minder aanleiding om voor de landbouw afzonderlijke sociale
regelingen te treffen ter opheffing van schrijnende inkomensachterstand. In de huidige werkgelegenheidssituatie zou echter financiële steun aan oudere ondernemers -om een door de technische en
economische ontwikkeling achterhaald bedrijf nog te kunnen voortzetten"tot het einde van hun actieve beroepsuitoefening - niet alleen economisch maar ook sociaal gemotiveerd kunnen worden. Hun
kans op het vinden van produktief en lonend werk buiten de landbouw is klein en de beschikking over een relatief groot vermogen
belemmert hen in het gebruik van de algemene sociale voorzieningen.
De gebreken in de interne werking van het agrarisch marktmechanisme - prijsinstabi1iteit en scherpe en langdurige inkomensdwang -worden inde landbouw dus in het algemeen zo veel mogelijk
bestreden met globale prijsmaatregelen die de individuele vrijheid
van economisch handelen van agrarische ondernemers zoweinig mogelijk beperken en geringe administratieve kosten meebrengen. Debezwaren van prijsmaatregelen - de verstoring van de prijsverhoudingen - neemt men op de koop toe zolang deze weinig zichtbaar zijn.
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Praktischemoeilijkheden rijzenpasalsergroeiendeoverschotten
ontstaanwaarvan deafzet uitdeopenbaremiddelenmoetwordengefinancierd. Slechts inuiterste noodzaakworden echtermaatregelen
genomen diedeautonomie binnen de landbouwbeperken.

3.

Externe effecten en collectieve behoeften

Deglobaleaanpak diebijvoorkeurwordtgevolgd bijcorrectiesopde internewerking vanhetprijsmechanisme isbijcorrectievanexterneeffectenmeestal nïetmogelijk. Hiervoormoetmen
vakerovergaan totgebodenenverboden dieeenbeperking inhouden
vandevrijheid vaneconomischhandelen.
Externeeffecten zijngevolgen vanheteconomisch handelen
voorhetwelzijn dienietofonvoldoendeviahetmarktmechanisme
totuiting komenen inrekeningworden gebracht.Meestal gaathet
om negatieveeffecten zoalsoverlast door lawaai,stank,verkeersdrukte,aantasting vanhetuitzicht,enz.Uiteraard zijnerook
positieveeffecten.Dat ismetname inde landbouwhetgeval,zoalsb.v.verzorging vanhet landschapenbeheer vandegroene
ruimte.Dezepositieveeffectenontmoeten meestal echter pastastbarewaardering alszeverloren dreigen tegaan tengevolgevan
technisch-economischeontwikkelingenendaartegen verzetwordt
aangetekend.Naastdezeexterneeffectenmetminofmeer lokale
werking zijnerverder deaantastingen vanhetmilieu endeverarming enuitputting vannatuurlijke hulpbronnen diealsbedreiging
vooreigen bestaanendatvantoekomstigegeneratieswordenbeschouwd.Ookdeaantasting vanhetwelzijn vandieren diebelangrijkegroepen indesamenleving tegen deborst stuit,heefteen
meergespreidewerking.
Kenmerkend voorexterneeffecten isdatzevrijwel altijdeen
collectief karakter hebben (Hennipman, 1977). Zezijnmeestal niet
individualiseerbaarwaardoor zenietverhandeld kunnenwordenen
geen tegenprestatie kanworden geëist voor hetgenietenofgedogen.
Hetgevolg isdatmen individueel ookweinig bereid iseenoffer
tebrengen voordebevordering vanzijnwelzijn alsmengeenzekerheid krijgtdatde lastencollectiefwordengedragen.Menverkeert
inhetz.g. "prisoners'dilemma" (J.vanden Doel, 1975). Niemand
wil betalen voorwataan iedergratis tengoede komtzonder dezekerheid datookanderen hieraan inredelijkematehunbijdrageleveren.
Erzijndiverseoorzakenwaardoor inde landbouwdezeexterne
effecten toenemenendegevoeligheid ervoorgroeit.Doordetechnisch-economischeontwikkeling gepaard gaandemetschaalvergroting,
specialisatieen intensiveringwordt deoverlastgroterensterker
geconcentreerd. Demodernecultuurtechnieken teelttechniekslagen
ersteeds beter indegroeivoorwaarden voordegeteeldegewassen
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teoptimaliseren.Denatuurlijke verscheidenheid inverbandmet
grondsoort,hoogtelîggingenvochtvoorzieningwordtmede daardoor
genivelleerd. Binnen hetbedrijf vindt bovendien sterkespecialisatieplaats.Dezelfvoorzieningmetmest,veevoer,houtenanderebedrijfs-engezinsbenodigdhedendievroeger totdiversiteit
vanhetgrondgebruik binnen het bedrijf leidden, isverdwenen.Ook
de regionale specialisatie issterk toegenomen.Landschappelijke
elementen zoalswegen,waterlopen,erf-en kavelafscheidingendie
vroeger een functie hadden,hebben deze ineenmodernebedrijfsvoering verloren enzijnobstakels dieworden opgeruimd.Tevens
worden gebouwen gemoderniseerd envernieuwd.Het landschapwordt
daardoor naardesmaak vanvelenminderaantrekkelijkenverliest
aan recreatievewaarde;denatuurlijke verscheidenheid gaatachteruitendesoortenrijkdomvan flora enfaunavermindert.
Ookdebevolkingsdichtheid istoegenomen enhetaantal inhet
landelijkegebied ontplooideeconomische activiteiten isvergroot.
Zelfs intypischeplattelandsgebieden vormen demensen dievoor
hun bestaanvan landbouwafhankelijk zijn, langzamerhand eenminderheid.Demaatschappelijkeontwikkeling endegegroeidewelvaart
hebben tenslottedegevoeligheid vooragrarischeoverlastversterktendewaardering voor natuuren landschap vergroot.Deinbreukenophetwelzijn van dieren,die indemoderne veehouderij
eenmeermassaal en somsookernstiger karakter hebben gekregen
worden verder niet langergeaccepteerd ende roepom beperkende
bepalingenwordtookopditpunt sterker.Hetgaat hierbijniet
alleenomconcreteaantasting van hetwelzijnmaarookom strijdigheid met indesamenleving levendemoreleopvattingen.
.Demaatschappelijkeen technischeontwikkelingen hebbengeleid toteensteedsdichterwebvan regelingenmetverboden engebodendiedevrijheid vanhandelen inhet landbouwbedrijfbeperken.Deze regelingenwerken inhetalgemeen kostenverhogend ofopbrengstverlagend. Beperkende bepalingen dienen immersomeconomischedrijfveren tebeteugelen enom tevoorkomen datmen tenbehoevevaneigengewin schade toebrengt aandegemeenschap ofaan
derden zonderhiervoor tekunnenworden aangesproken.Ofdanin
verband met inkomensderving aanspraakopvergoeding bestaathangt
ondermeerafvandemogelijkheid omdeschade teverhalen opde
uiteindelijkeverbruikers envandematewaarin deautonomievan
degetroffenondernemers uitzonderlijkwordt aangetast.Algemene
beperkingen diegelden voor hetgehele landofvoorgrotegebieden
vormen inde regel geengrondslag voorvergoeding. Indienwegens
internationaleconcurrentieendergelijke deeconomische gevolgen
niet kunnenworden afgewenteld opdeuiteindelijkeverbruikers kan
erechterwel aanleiding zijnvoorcompenserende inkomensmaatregelen,zoals lastenverlichting,subsidies,e.d.. Ookvooralgemeen
geldende regionale regelingen zoals kapverboden,welstandseisen,
bouwbeperkingenenbeperkende bepalingen inwaterwingebieden,worden inhetalgemeen geen aanspraken opvergoeding erkend. Evenmin
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isdat hetgeval voor beperking van sterk plaatsgebonden negatieveeffecten zoalsoverlast van stank, lawaai enmilieubederf.Anders ligtdatmeestal bijmaatregelen tot instandhouding vanplaatselijke positieveexterneeffecten zoals inbeheersgebiedenenweidevogelreservaten.Dehiermedeverband houdende beperkendebepalingenworden inhetalgemeenopgevatalseen inbreukopdeautonomiewaarvan deschademoetworden vergoed.Men streeft erook
naardeoplegging vandergelijke beperkingen zoveel mogelijk inde
privaatrechtelijkesfeer teregelenviabeheersovereenkomsten en
uitkopen.
Voormeeralgemeengeldende bepalingen terbeperking vannegatieveeffecten gaatmenerduseigenlijkvanuit datdekostenverhogingofopbrengstverlagingmoetworden gerekend tothet totale
complexvanvestigingsplaatsvoordelenen -nadelenwaaropoverheidsbeslissingengrote invloed hebben inzowel positieveals negatieve
zinzonder dathieruit aansprakenofaansprakelijkhedenontstaan.
Nationalemaatregelen kunnen invloed hebbenopde internationaleconcurrentiepositie.Voor zover dezenationalemaatregelensamenhangenmetdedichtheid enhetwelvaartsniveau vandebevolking,
de intensiteit vanhetgrond-en ruimtegebruik voor landbouwen
andereactiviteiten,endenatuurlijke kwetsbaarheid vanhetmilieu isdatgeengoedegrond voor hetverlenen vancompensatie.
Erzijn namelijk ookvoordelen aanverbonden zoalseengroteregionaleofbinnenlandseafzetmarkt,goede transportwegen,korteafstanden eneengoede infrastructuurvandienstverlening enandere
ondersteunende activiteiten.Eenmoeilijker probleem ontstaatbij
beperkende bepalingenwegens inbreukopmoreleopvattingen zoals
tenaanzien van hetwelzijn vandierenwaarbij de inkomenseffecten
bovendien nietverwerkt kunnenworden ingrondprijzen zoalsmet
sterkaandevestigingsplaatsgebonden activiteiten eneffecten
hetgeval is.Inkomensachteruitgang en kapitaalverliezenalsgevolg vandergelijke beperkingen kunnen nietwordenafgewentelden
drukken onverminderd ophet inkomen enhetvermogen vandeveehouders.Voor zoveronder dezedrukverplaatsing naarhet buitenland
plaatsvindt, isdemaatregel bovendien nieteffectief tenaanzien
van hetwelzijn vandieren. Invoering vandergelijkemaatregelen
is indepraktijk danookalleengoedmogelijk indiendeze internationaal.gelden.Wel zijnpartiële regelingenmogelijk -zoals
t.a.v.scharreleieren -waarbij deoverheid garanties schepten
controle uitoefent.Datschept vrijheid voor deconsument omzijn
verbruik daarop terichtenenvoordeveehouderomaandezevraag
tevoldoen.Het isechtergeen substituut voorhetvoorkomenvan
tegen algemeen normbesef indruisende inbreukenophetwelzijnvan
dieren:diekunnen niet zonder beperking vanvrijheid wordentegengegaan.
Externeeffecten vanagrarische produktie zijndusonopzettelijke - inhetalgemeen negatieve -nevenwerkingenophetwelzijnvananderen,diehiervoor via hetmarktmechanismegeenver-
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haal kunnen halen.Hun nutsverlieswordt daardoor niet indeproduktiekosten verwerkt,debedrijfseconomischekosten zijn lager
dandemaatschappelijkeenhetmarktmechanisme leidt niet toteen
optimaal gebruik van produktiemiddelenenvoorziening inbehoeften.

k.

Zorg voor de toekomst

Demeesteexterneeffecten vande landbouwdietotnu toeaan
deordekwamen,betroffen voornamelijk nutsverlies vooreenbeperktegroepsubjecten dieoverlast ledenofaanwiegenotvan
landschap,natuur,etc.werdontnomen.Het collectieve karakter
ervanzitniet indealgemene uitwerking,maar indeondeelbaarheid van hetwelzijnseffect.Dedoordeoverheid met hetooghieropgenomen maatregelen zijneropgericht eenvollediger enmeer
evenwichtige behartiging vanbelangen totstand tebrengen dan
waartoehetmarktmechanisme leidt.Meestal betekent dit beperkende
bepalingen voordebedrijfsvoering.
Erzijnechterookexterneeffectenmetmeeralgemenewerking
eneenminder directe relatie tothetwelzijn vanafzonderlijke
subjecten.Daaronder vallen deeffecten inverband met inbreukop
indemaatschappij levendemoreleopvattingen enbedreiging vande
toekomstige leefbaarheid. Dezorg voorhetwelzijn vandieren ende
aantasting vanhetmilieu zijn hiervan voorbeelden.Hetgaathierbijdusomaantasting vanhetcollectiefwelzijn inruimerzin.
Heteconomisch gewichtvandergelijkeexterneeffecten ismoeilijk
positief vast testellen.Eenbesomming vanhet totaal vandeeconomischeoffersdieallesubjectenafzonderlijkzoudenwillen
brengenomzo'n inbreukophetalgemeenwelzijn tevoorkomenof
vandeafkoopsommen dienodig zouden zijnomhen totgedoging te
verleiden isnietalleen praktischonuitvoerbaarmaar geeftook
geenjuisteuitkomst.Het belang dateraanmoetwordengehecht
kan namelijk slechts ineenmaatschappelijkediscussie aanhet
licht komen.Publiekemeningsvorming enpolitiekebesluitvorming
kunnennietworden vervangen dooreconomischeevaluatiesopbasis
vanhistorisch gebleken voorkeuren,diezijnafgeleid uitprijzen,
inhetverledengenomen collectieve beslissingen ofenquêtesover
voorkeuren endaaraan toegekende gewichten.Datvooronderstelt
namelijkófeenbestaand algemeen inzicht inmogelijkheden enconsequenties eneenafweging daarvan dat nietmeervoorwijziging
vatbaar isdoor nadere informatieenargumenten,öfeen hogerinzicht bijdebeleïdsinstantiesofpolitiekeorganen gecombineerd
meteenonbegrensd vertrouwen daarin van degemeenschap.
Wel is inprincipeeen negatieveeconomischeevaluatiemogelijkopgrond vaneenbecijfering van kostenverhogingen,opbrengstverlagingen enuitwerkingenopde inkomensverdeling vanhetter
opheffing ofvoorkoming vannegatieveexterneeffecten overwogen
beleid;eennauwkeurige kwantificeringdaarvan isechter inde
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praktijkmeestal moeilijkenzal zeldenvolledig kunnenzijn.De
uitkomsten vandergelijke becijferingenvaneconomischeoffers
vormen uiteraard wel relevante informatievoordeopenbaremeningsvorming endebeleidsbepaling.
Inhetbijzonder hetgewicht datmoetworden toegekendaan
potentiële bedreigingen van detoekomstige leefbaarheid ismoeilijkvast testellen.Het isookeen kwestievanhetniveauvan
een beschaving.Dekracht vaneen beschaving ligtnamelijk volgens
Skinner (1971) inhetvermogenomgedragsregels teontwikkelen die
de kansopoverleving vergroten.Dezeconclusie komt sterkovereen
metdiewelkeHamming (1980)trekt uithetOudeTestament.Hijvat
eenaantal bijbelseverhalen -met namegedeelten vanhetboek
Genesis -opalsverslagen van historischemilieurampen enals lessendiedaaruitkunnenwordengetrokken.Zijnconclusie isdatinvoering vanvernieuwingen inproduktietechnieken enproduktiemiddelenpasverantwoord iswanneermetdegrootstmogelijkezekerheid isvastgesteld datzegeenonaanvaardbaar schadelijke invloed
hebbenopdebestaansmogelijkheden van toekomstigegeneraties.
Inde landbouwzijn zorgomhandhaving vandebodemvruchtbaarheid,hetopbrengstvermogen endevermijding van risico'svanoudsherdoorslaggevendeuitgangspuntenvoor praktisch handelenwaarvoormen bereidwaseendeel vandemogelijkeopbrengstop teofferen. Intraditioneleagrarische bedrijfssystemen,zoals thans
nog inontwikkelingslandenworden toegepast iseen langeervaring
vanoverleving en risicobeperking verwerkt.Zezijn bovendiennog
sterkgebaseerd opzelfvoorzieningvanbedrijfengezinenmaken
insterkemategebruikvangeslotenecologischekringlopen.Ookde
ervarîngsregelswaarop dezesystemen van landbouwberusten kunnen
echter tekortschieten als b.v.wegens toegenomen bevolkingsdruk
of technischeontwikkeling ecologischegrenzenworden overschreden
ofalsnatuurlijke hulpbronnen uitgeput rakenmetalsgevolg woestijnvorming,erosie,overstroming,misoogsten e.d..
Omdergelijkemilieurampen alsgevolg vancollectieveoverschrijding vannatuurwettenofuitputting vanhulpbronnen tevoorkomenmoetenookcollectief maatregelenworden genomen.Voorhet
afzonderlijke individubestaater immers inzo'ngeval geen sterke
relatie tussendeeigenactieendegezamenlijke uitwerking.Zichzelfbeperkingen opleggen heeft slechts zinals iedereen hetdoet;
als iedereen zichbeperkingen oplegt kaneenafzonderlijk individu
zonderveel bezwaar debeperkingen overschrijden.Voordergelijk
collectief handelen iseenmet inzichtgezegendeenkrachtigeoverheid nodig dieverstandige regelsoplegten sanctiesuitoefent.
Dezezal zichechteropdeduur slechts handhaven alsdemaatschappijzichbewust isvan denoodzaakvande regelsendedaaropgesteldesancties gerechtvaardigd acht.
Demoderne landbouw issterkgebaseerd opgebruikvanppbrengstverhogende enarbeidsbesparendemiddelen vanbuiten hetbedrijf,deelsvan industriëleendeelsvanagrarische -vaakover-
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zeese-herkomst.Deproduktie ismeergespecialiseerd engericht
opeenwijder afzetgebied. Demoderne landbouw steunt daardoor in
veel minderemateopgesloten kringlopen enheeftminder direct
zichtopdegevolgen voor hetmilieu envoor uitputbare hulpbronnen.Demodernecultuurtechniek en teelttechniekstellen hetmoderne landbouwbedrijfopkorte termijn instaat totvergaandebeheersing van degroeivoorwaarden vangewassen enveeendaardoor tot
verhoging vanopbrengsten envermindering van teeltrisico's.De
grootschaliger risico'svande leefbaarheid vaneigen streek,land
endewereld alsgeheel zijn daardoor toegenomen enbuiten deervaringswereld vanhetafzonderlijkebedrijf komen te liggen.De
dwang vanhetmarktmechanismemaakt hetookmoeilijkhiermederekening tehoudenomdat geen vergoedingwordt verkregen voorextrakostenofgederfdeopbrengsten diedaarvan hetgevolgzijn.
Hoewel de landbouwwegens hetextensievegebruik vangrond
en ruimteeen belangrijke nevenfunctie heeftalsbeheerder vande
groene ruimte ishetniet realistisch omexclusief aande landbouw
strengeeisen testellen tenaanzien van instandhouding vanmilieu
ennatuurenhetgebruik vanuitputbare hulpbronnen.Nietalleen
isde landbouwnauwverwevenmetde restvandeeconomie viade
aanschaf vanproduktiemiddelenenafzetenverwerking vanProduktenenheeftzemededaardoor nog steeds eenbelangrijk aandeel
indemateriëlebehoeftevoorziening;ze isookmaatschappelijkwat
betreft levensstijl,inkomensaspiratiesenz.,geïntegreerd inde
moderne samenleving.Menkanvande landbouwgeensociaal-economischeenclavemaken terwillevandebescherming vannatuuren
milieu.Dat isalleen verantwoord en uitvoerbaar alsonderdeel van
een ingrijpende herziening vanhet totalemaatschappelijkesysteem
van produktieenconsumptie.Dekeuzegaat tussenöfgeleidelijke
aanpassing gerichtopspaarzamer gebruik vanuitputbarehulpbronnenenverminderde verstoring vanecologische kringlopen enmondialeevenwichtenöfeenmeerabrupteen ingrijpende herzieningvan
het totalesysteem vanproduktieenconsumptie,gerichtopverregaandeuitschakelingvan risico'senuiterstevoorzichtigheid ten
aanzien vandeaantasting vande leefbaarheid van dewereld voor
toekomstigegeneraties.
Eenernstigepraktischemoeilijkheid daarbij isdatnog
steedsweinig bekend isoverdegrenzen diedoordewetten vande
natuurwordengesteld endeverantwoorde technischemogelijkheden
diedaarbinnen nogopen staan.Een uiterstevoorzichtigheidzou
een ingrijpende vermindering vandemateriëlebehoeftebevrediging
eisen,diealleendooreenkrachtigeoverheid metbredesteunin
desamenleving zoukunnenworden gerealiseerd. Een uitsluitend nationaal beleid zou bovendienweinig zinvol zijnenmoeilijk uitvoerbaar.Afzonderlijke landen bevinden zichwat dit betreftook
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ineenprisoners'dilemma alsgevolg van internationale verdragen
enhandelsverbindingenendegrensoverschrijdendewerking vanmilieu-aantastingenuitputting vanhulpbronnen.
Eengeleidelijkeovergang naar spaarzamer gebruik vanuitputbaregrondstoffen kanvooreen belangrijk deel viahetmarktmechanismewordenafgedwongen hoewel nietzondergroteweerstandenen
overgangsmaatregelenom sterke inkomensachteruitgang tegen tegaan
envoldoende tijd tegevenvooraanpassing. Degetemporiseerde
prijsverhoging vanaardgasvoordeglastuinbouw isdaarvaneen
voorbeeld.Ookbeperking vandeaantasting vanmilieu ennatuur
kanmedeviahetmarktmechanismeworden geregeld b.v.viahetprincipevan:devervuiler betaalt.Daarnaast zullen echtermeergebods-enverbodsbepalingen nodigzijn.
Eenmeer ingrijpendeenabrupte herziening vanons systeem
vanproduktïeenconsumptiemethetoogopzogrootmogelijkeoverlevingskansen op langere termijn,zouwaarschijnlijk verdergaande
dwang encontrolevereisen danvia hetmarktmechanismeopeenookvanuit hetgezichtspunt van inkomensverdeling -aanvaardbare
wijze isteeffectueren.Hetzouwaarschijnlijkeenontwrichting
betekenenvanhethuidigesterkopdewerking vanhetmarktmechanismesteunendemaatschappelijk systeem en tot regulering vanproduktieenconsumptiemetgeboden enverbodenmoeten leiden.Ookin
internationaal verband zal eenvergaande regulering en lastenverdelingnodigzijn.

5.

Marktpositie en onafhankelijkheid

Behalvevia.vanoverheidswegeopgelegde beperkende bepalingen
worden agrarischeondernemersook steedsmeergeconfronteerdmet
regels,voorschriftenengebruiksaanwijzingen vanafnemers enleveranciers.De traditionele ervarîngsregelsdie indeoudeagrarischebedrijfssystemen inbelangrijkematedebedrijfsvoeringregelden zijn vervangen door technologischeadviezen vanonderzoeken
voorlichting endoor leveranciersenafnemersopgelegderegels.
Deuitbreiding vandetechnischevoorschriften isnodigvoor
eenveiligeenefficiënte toepassing vanmoderne techniekenterwijl deuitbreiding vandemet leveranciersenafnemersovereengekomen contractvoorwaarden vanbelang zijn vooreendoelmatigeonderlinge afstemming vanopeenvolgende produktiefasen. Bovendien
kunnen leveranciers enafnemers,wegens hungrotereomvang,bepaaldeactiviteiten zoalspraktijkonderzoek,fokkerijvanuitgangsmateriaal,kweekvan nieuwe rassen,etc.efficiënter terhand nemen
dandekleinschalige landbouwbedrijven.
Hetzijnechter nietalleenoverwegingen vanefficiency die
tot regelingen tussen leveranciers enafnemers hebbengeleid.In
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hetalgemeenworden deagrarischeaankoop-enafzetmarktengedomineerd dooreenbeperkt aantal groteondernemingen.Hunonderlinge
concurrentiewordt nietalleen gevoerd viaprijs enkwaliteit,
maarookmetmiddelen dieeropgerichtzijndeeigenmarktzo
goedmogelijk afteschermen,zoals verticale integratie,merkartikelen, reclame, ingebouwdedienstverlening, financiering,etc.De
doorzichtigheid vandemarktwordt daarbij niet alleen beperkt
door demoeilijkevergelijkbaarheid vandezebijkomendezaken,
maarookdoor ingewikkelde prijstoeslagenen kortingen,prijsgaranties,nabetalingen,etc.Met dezemiddelen probeertmen zichminderkwetsbaar temaken voorprijsconcurrentie,dieonder dezeomstandigheden gemakkelijk ontaardt ineen strijd op levenendood.
Dezemonopolistischemarktsituaties-dieontstaan zijnals
gevolg vanwegens de technischeontwikkeling enuitbreidingvan
afzetgebied noodzakelijk geworden schaalvergroting,en tevens in
verband metverscherpte eisenaandeonderlingeafstemming tussen
opeenvolgende bedrijfstakken-vormen dus tevenseenmiddel omde
feitelijke vrijheid vandemarktpartners (d.w.z.deagrarischeondernemers)tebeperken endevoorhunonafhankelijkebesluitvorming noodzakelijke informatieteverminderen.
Krachtigeendoelmatigwerkende,grootschaligeondernemingen
zijnenerzijdsvoorwaardevooreendoelmatig functionerende,tegen
de internationale concurrentieopgewassen, land-en tuinbouw.Anderzijds dreigen dekleineagrarischeondernemingen hierdoor in
eenafhankelijke zwakke positietekomen.Vanuit het gezichtspunt
vanversterking vandeautonomie vandeagrarischeondernemers is
hetdaarom vanbelangommet behoud vandevoordelen vandesamenwerking een tegenwicht tescheppen tegendesterkemachtsposities
vandegrootschaligemarktpartners. Inverband met devoordelen
diededecentralisatievanuitvoering enbesluitvorming indeagrarischeproduktiehebben, isdat tenslotte eengezamenlijkbelang.
Belangrijkemiddelenomdit tebevorderen zijn verbetering vande
doorzichtigheid vandemarkt viaverstrekking vanobjectievemarktinformatieenprijsvergelijking envia standaardisering vancontractvoorwaardenenkwaliteitseisen.Verder ishetscheppenvan
tegenwicht via telersverenigingen encoöperatieveondernemingen
van belang.Vooral tenopzichtevan internationaal werkendeconcernsmet ruimemogelijkheden totoverschakelingopandereproduktiegebieden kunnen regionaal werkendecoöperaties een belangrijk
tegenwicht vormen.Anderzijds heeft echter concurrentiemethet
particuliere bedrijfslevenookeengunstige uitwerking ophet
functioneren vancoöperatieveondernemingen endecontroledaarop.
Deoverheid enhetgeorganiseerde bedrijfsleven kunnenvoorts
viavoorlichting,standaardisering,kwaliteitscontrole,arbitrage,
etc.een belangrijke bijdrage leveren.Regelmatig onderzoek naar
het functioneren vandediversemarkten endeverschillendeverticale integratiecontracten ennaardeontwikkeling vandeinkomensverdeling tussendeopeenvolgende bedrijfstakken istenslotteook
eenbelangrijkmiddel omviaverbetering van informatie demarktpositievandeagrarischeondernemers teversterken.
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6.

De gebondenheid van het agrarisch ondernemerschap

Hetwerkopeen landbouwbedrijfhoudteen sterkebedrijfsgebondenheid in.Degebondenheid aanhet seizoen enaanweersomstandigheden vandeveldwerkzaamhedenendedagelijks terugkerende
vooreengrootdeel aanvaste tijdstippen gebonden veeverzorging
enmelken bepalen dewerktijden.Vooral op kleine bedrijvenmet
weinig ofgeenmogelijkheid vanonderlingewisseldiensten isdat
hetgeval.Veehouderij,met namemelkveehouderij,geeftverdereen
sterkeregebondenheid dandemoderneakkerbouwmeteenvrij lang
stil seizoen;voorveldwerkzaamheden kanmen bovendien gemakkelijk
overschakelenop uitvoering door loonwerkers terwijl deaangebouw
envaste regelmaatgebonden veehouderijwerkzaamheden indepraktijk slechts kunnenworden opgevangen doordat eenvervangerzich
metdebedrijfsverzorgingbelast.
Het iskenmerkend voordestructuur vanhetagrarischarbeidsaanbod daterondanks veel bezwaren grotebelangstelling isvoor
vestiging alszelfstandig ondernemerengeringeanimovoorwerken
indienstverband metdedaaraan verbondengunstiger voorwaarden
t.a.v.arbeidsduur,vakantie,vrijedagen,socialewerknemersvoorzieningen,enz.Datweerspiegelt eenvoorkeurookal isdezevaak
geconditioneerd dooromgeving enopvoeding;hetvormt bovendien
degrondslag voordehuidigeondernemingsstructuur enbepaaltde
structurele aanpassing inde landbouw diegekenmerkt isdoorgeleidelijke sterk demografisch bepaaldeaanpassingen inarbeidsbezetting enaantal bedrijven.
Keuzevoorhetzelfstandig ondernemerschap betekentechter
nietalleen datmenzelfstandig dezorg enverantwoordelijkheid
heeftvoordebedrijfsorganisatieendebedrijfsfinancieringmaar
ookvoordefinanciering vaneengezinshuishouding enhetopvangenvandedaaraan verbonden risico's.Ondernemers vallenweliswaarondervolksverzekeringenenanderealgemenemaatschappelijke
voorzieningenmaar hebbengeen deel indecollectievewerknemersvoorzieningen.Zemoeten duszelf zorg dragen vooraanvullende
toekomstvoorzieningen terverzekering vanvoldoende inkomenbij
sterfte, invaliditeit,ziekteen tijdens deoudedag.Heteigen
vermogen dientdus behalvevoorfinanciering vanhetbedrijftevensals fondsom toekomstig inkomen zeker testellen endaarmede
verbonden risico's tedekken.Deverantwoordelijkheidvoordefinanciering vanhetbedrijfomvatverderzorg voorhandhaving van
decontinuïteit viaversterking vandefinanciëleweerstand ende
economischeweerbaarheid vandeonderneming. Dezehandhaving van
decontinuïteit strekt nogaanzienlijk verder bijbedrijfsopvolgingdooreen (schoon-)zoon.Wanneernietopgevolgdwordt kanmen
bijhetnaderen vandebeëindiging hetbedrijf geleidelijkafbouwenenhetvrijkomende vermogen benutten voorpersoonlijkevoorzieningen.Bijvoortzetting doordevolgendegeneratiemoetechter
nietalleen continu een toekomstgerichtebedrijfsontwikkeling

31

plaatshebbenmaarookdefinanciële ruimtewordengecreëerdom
zowel inde inkomensbehoeftevande teruggetreden ondernemer te
voorzien alsdevoortzetting vanhet bedrijf door deopvolgerfinancieel mogelijk temaken.
Decontinuïteit vandeonderneming als levensvatbaarbedrijf
enbronvanbestaan voordeondernemer enzijnopvolger betekent
dusdatdeboeralsbedrijfsleider,financier enondernemerverplichtingen opzichneemtdiedoorslaan naar degezinshuishouding.
Inverhouding totdebestedingsruimte ismatiging indegezinsbestedingen vereistwegensdenoodzakelijkevermogingsvormingvoor
toekomstige gezins-enbedrijfsbehoeften.Dehuidige agrarische
ondernemingsstructuurberustopeendoelgericht enverantwoordgebruikvandevrijheid.
De landbouw iseen sectorvandemaatschappijwaar depersoonlijkeonderneming nogdomineert.Ondernemers diezelfstandig voor
eigen rekening handelen zijn inonzemaatschappij langzamerhand
eenkleinegroepgeworden enhetvermogen vananderegroepenom
zich indezesituatie inte leven isverminderd. Dezakelijkeen
persoonlijke risico's vandeondernemer,deongewisheid van inkomenendekwetsbaarheid voordegevolgen vaneigenmisrekening en
vanmoeilijk ofniet tevoorzienemaatschappelijkeen technische
ontwikkelingen,kanmen zichmoeilijk voorstellen alsmengewend
isaaneenvast inkomenen insterkemateontlast isvanmateriële
toekomstzorgen.Ookdevrijheid diehetondernemerschap biedt,
wordtvaakoverschat.Dezewordt indepraktijk nietalleenbeperktdoordeverantwoordelijkhedenvoorbedrijf engezinmaarook
door dedwang vanhetmarktmechanismeomdetechnisch-economische
ontwikkeling tevolgen en testreven naarmaximaleefficiency.De
tijd datdeboer koningwasopeigenerf,zijn zakelijkecontacten
voornamelijkbestonden uithet handjeklap vandeprijsonderhandelingenenhijzijnbedrijfsvoering sterk kon baserenopovergeleverdeervaringsregels, isvoorbij. Deboervan tegenwoordig ïsgebondenaaneen uitgebreid stelsel vandoor deoverheid uitgevaardigdeofmet leveranciers enafnemersovereengekomen regelsenaan
gebruiksaanwijzingenenadviezen vandeskundigen.
Demoderneboermoet indeeerste plaatseenmodernondernemer zijnmeteengoed envolledig overzicht van hetstelsel van
regels,diezijn ruimtevoorontplooiTng bepalen.Binnen dezeruimtemoet hijdegeboden mogelijkheden,optimaal weten tebenutten.
De"buitenbedrijfse"zaken zijn even belangrijk gewordenalsde
"binnenbedrijfse".Het vermogen omvoordebedrijfsvoeringbelangrijke informatie intewinnen en inpersoonlijk contactmetzakelijkepartners,overheidsinstanties enexterneadviseurs debelangenvanhetbedrijf efficiënt tebehartigen issteeds belangrijker
geworden.Datvergteengoed inzicht indeontwikkelingen inde
samenleving enbekwaamheid inhetonderhouden van persoonlijke
contacten.
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Deboer isdusgeenabsoluut vorstmeeropeigenerfenis
intoenemendemate inzijnautonomie beperkt.Optimale behartiging
van belangen enverwerving.van informatie incontactmetdebuitenwereld issteeds belangrijker geworden.Daarnaast vergtdebedrijfsvoering eengevarieerde verzameling vanbekwaamheden.Ondankseen inomvang toegenomen stelsel vandoordebuitenwereld,
eenzijdig ofopbasisvanovereenkomst,opgelegde regels,ishet
daardooreenveelzijdig,boeiend beroepmetveel ruimtevoorzelfstandigeontplooiing enverantwoordelijkheid.
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ONTWIKKELINGEN IN DE BOSBOUW
B. van B o v e n , H.J.W. H o l t e r m a n en C . J . V e l d h u y z e n

1.

Inleiding

Bos isbijgoed beheer éénvandeweinigeonuitputbare,natuurlijke rijkdommenwaarover demensheid beschikt.Helaasvaltte
constateren datmethetbos inalleklimaatzones zodanig isen
wordtomgesprongen datdieonuitputbaarheid ingevaarkomt.
Bos isnietalleen leverancier vanhoutvoorvelerlei bestemmingen (zaaghout,brijzelhout,papierhout,brandhout),maarheeft
bovendienverscheidene anderemaatschappelijkefunctiesmetbetrekking tot recreatie,milieu-ennatuurbehoud,het regulerenvan
klimaatenwaterhuishouding envanhetecologisch evenwicht.
Hetdoordeeeuwen heenovermatig kappenvan bosheeft inveledelenvandewereld toteenecologischeontwrichting geleid.
Ditgeldt nunogmet name ingrotedelenvanAzië,Afrikaen
LatijnsAmerikawaar zichopgroteoppervlakten erosieverschijnselenvoordoenmetalleernstigegevolgenvandien,zoalswoestijnvorming,overstromingen,verzilting vandebodemeneen zeerhoog
slibgehaltevande rivierenwaardoor stuwmeren dreigen dichtte
slibbenen irrigatiesystemennietmeer functioneren.
Men permitteerde zich devrijheid ombos tekappen naareigen
directebehoeftemaar realiseerde zich nog nietwelkegevolgendit
hadendatvoordematevanvermindering vanhetbosareaal deze
vrijheid nietbestaat.
Indetropischeensub-tropische landenmetvaakeen lagewelvaart percapitaeneenhogenatuurlijke aanwasvandebevolking,
wordt bos relatief laaggewaardeerd. Erheerstgebrek aan landbouwgrond ener isgrotebehoefteaanhout,vooral brandhout,terwijl
uithetbuitenland devraag naarhetveelal waardevolle tropische
houtsterkgroeit.Alsgevolg hiervanwordt nogopgroteschaal
gekaptenneemt hetbosareaal gestadig inomvang af.Hetontwrichtendeffectdaarvan zal binnenenkele tientallen jarenmerkbaar
worden.
Inde rijkegeïndustrialiseerde landen is,mededoordevooruitgang indebosbouwwetenschap,eenbeter inzichtontstaan inde
betekenis vanhetbosvoordesamenleving.Maatregelen terverbetering eneventuele uitbreiding vanhetbosareaal eneenzorgvuldiger beheer daarvan,gerichtopeenmeervoudigedoelstelling,
zijn inoverweging of reeds inuitvoering.Door de langeproduktiecyclusvanhetbosworden deeffecten hiervan somspasop langere
termijnmerkbaar.
Deze tweevoorbeelden geven uitersten aanvanhoehetbosin
deplaatselijke samenleving wordtgewaardeerd. Daarnaast zijner
gebieden die inditopzicht eengenuanceerder beeld vertonen,bijvoorbeeld eenaantal geïndustrialiseerdeminder dicht bevolkte
landen,zoalsCanada enZweden,meteen zeeromvangrijk areaal bos
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datdoelmatig wordtgeëxploiteerd enmeteenaanzienlijkehoutexport. Insommige tropischegebiedenworden land-enbosbouw inonderlingesamenhang bedreven:agro-forestry.
Ineenmarkteconomieworden veelal alleen diefunctiesgewaardeerdwaarbijditdoormiddel vaneendoorvraag enaanbod tot
standgekomen prijsmogelijk is.Voorbosgeldt dit infeitealleenvoordehoutproducerende functie.Daarbijmoetechterworden
aangetekend datdeprijs vanhouteenslechtesignaalfunctievervultomdat tussenvraag enaanbod vanhoutophetmomentvanaanplantenophetmomentvanoogsteenproduktieperiodevanten
minsteenkeledecennia ligt.
Inditartikel wordt deontwikkeling vanhetbosendebosbouwendebetekenis ervanvoordeNederlandsesamenlevinggeschetst,voorafgegaan dooreenbeknopthistorisch overzicht.Voorts
zal aandachtwordenbesteed aanhetbosbouwbeleid binnen deEuropeseGemeenschap enaande teverwachten toekomstigeverhouding
tussenvraagenaanbod vanhoutopdewereldmarkt.

2.

Beknopte geschiedenis van de Nederlandse bosbouw

Eenkorteschetsvanderecenteontwikkelingen indebosbouw
moetver inhetverledenbeginnen: immersde langeduurvande
produktiecyclusvanhetprodukthoutvergteenoverzicht vanvele
tientallen jarenomhet"nu"van.debosbouw tebegrijpen.
Bijde invoering vanhetkadaster in1833bleekdeoppervlaktebos inons land ruim 169.000ha tebedragen;thans isdit
310.000ha.Ditbetekentbijna eenverdubbeling in150jaar.Gedurendedie tijd zijnook dehoedanigheid endeconfiguratievanhet
bosveranderd,hetgeen inhetnavolgende totuitingkomt.
In1833was desamenstelling vanhetNederlandsebosgeheel
andersdan nu,omdat dehoutbehoefte toenookandersvanaardwas.
Inverhouding totdeoppervlakteopgaand bos,waaruit houtvoor
bouwdoeleinden,brand- enkleingeriefhoutwerd gewonnen,warener
veel grotereoppervlakten eikenhakhout engrienden dan thans.Het
eikenhakhout voorzag indebehoefteaan looistof,brand-en rijshout;degrienden leverden brand-en rijshout.Omstreeks 1875werdenandere looistoffenontwikkeld endeprijzen vanbrandhoutwerdengedruktdoordeopkomstvandesteenkool.Bedrijfseconomisch
gezien hadden deeikenhakhoutculturesdaarna nauwelijks meerbetekenismethetgevolg dathetovergrote deel vanheteikenhakhoutareaal,veelal doormiddel vanspaartelgen,werd omgezet inopgaand
bos.
Degriendcultuurhandhaafde zich langermaarrtietdeopkomst
vandeplastics engeïmporteerde duurzamerehoutsoorten rondde
vijftiger jarenvande20eeeuw,verlorenook degrienden alsleveranciersvan rijshoutvoormanden,betuiningen enzinkstukken
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bijdijkaanleg meerenmeerhunbedrijfseconomischewaarde.Denu
nogaanwezigegeringeoppervlakten eikenhakhout engriendworden
overwegend vanwegehun natuurhistorischewaarde instand gehouden.
Van veel betekenis voordeNederlandse bosbouwwas deDomeinwetvan 1848,waarinwerd bepaald datallevervreemdbarestaatsdomeinenmoestenworden verkocht.Dezegrondenwaren,zoals zijtoen
genoemdwerden,"woestegronden".DestuifzandgrondenvanMiddenNederland kwamen ineigendomvan degemeenten,diezegedeeltelijk
weer doorverkochten aan particulieren.Bijna kOjaar later,in
1886,werd deWetopdeMarkenverdeling vankracht diehetmogelijkmaakteuitgestrekte heidevelden,totdan toegemeenschappelijkbezit,teverdelen,waarna denieuweeigenaren deze"produktief"kondenmaken.
Ditalleswasvangrote invloedopdeontwikkeling indebosbouwna I87O.Erkwam toen nl.uitBelgiëeen levendigevraag naar
mijnhouten laterook uitNederlands Limburg.Mijnhout heeftover
hetalgemeengeen zwareafmetingen enkan reedsdoorbetrekkelijk
jongebossenworden geleverd.Hethoutvandegrovedenwashiervoorbijzonder geschikt endebosbouw inons landontwikkeldezich
danook toteenvrijeenzijdigemijnhoutcultuurvangroveden.In
diezelfde tijdveroorzaakte degrote landbouwcrisisvan 1877armoedeengrotewerkloosheid ophetplatteland.Omdeze tebestrijdenwerden "woestegronden" incultuurgebracht.Ditwasmedede
aanleiding totdeoprichting in1888vandeNederlandsche Heidemaatschappij dieeengrootaandeel heeftgehad inhetontginnen
van intotaal ^56.000ha"woestegrond"waarvan eengroot gedeelte
werd bebost.
Dereedseerder genoemde toenamevandeoppervlakte boskomt
nu ineenander licht testaan:bossenopbeteregrondenmoesten
voorde landbouwwijken terwijl deslechteregronden-alofniet
naontginning -werden bebost.Het Nederlandse bosstaat nuoverwegend opdearmeregronden dievoormeereisende houtsoortendan
degroveden nietof nauwelijks geschiktzijn.
Tegen heteindevande 19eeeuwbegondeoverheid tebeseffen
datdebosbouw behalvevoorhoutproduktie,ook vangrootalgemeen
belang isendathetoverheidsbeleid daarop diende tewordenafgestemd.Om debosbouw volgens degesteldeeisen teontwikkelenwas
eenwetenschappelijkebasis nodig.Aan detoenmaligeRijkslandbouwschool (sedert 1918deLandbouwhogeschool teWageningen)werd
in1882deeerste leraar indeboscultuur aangesteld terwijl voor
hetbeheren vandedomeinbossenbijBreda enhet leidenvande
ontginning enbebossing vandeuitgestrektedomeinheide aldaarde
bosbouwkundige A.J.van Schermbeekwerd aangesteld,dieeerder
houtvester inNederlands Indiëwas geweest.Hijheeft voor deontwikkeling van deNederlandse bosbouw baanbrekend werkverricht.
Vervolgenswerd in1899, innauwesamenwerking met deHeidemaatschappij,hetStaatsbosbeheer opgericht dataanvankelijkhet
beheer vandeStaatsbossen enhetbevorderen vandeaanleg van
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nieuwebossen tottaakkreeg.Laterwerd deze taakstellingaanmerkelijkuitgebreid.
De toegenomen belangstellingvandeoverheid voorhetbos
bleekook uithetfeitdat in1907envolgendejaren indeRijksbegroting eenpostwerdopgenomenvoor rentelozevoorschottenen
technische hulpaangemeenten bijbebossing.Alsvoorwaardegold
wel datdezegemeentenovervoldoende"woestegrond"moestenbeschikken.Sedert 1908kondenookverenigingenvanalgemeennut
daarvanprofiteren.
Tijdens deEersteWereldoorlog werd in1917een Noodboswet
aangenomen,diemededebescherming vannatuurschoon tendoel had.
Dit laatstekreeg nogmeer nadruk indeBoswetvan 1922. Inde
twintiger jarenvandezeeeuwheeftdeoverheid tenbehoevevande
boseigenarenmaatregelen genomenophetgebiedvandebelastingwetgeving. In1926werden de inkomsten uitbosvrijgesteld vande
inkomstenbelasting.Daarna kwamdeNatuurschoonwet 1928 totstand
waarbijonder bepaaldevoorwaarden,naastdevrijstelling vaninkomstenbelasting,o.a.enkelefaciliteiten indevermogenssfeer
werden verleend.
TijdensdeTweedeWereldoorlog had hetboshetzwaar teverduren:ongeveer 30.000haboswerd geveld.Dezeoppervlakte islatergeleidelijkweer ingeplant. Indevijftiger jaren kwamdebosuitbreiding vrijwel geheel voor rekening vandeoverheid inde
vormvanheidebebossingenenbosaanleg indenieuwepolders.
DeTweedeWereldoorlog lietnogeenerfenis na,nl.deherplantplicht. Ingevoerd tijdensdeDuitsebezetting isdezeookna
deoorlog gehandhaafd enopgenomen indeboswetvan 1962.Eenherziening van dezewet is inmiddels invoorbereiding.
In195^werd hetBosschap ingesteldwaardoor desamenwerking
tussenboseigenaren,werknemers enoverheid eenformelestatus
kreeg.
Aanheteindevandevijftiger jarenverminderdehetverbruik
vankolenalsgevolgvandevervanging doorolie.Toenerbovendienoggrotehoeveelheden aardgaswarengevonden,werden inhet
kadervandeEuropese Kolen-enStaalgemeenschapvelekolenmijnen,
waaronder die inNederland,gesloten.VoordeNederlandsebosbouw
waren degevolgen catastrofaal:deverzekerdeafzetvanmijnhout
viel weg enditoverwegend lichteregrovedennehoutkon toenbijna
uitsluitend nogalsgrondstofvoorspaan-envezelplaten envoor
depapierindustrieworden afgezet.Voor beidebestemmingenwaren
deprijzen echter aanzienlijk lagerdandievoormijnhout.Doordat
vrijwel gelijktijdig eensterke loonstijgingoptrad kwamendeboseigenaren ingrotefinanciëlemoeilijkheden. In1966kwam deoverheid departiculiereboseigenaren endebosbezittendeopenbare
lichamen tehulpdooreenvastebijdrage teverlenen.Dezebijdragewas kleiner naarmatedeoppervlakte bosgroterwas.Deenige
voorwaardewas datdebossenmoestenwordenopengesteld voorhet
publiek.Nietalleparticuliereeigenarenwilden dezeconsessie
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doen en vele zagen af van deze bijdrage. In 1970werd de mogelijkheid geschapen voor overheidsbijdragen bij bebossing en herbebossing.Ook voor de schade als gevolg van de stormrampen in 1972 en
I973 stelde deoverheid belangrijke vergoedingen beschikbaar.
Nadat het Bosschap in 1975 een nota over deonhoudbare financiële situatie van de boseigenaren aan de leden van de Tweede Kamer
had aangeboden werd op 1januari 1977 de Bosbijdragenregelingvan
I960vervangen door de thans nog van kracht zijnde Beschikking
Bosbijdragen. De doelstelling hiervan is ruimer dan van de vorige
regeling. De nadruk ligt nu meer op de instandhouding van hetbos,
inhet bijzonder ten behoeve van de houtproduktie, de recreatie en
het natuurbehoud. Erworden dan ook voorwaarden aan het beheer gesteld die deblijvende instandhouding van een goed onderhouden bosbestand moeten bevorderen,o.a. door het opstellen en uitvoeren
van een door het Staatsbosbeheer goedgekeurd beheersplan. Naast
een vaste bijdrage per ha kunnen deonrendabele werkzaamheden, die
indit beheersplan zijn vastgelegd, tot 751 van de netto-kosten
worden gesubsidieerd. Bovendien werden door deoverheid, in het
kader van de sociale werkvoorziening, gedurende de laatste decennia vrijwel kosteloos arbeidskrachten beschikbaar gesteld voor onderhoudswerkzaamheden inde bossen.
De rentabiliteit van de bosbedrijven bleef echter onbevredigend,wat inde volgende paragraaf wordt aangetoond. Hoofdzakelijk
als gevolg hiervan iser een grote oppervlakte particulier bosbezit aan deoverheid zelf en aan de door deoverheid vrijwel volledig gesubsidieerdeorganisaties voor natuurbehoud verkocht.
Tabel 1. Procentuele verdeling van het bosareaal in Nederland
naar categorieën van boseigenaren
Categorie eigenaren
Staatsbosbeheer, incl. CRM
Ander Rijksbezit (Financiën)
Defensie, Kroon)
Provincies,Waterschappen,enz.
Gemeenten
Totaal overheid
Organisaties voor Natuurbehoud
Stichtingen, sanatoria, kerken,enz.
Particulieren

1964Medio
Medio
1968 1) 1975 2) 1979 3)
)
23,9
27,3
} 24,4
0,9
15,6

40,9
5,1

;

54,0

HJO
1)
2)
3)

4o

8,6
1,2
19,5

9,8
1,5
18,4

53,2
9,1
2,0
35,7

57,0
10,7
2,6
29,7

1_00

100

Bron: De Nederlandse Bosstatistiek 1964-1968 (inclusief bezittingen minder dan 5 h a ) .
Bron: Bosschap (bosbezittingen meer dan5 h a ) .
Bron: Bosschap en Staatsbosbeheer (bezittingen meer dan 5ha)

Tabel 1illustreertdegedurendeeendecennium gewijzigdeverhouding tussen deoppervlakte particulier bosbezit tenopzichtevan
hetbezitvandeoverheid endeorganisaties voor natuurbehoud.
Was in1968nog 54%vandeca.290.000 habos inons landparticulierbezit, in1979wasdat nogmaar 12%.Hetaandeel vandeoverheid inhetgehelebosareaal steeg van41 tot 57%endatvande
organisaties voor natuurbehoud van5tot 111.

3.

Rentabiliteit van de bosbedrijven

HetLEI heeftsinds 1968departiculierebosbedrijven,door
middel vaneen steekproef, inadministratie.Sedert 1975wordt
jaarlijksvan dezebedrijven eenexploitatierekeningopgesteld.
Saldering vanopbrengsten enkosten resulteert inhet (veelal negatieve)bedrijfsresultaat.Uithetoverzichtvandebedrijfsuitkomstenoverdejaren 1975 t/m 1978 (tabel 2)blijkt duidelijk het
negatieve resultaat,ondanks belangrijkeoverheidssubsidiesen
-bijdragen.Bijdezeuitkomsten isgeen rekening gehoudenmetde
kostenvanhet ingrond enhoutopstand geïnvesteerde vermogen.Was
metdit-zeermoeilijk taxeerbare-vermogenwel rekeninggehoudendanzou het resultaat nogaanmerkelijkslechter zijngeweest.

Tabel 2. Ontwikkeling vandebedrijfsresultatenperha (ingld.)
indeparticulierebosbouw
1975
Arbeidslonen
Uitbesteedwerk
Werktuigkosten
Grond-enhulpstoffen
Grondlasten enbosbrandverzekering
Beheer,leiding en toezicht
Overigebedrijfskosten
Totaal bedrijfskostenperha
Houtopbrengsten
Uitkering bosbrandverzekering
Overigeen incidenteleopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengstenperha
Kostenminopbrengsten
Overheidssubsidies en-bijdragen
Negatief bedrijfsresultaat

1976

1977

1978

140
200
232
253
48
27
30
40
18
22
24
28
14
20
17
20
26
26
27
28
80
90
103
115
5
5
6
6
331

390 . 439
98
0

121
24

490
121
0

131
2

12

26

25

30

110

171

146

163

221
110
TH

219
148
71-

293
213
80

327
224
103

Bron:LEI.
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Ook indekomende jaren zullen debedrijfsuitkomsten inde
particuliere bosbouw naar verwachting negatief zijn. De Nederlandse, maar ookdeWesteuropese bosbouw heeft temaken mettwee nauwelijks door debedrijfstak zelve tebeïnvloeden grootheden, ni.de
prijzen vanhout endebewerkings- (meest arbeids-)kosten, diede
bedrijfsresultaten bepalen.
Ten aanzien vandehoutprijzen kanhetvolgende worden opgemerkt. Nahetreeds gesignaleerde instorten vandemijnhoutmarkt
moest debosbouwer zich na i960op nieuwe markten oriënteren,t.w.
die vanpapierhout, spaanplaathout enander brijzelhout. De prijsontwikkeling indeze sectoren isechter totnutoezodanig datdie
weinig reden totoptimisme geeft. Metbetrekking totde relatief
kleine hoeveelheid zaaghout diehetNederlandse boskan leveren,
hebbenwetemaken metprijzen dieopdewereldmarkt geldenen
derhalve alseengegeven dienen teworden beschouwd.
Met betrekking totdekosten heeft zich sinds dejaren zestig
een sterke loonstijging voorgedaan diemetname deproducentenvan
primaire grondstoffen, zoals hout, heeft getroffen.
4.

P r o d u k t i e en v e r b r u i k v a n r o n d h o u t

4.1 De rondhoutbalans, mondiaal bezien
De totale wereldhoutproduktie bedroeg in1978ca.2,6 miljard
m3 (tabel 3 ) .Bijna dehelft daarvan wasbrandhout eneenderde
gedeelte zaaghout. Geografisch gezien vond vande totale produktie
hk% indeontwikkelingslanden plaats. De rest vandeproduktiewas
gespreid over degehele wereld, vooral indeVerenigde Statenen
Rusland.Vandegrote houtproduktie indeontwikkelingslandenbestond 80£ uitbrandhout. Gezien desterk gestegen olieprijzenmag
niet worden verwacht datdeze vorm vanhoutverbruik zal afnemen.
Mondiaal zalhout alsenergiebron vansteeds grotere betekenis
kunnen worden.
Tabel 3. Wereldhoutproduktie in1978inmiljoenenm3
.^Sortimenten
—-^_^^^
Produktielanden
ontw.landen
USSR

USA
China
Canada
Noord-Europa

EG
Japan
overige landen
Totaal min.m3
Totaal proc.
A2

Brandhout

924
78
14
151
4
7
8
0
32
1218
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Zaag-en
fineerhout

161
155
212
33
114
42
41
21
83
862
33

Spaan- en
vezelhout

Overige,
inel.
mijnhout

23
39
98
5
37
41
18
10
43
314
12

46
90
14
24
1
2
7
2
22

208
8

Totaal

%
1154 44
362 14
338 13
213
8
156
6
92
4
74
3
33 1
180
7
2602

Bron:FAOYearbookofForest Products1978.
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Naar het zich laataanzien zal,vooral indeontwikkelingslanden,hethoutverbruik voorwoningbouwmaarvooral voorpapier
sterk stijgen.Van verschillendezijden (o.a.Stichting IndustrieHout)worden danook somberevoorspellingengeuitomtrenteenmogelijkehoutschaarste indezeer nabije toekomst.Daartegenover
staatdatjuist indeontwikkelingslanden steedsmeeraandacht
wordt besteed aaneendoelmatiger exploitatie vandegroterijkdomaanwaardevolle houtsoorten.Deeffecten daarvan zullenechter
pasop langere termijnmerkbaarzijn.
Vandewereldhoutproduktie is 53%ofwel 1.384miljoenm3
werkhout.DeVerenigdeStaten endeSovjet Unie"zijndegrootste
producenten maarookdegrootsteverbruikers vanhout (tabel4.).
Uitdeexport-en importsaldi (tabel 5)blijktdatCanada bijnade
helftvanhetdoorde importerende landen ingevoerdehoutexporteerde.DeEGvoerdebijna dehelftvanhet totaal geëxporteerde
hout in.Verderwas Japaneenhoutimporterend landevenals deUSA,
waar tochdegrootstehoutproduktieplaatsvindt.Hethogepapierverbruik isdaarmededebetaan.
Tabel 4. Wereldproduktie,handel enverbruik vanwerkhout in1978
inmi1joenenm3
Produktielanden

Produktie

Import

Export

Verb ruik

%
USA
USSR
ontwikkelingslanden
Canada
Noord-Europa

EG
China
Japan
overige landen
Wereld totaal

324
284
231
152
85
66
62
32
148
1384

17
11
6
5
4
2
11

98
3
45
7
11
149
8
68
44

100

433

23
•21

42
41
80
115
79
33
4
2
49
445

380
246
196
44
17
182
66
98
143
1.372

N.B.Tussen importenexportendaardoor tussenproduktieen(berekend)verbruik is intotaal eenverschil van 12min.m3
(0,9%)alsgevolg vanstatistischeonvolkomenheden.
Tabel 5- Import-enexportsaldi in1978
Importerende landen
EG
Japan
USA
China

Min.m3

Exporterende landen

116
66
56
4

Bron: FAOYearbookof Forest Products.

Min.m3

Canada
Noord-Europa
USSR
ontwikkelingslanden
overige landen

108
68
38
35
5
43

%
28
18
14
3
1
14
5
7
10
100

4.2 Produktie en verbruik in de Europese Gemeenschap
. 31 miljoen ha of 21% van de totale
ze bossen zijn zeer ongelijkmatig
zoals uit tabel 6 blijkt. Frankrijk
tale bosareaal voor zijn rekening.
is dit bijna 90%. Deze landen hebben
reaal maar zijn, na Luxemburg,ook de
EG.Vergeleken met landen buiten de
igmet bos bedeeld. Per hoofd van de
Luxemburg ieder een bosoppervlakte
gemiddeld in de EG en resp. 7en 6
land.

Inde EG nemen bossen ca
landoppervlakte in beslag. De
over de lid-staten verdeeld,
neemt ongeveer 45%van het to
Samen met Duitsland en Italië
niet alleen het grootste bosa
dichtst beboste landen van de
EG isde Gemeenschap maar mat
bevolking hebben Frankrijk en
die tweemaal zo groot isals
maal zo groot is als in Neder

Tabel 6. Het bosareaal in de EG-landen (x 1000 ha)

Lid-staat

totaal

%
Frankrijk
Duitse Bondsrepubliek
Italië
Verenigd Koninkrijk
België
Denemarken
Ierland
Nederland
Luxemburg

13.950
7.200
6.300
2.020

EG totaal

Beboste ODDerv' lakte
in % van de
per"hoofd van
tota leopde bevolking
perv I. land
in ha

615
470
330
310
85

45
23
20
6
2
2
1
1
0

25
29
21
8
20
11
4
8
32

0,28
0,12
0,12
0,04
0,06
0,09
0,09
0,02
0,24

31.280

100

21

0,12

Bron: EG-bulletin, suppl. 3, 1979.

Ook de eigendomsstructuur verschilt sterk tussen de lidstaten'(tabel 7 ) . De eigendomsstructuur in Nederland vertoont
daarin demeeste overeenkomst met die in Denemarken. Overigens
ontbreekt in de Europese Gemeenschap een categorie van boseigenaren die buiten de EG belangrijk is,nl. de houtverwerkende industrie.
Van de 31 miljoen ha bos in de EG is ca. 19miljoen ha (611)
produktief opgaand bos. InNederland is 70% van het bosareaal produktief bos.Ook in de overige EG-landen ligt deze verhouding in
dezelfde orde van grootte met uitzondering van Duitsland (85%) en
Italië (34%). In laatstgenoemd land maar ook in Frankrijk, is nog
veel eikenhakhout;van de 12miljoen ha niet-produktief opgaand
bos in de EG zijn er dan ook 10miljoen in deze beide landen gelegen.

44

Tabel 7. Eigendomssituatie indeEG-landen (oppervlaktex 1000ha)
Eiqen doms'cateqorie
staat
andere
open bare
lieh amen

totaal

Lid-staat

%
Frankrijk
DuitseBondsrepubliek
1talië
Verenigd Koninkrijk
België
Denemarken
Ierland
Nederland
Luxemburg

13.950
7.200
6.300
2.020

EGtotaal

31.280

615
470
330
310
85

100 1.720
100 2.250
100
350
100
880
100
75
100
135
100
250
100
85
100
5
100 5.750

%
12 2.480
31 1.800
6 2.150
44
12
220
50
29
76
50
27
6
30
18 6.780

particu1ieren

%
18 9.750
25 3.150
34 3.800
- 1.140
320
36
11
285
80
16
175
50
35
22 18.750

%
70
44
60
56
52
60
24
57
59
60

Bron:EG-bulletin,suppl.3,1979NB. DeEG-normenwijkenafvandeNederlandse (zietabel1).
Indeafgelopen 20jaarbedroeg dehoutproduktie indeGemeenschapgemiddeld ongeveer 78miljoenm3perjaar (zietabel8 ) .
Uitde tabel blijkt datDuitsland en Frankrijk indetotale
houtproduktieeendominerende plaats innemen.Deproduktie perha
bebosteoppervlakte is inDuitsl.and hethoogstmet4,4 m3. Dejaarlijkseproduktie indegehelegemeenschap van78miljoenm3bedraagtgemiddeld 2,5m3perhabos.Nederland komtmet3,5 m3per
habos -dit isca.5m3perhaproduktief bos-naDuitsland,
BelgiëenDenemarken alseen redelijk goedevierdeopdeze lijst
voor.
Tabel 8. Houtproduktie indeEG-landen in 197^ (inmin.m3)
Lid-staat

Naaldhout

Loofhout

%
DuitseBondsrepubliek
Frankrijk
Italië
Verenigd Koninkrijk
België
Denemarken
Nederland
Ierland
Luxemburg

23,6
14,1

EGtotaal

44,6 100

1,2
2,2
1,5
0,9
0,8
0,2
0,1

53
32
3
5
3
2
2
0
0

Tota al

8,4

25
49
5,6 17
3
1,1
3
1,1
0,8
2
1
0,3
- 0,1
0

16,2

33,6 100

Produktie

%

(inm3)
P .habos

41
39
9
4
3
2
2
0
0

M
2,1

78,2 100

2,5

.*
32,0
30,3

6,8
3,3
2,6
1,7
1,1
0,2
0,2

1,1
1,6

M
3,6
3,5
0,6
2,4

5ron:EG-bulletin,suppl.3,1979.
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De indeafgelopen jarengemiddeld bereikte produktievanin
totaal 78miljoenm3houtperjaardekte dehoutbehoefte inde
EuropeseGemeenschap voorongeveer 40%.Deoverige 601,dusca.
117miljoenm3 rondhout,moestworden geïmporteerd.Omdezelfvoorzieningsgraad teverhogen ishetdusvanbelang dathetbosbouwbeleidvandeGemeenschapwordt geïntensiveerd.Dit isookvanbelangvoorandereessentiëlemaatschappelijkebehoeftenwaarinhet
bosvoorziet,zoals recreatie,milieu-en natuurbehoud.
4.3 Produktieenverbruik inNederland
Nederland heeft thanseenbosareaal van rond 310.000haof
wel ca. 8%vande landoppervlakteen isdaarmeeeenvandebosarmste landenvan Europa.Van deze310.000 habos kanca.200.000ha
worden gekenmerkt alsopgaand produktiebos.Bovendien zijnerin
ons land nog ruim43.000 kmweg-engrensbeplantingen,equivalent
aanca.35.000haopgaand bos.Perhoofd vandebevolking iserin
onsdichtbevolkte land gemiddeld slechts 0,02 habos,degeringste
hoeveelheid inWest-Europa.Hetbos komt inNederland grotendeels
vooropdearmeregronden,watbeperkingenoplegt aandekeuzevan
dehoutsoortenendegroeimogelijkhedendaarvan.
Hetvoorgaande inaanmerking nemendebehoefthetgeenverwondering tewekkendatNederland eenhoutimporterend land is.Uit
onderzoekingen doorhetLEI metbetrekking totdeafzetvan inlands
rondhout,blijktdatgemiddeld ca.1miljoenm3 rondhoutdoorde
handel en rechtstreeks doordeverbruikers vandeNederlandse rondhoutproducenten wordtgekocht.Dejaarlijkse netto-import bedraagt
ca. 12miljoenm3 rondhoutequivalenten,dit isdehoeveelheid rondhoutdie,normatief berekend,nodigwasvoordevervaardigingvan
degesignaleerdehoeveelheid gezaagd houtenhoutprodukten (tabel
9). Uitde tabel kanwordenopgemaakt datdezelfvoorzieningsgraad
vanhout inons land slechts 8%bedraagtmetalsgevolg datde
houtprijzen inons land vrijwel geheel afhankelijk zijnvandiein
hetbuitenland.
Tabel 9. Houtbalans vanNederland (x1.000)
Produktievan rondhout
fineer-,zaag-en
kisthout
heipalen
mijnhout
klompenhout
papierhout
vezel-enspaanplatenhout
brand-enopenhaardhout (geschat)
overig rondhout
perkoenen,enz.)

1*6

Totaal

inm3

279
80
15
58
182

rondhout
gezaagd hout
plaathout
pulp
papieren
karton

1nvoer
m3 r.e.

Uitvoer
m3 r.e.

1.211
5.866
2.595
2.795

649
292
367
26

2.777

1.648

15.244

2.982

290
100
74
1.078

Totaal

Bron:LEI (produktie),FAO (in-enuitvoer)1977.

5.

Intensivering van het bosbouwbe1eid in de jaren
zeventig

Terwijl,zoalseerder beschreven,debosbouwersmetfinanciëlemoeilijkheden kampten,kwamhetbosvanuiteen totaal andere
gezichtshoek indebelangstelling. In1968publiceerde de Europese
Commissiehet"Programma Landbouw I98O",hetz.g. "PlanMansholt".
Hetplangaf richtlijnen vooreenherstructureringvande landbouw
voordeperiode 1970-1980.Dezewas nodigomdat erteveel boeren
met tekleineonrendabelebedrijvenwaren.Naast diversemaatregelenopstrikt landbouwkundig gebiedwerd inhet PlanMansholtook
voorgesteld om landbouwgrond tegengeldelijkevergoeding telaten
bebossenwaardoor eenbijdrage zouworden geleverd aanhetherstel
vanhetverstoordeagrarischemarktevenwicht.
Inhetkadervanditprogrammawerd hetnoodzakelijk geacht
om tussen 1970en 19805miljoen haonrendabele landbouwgrondin
de EGaande landbouw teonttrekken.Hiervan zou kmiljoen hamoetenwordenbebostomhetdoordeFAOgesignaleerdewereldhouttekort
binnen deperken tehouden.Ditzou nl.meer dan50miljoenm3bedragenen naarverwachting in1975 tot80miljoenm3kunnenzijn
gestegen.
InNederlandse bosbouwkringenstond menover hetalgemeenpositief tegenover hetplan.DeStichting Industrie-Houtnoemde tijdenseenstudiebijeenkomstvande Koninklijke NederlandseBosbouwvereniging in1970eenbosuitbreidingmet470.000ha,waardoorde
zelfvoorzieningsgraad inNederland ophetzelfde peil zoukomenals
gemiddeld indeEG.Ditzouneerkomenopca.25%vandeoppervlaktecultuurgrond inons land.
Hetvraagstuk vandebosuitbreiding bleef degemoederen inde
bosbouw bezig houden,mededoorde toenemendewaardering vande
multifunctionelebetekenis vanhetbos.Behoefteaanverderebestudering vanhetvraagstuk leidde tôtde instelling doorhetBosschapvandeCommissieMeerjarenplan Bosbouw.DeCommissie,later
bekend alsdeCommissie-Thurlings,bracht injanuari 197^ rapport
uit,waarin uitbreiding vanhetbosareaal met tenminste270.000ha
werd aanbevolen.Vrijwel gelijktijdig bood deNederlandseVerenigingvan Papierfabrikanten een rapportvan.deStichting IndustrieHoutaande regering aan,dateenvrijwel evengrotebosuitbreiding bepleitte.
Vervolgenswerd in1975doordeminister vanLandbouween InterdepartementaleCommissie ingesteld inzakedevoorbereidingvan
eenvisieopde instandhouding enuitbreiding vanhetbosareaal.
Inde in1977uitgebrachte"Structuurvisieophetbosendebosbouw"werd tothetjaar 1990eenuitbreiding genoemd metslechts
50.000habos,ruwwegalsvolgtover het landverdeeld: 10.000ha
meteenoverwegend recreatievefunctie rondom desteden inhet
westenvanhet land,10.000ha indeFlevopolders,en 10.000hain
hetkadervan de landinrichtingsprojecten.Naastdeze30.000ha,
diedeoverheid zoumoeten bebossen,zouook hetparticuliere
bosareaal met nog 20.000 hamoetenworden uitgebreid.Ditzouechhl

terzonderfinanciële steun vandeoverheid,moeilijk zijnte
verwezenlijken.Aangezien deBosweteenherplantplicht naveiling
inhoudt (duseenmaal bos,altijd bos)zoubebossing van landbouwgrond eenfors kapitaalverliesvanca.tweederdevandewaarde
vandiegrond tengevolgehebben.
InhetdichtbevolkteNederland leverteenuitbreiding vanhet
areaal bosmet50.000ha reedsveel financiële en ruimtelijke problemenop;deze zal danookeen zeergrote inspanning vergen,mede
doordatvanvelerlei zijdenclaimsopdebeperktebeschikbareoppervlaktecultuurgrondwordengelegd.
Uithetvoorgaandeblijktdatvooral departiculierebosbouw
- samenhangend metdefinanciële steunvan deoverheid -bijhet
beheeraanvele regelsenvoorschriften isgebonden.Deoverheid
zelfwordtbijdewijzevanhetbosbeheerweerbeperkt inzijn
vrijheid vanhetbeslissen door indringend geuitewensenvanuitde
bevoking omtrentenerzijds debehoefte aan recreatieen anderzijds
hetbehoud vanzoveel mogelijkongerepte natuur,terwijl deindustriejuistweer aandringtopgroterehoutproduktie.Verderwordt,
doorhet langeproduktieproces t.a.v.demeesteandere agrarische
bedrijfstakken,dekeuzevaneenbepaald bostypequahoutsoorten
verjongingsmethodiek,voor lange tijdgemaaktwaarmededevrijheid
vanhandelen aanbeperking onderhevig is.Daartegenover staateen
groterevrijheid vanhandelen doordatverschillendewerkzaamheden
nietstriktaaneenbepaald jaar zijngebonden.

6.

De meerzijdige functie van het bos

6.1 Dealgemeenaanvaarde functies vanhetbos
Naastdefunctiealshoutproducent vervulthetbos nogvele
andere,nietofmoeilijk inhoeveelheid enwaarde temetenfuncties,zoa1s:
regulerendefunctie tenaanzienvanklimaatenwaterhuishouding (de"sponswerking"vanhetbos,zowel onder-alsbovengronds);
recreatieve functies:sociaal,psychologisch en therapeutisch;
landschappelijkefunctie;
natuurwetenschappelijkefunctie,gezien degehelebiotoopvan
flora enfauna.
Als primair beheersdoel vanboswordtwel gesteld:hethandhavenof totstand brengenvan"eenminofmeer natuurlijkmilieu,
waarin natuurlijke levensgemeenschappenvanplanten endierenkunnenvoortbestaan".Dithoudtwel hetminimum-niveau in,waarophet
beheermoet zijngericht.Algemeenwordt thanswel ingeziendat
hetnodig isombijeventuele bosuitbreiding toteen zogrootmogelijkegevarieerdheid vanhetNederlandsebos tekomenmaarook
dathetdaarvoor beschikbareareaal wel bijzonder kleinis.
Debehoefteaan rustigevormen vanvrijetijdsbesteding inde
open luchtzal inde tachtigerjaren vermoedelijk noggroterwor-
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den,zowel voordag-alsvoorverblijfsrecreatie.Het isnietonwaarschijnlijk dathetvacantie houden inNederlandweer zal gaan
toenemenwaardoor de recreatiedrukopdenatuurgebieden, inclusief
debossen,zal toenemen.Aan de recreatieve functievanhetbos
dient dus intoenemendemateaandacht teworden besteed,zowelwat
hetbos,inbezitvandeoverheid betreftals dat ineigendom bij
stichtingen enparticulieren. Indemeestebossen isdehoutproducerendefunctievanhetboszeerwel tecombineren metderecreatieveenandere functies.Bijhetbeheer zal hieraan inhet bijzonderaandacht moetenworden besteed.
Hetonderzoek naardewaardevanhetbosvoormilieu- ennatuurbehoud alsmedevoornatuurstudie,heefteveneens economische
aspecten.Het lijktonjuistdeze functies zonderverantwoord economischonderzoekonderwerpvancollectievebesluitvormingsprocessen temaken,aangezien anders hetgevaar vaneen teeenzijdige
beoordeling dreigt teontstaan.
Bijdeonderlingeafweging vandeverschillendefunctiesmag
nietuithetoogwordenverloren dathetNederlandse bosnietkan
voldoen aande totalevraag naardegezamenlijke functies,ook
nietbijde realisering vandevoorgestelde bosuitbreidingmet
50.000 haof zelfsmeteenveelvoud daarvan.Ditneemtnietwegdat
debestaandeen nogaan te leggen bossen zodoelmatig mogelijk
moeten functioneren.Metuitzondering vanbossenvan grotenatuurwetenschappelijkewaarde (bosreservaten)moeteenbeleidworden
gevoerd waarbijmultifunctioneledoeleinden zoveel mogelijkworden
geactiveerd.Meestal zal dit toteenhogere negatievebedrijfsuitkomst leidenwatdeoverheid -gezien degrotemaatschappelijke
belangen vanhetbos -voorzijn rekening zal moetennemen.
6.2 Denietalgemeen aanvaarde functies vanhetbos
De laatstejaren gaanerstemmenopdiebetogen dathetbeheervanonzebossen helemaal nietgoed voldoet.Eenbelangrijk
vertegenwoordiger hiervan isdez.g. "LandelijkeWerkgroep Kritisch
Bosbeheer".Deze isvanmening dateen rijkenatuur nietkansamengaanmetcommerciële houtteelt.Omeen"natuurlijk"bos teverkrijgenwil dewerkgroep eengrootdeel vanhetNederlandse bosaande
houtteeltonttrekken.Natuurlijkboswordtvolgens dezewerkgroep
gekenmerkt doordeaanwezigheid vanveel dood hout,grotestructurelevariatie enongelijkmatige leeftijdsopbouw.Tercompletering vandedoorhengewenste natuurlijkeecosystemenwordt dereintroductievangrootwild,zoals lynx,wolfenwisentbepleit.
Alsvoorbeeld stellen zijhetBosvan Fontainebleau,de"Urwälder"
inDuitsland enhetBosvanBialowieza inPolen.Dezebossenwordenopgeenenkelewijzedoormensenhanden beroerd,maarwel door
dierlijke enweersinvloeden (ziekten,vreterij,stormen,e.d.) die
de"natuurlijkheid"zoudenbevorderen.Dewerkgroep zoueen indeze richting gevoerd bosbeheer voorlopig alleenwillen toepassen in
onzeminst produktieve bossen.Dezelfvoorzieningsgraad vanhout
inons land zouvolgens dezewerkgroep hierdoor slechts van 8% tot
£>%d a l e n .
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Deze inzichten slaan nietergaanbijdeNederlandse bosbouwers diejuiststreven naarverhoging vandeproduktiviteitvan
onzebossen.Overigens isdevraag hoegroot het percentage vande
Nederlandse bevolking isdat,bijuitvoering vandezeplannen,met
debereikte resultaten t.z.t.erg gelukkig zal zijn.Dedoelstelling vandewerkgroep doet -dooralleenhetaccent te leggenop
"natuurlijkheid"-nl.wel afbreuk aandeandere,algemeenaanvaardefunctieswaaraan hetNederlandse bos zoumoetenvoldoen.
Slotopmerkingen
Debosbouwendevele functies vanhetbos komensteedsmeer
nadrukkelijk indebelangstelling. Enerzijds iserdezorgoverde
bosvernietiging inde tropen,anderzijds komtsteedsweer dedreigendehoutschaarste indewereld naarvoren.Deactiesopvelerlei
gebied zijn nietof slechtsmatig gecoördineerd endegegevenskomengedeeltelijken nietgelijktijdig beschikbaar,waardooreen
juist inzicht indeproblemen dikwijls nietofmoeilijk iste
quantificeren. Inhetkadervanditartikel ishetnietmogelijk
omopde talrijke invloeden vanontbossing (o.a.woestijnvorming
enklimaatswijziging) integaan.Dezematerie isook uitvoerigop
het in1979 inDjakarta gehoudenWereld Bosbouwcongresbesproken
eneveneensophetvrijwel gelijktijdiggehoudenWereldcongresvan
de International Union forConservating ofNature.Van dezebijeenkomsten zijngedetailleerdeverslagengepubliceerd.
Beperkenweons totNederland dankunnenweconstateren dat
hetbos indesamenleving essentiële functies vervult tenaanzien
van deproduktievangrondstof (hout)en tegelijkertijd tenbehoevevanopenluchtrecreatie, landschap,milieu,natuurbehoud ennatuurstudie.Dezefunctiesmaken nietalleen de instandhoudingvan
hetbestaandebosnoodzakelijkmaar tevenseen zekere uitbreiding
gewenst.Hierbijkunnen,omhetbosoptimaal tedoenfunctioneren,
eenvijftal takenworden gesteld, nl.:
hetbosmoet zoveel mogelijk tegemoet komen aandebestaande
en toekomstige behoefte aanhout inverband metdemondiaal
teverwachten discrepantie tussenvraag naarenaanbodvan
hout;
hetmoetdewerkgelegenheid indesector bosbouwendeerbij
behorendebedrijfskolom behouden enbevorderen;
hetmoeteenbijdrage leverenaan landschapsstructuurenopenluchtrecreatie,vooral inverstedelijktegebieden;
hetmoet ruimeremogelijkheden bieden voor natuurlijkeontwikkelingen, inclusiefversterking vandepositieve functie
tenaanzienvan hetmilieu;
hetmoet gelegenheid bieden voormeeronderzoek,onderwijsen
voorlichting,met namebetreffende demeerzijdige functievan
hetbos.
Inhet lichtvan deze,somsmoeilijk teverwezenlijken zaken
inonskleine landmeteengrotebevolkingsdichtheid en relatief
weinig bos,ishetvanbelang datbosenbosbouw,ook binnende
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EG,steedsmeer indebelangstellingkomen.
Bosbouwvalt binnen deEG nietonder debeschermdebedrijfstakken.DeEGwil momenteel,geenenkeledirecte bemoeienismet
bosbouw,c.q. houtproduktiehebben.Wel tracht deRaadvan deEG
de laatstejarenoverleg hierover tussen de lid-staten tebevorderen.Zij isnamelijk vanmening datsommige,ophetnationalevlak
nagestreefde doelstellingendebelangen vandegeheleGemeenschap
rakenendatdaarom hetbosbouwbeleid vande lid-statenmoetwordengecoördineerd.DeRaad vindt dat daarbijgestreefd moetworden
naarduurzame stijging vaneconomisch georiënteerdehoutproduktie
waarbijomstandighedendienen teworden geschapenwaarin doelmatig
beheerde bosbedrijveneconomisch levensvatbaar kunnen zijn.Verder
moetwordengestreefd naarbehoud enverbetering vanhetmilieuen
naar toegankelijkheid vandebossenvoorhetpubliek.
Hetontbreken vaneenechtbosbouwbeleid indeEG iséénvan
deoorzaken van de lagevoorzieningsgraad vanhout indeEG.Een
intensivering vanhetbeleid kan leiden toteenhogeredekkingsgraad hetgeen -gezien debetalingsbalansvandeGemeenschapzeerwenselijk is.Een intensief beleid tenaanzien vanuitbreiding vanhetbosareaal indeEGzoubovendien leiden tothetvergrotenvan demomenteel bijzonder kleinestrategische houtreserve
en totvermindering vanhetovermatig kappenvanoorspronkelijke
bossen.
Enerzijds moetbijhetuitwerken en invoerenvangecoördineerdebosbouwbeleidsmaatregelen rekeningworden gehoudenmethet
nationaleenhetcommunautairebeleid opander gebied;anderzijds
moetbijhet invoeren vanmaatregelenopander -b.v.agrarischgebied rekeningworden gehoudenmethetbelang vandevelefunctiesvanhetbos.
Hieruitblijktenerzijds nogeengrotematevanvrijheid op
hetgebied van internationale regelingen enverplichtingenbijde
aanleg enexploitatievanbos,anderzijds isdebehoefte aanbos
zodanig grooten isdeopenbarebelangstellingomtrentdewijze
vanbeheer ervan zodanig grootdatbijaanleg enbeheervanbos
wel degelijk rekening moetworden gehouden metgroeiende nationale
en internationaleeisenenverlangens.
Overzienweditallesdan zal hetbos,endaarmeedebosbouw,
indenabije toekomsteen nogmeergeprofileerdeplaats inonze
samenleving krijgen dan nual hetgeval is. Immers,bijdeonderlingeafweging vandeverschillendefunctiesvanhetNederlandse
bos,mag nietuithetoogworden verloren datditniet instaatis
omaande totalevraag tevoldoen,ook nietbijeeneventuele uitbreiding vanhetbosareaal.Men zal danook -voor zover ditbinnende invloedssfeervandeoverheid enhetbedrijfslevenvaltzeer zorgvuldig tewerkmoetengaanbijdeafweging vandediverse
bestemmingen:houtproduktie (kwaliteitshout,brijzelhoutofenergiehout),dag-enverblijfsrecreatie,milieubehoud,natuurbehoud
ennatuurstudie.
Aangezien hetvoor Nederland vanhetgrootste belang isdat
deopvattingen indeandere lid-statenvandeEGoverhet tevoe51

renbosbouwbeleid niet teveel vandeNederlandseopvattingenafwijken, ishet toetejuichen dathetonderling overleg overbosbouwaangelegenheden de laatstejarenaanzienlijk isgeïntensiveerd.
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DEFINANCIERING VAN LANDBOUW,TUINBOUW ENVISSERIJ
S.Aukema,A. Boers,W.P.DavîdseenJ.G.A.Overgaauw

1.

De problematiek van de financiering van het gezinsbedrijf

Inde landbouw, tuinbouw en (inminderemate) indevisserij
wordtde financiering vandebedrijven eensteeds groter probleem.
Debedrijfsvorm speelthierbijeenbelangrijke rol. Inhoofdzaak
vindtdeproduktie plaats ingezinsbedrijven,waar dearbeid voor
eenbelangrijk deel doordeondernemer enzijnmeewerkendegezinsledenwordtverricht.Ookhetvermogen isvooreenbelangrijkdeel
eigenvermogen,hetgeen noodzakelijk isvanwegede lageofwisselende rentabiliteitvanhet inde (gezins-)bedrijvengeïnvesteerde
vermogen.
Doordepersoonlijkeondernemingsvorm zijn deboer,tuinder
envisser instaatookbijslechte resultaten,hunbedrijf tecontinueren.Zijstakendeproduktie nietals hetondernemersinkomen
lageruitvaltdandemarktprijs vanarbeid envermogen.Maardie
bereidheidomdoor tegaanmetproduceren alshetbedrijfbedrijfseconomisch gezien inde rodecijfers zit, istevens dezwakke zijdevandepersoonlijkeondernemersvorm.Heteconomischweerstandsvermogen inde land-en tuinbouw isdefundamenteleoorzaakvan
de inkomensproblematiek.
Vroeger,toendebedrijvenmeer traditioneel vanopzetwaren,
was definanciering nietzo'nopdevoorgrond tredende zaak.Maar
nadeTweedeWereldoorlog iser-eerstgeleidelijk en latersneller-veel veranderd.Doormechanisatie,vergroting vandeproduktieomvang enstijgende grondprijzen namhetgeïnvesteerdevermogen perbedrijf toe,hetgeen consequenties hadvoor definanciering.Hetwerd namelijkonmogelijkommeteigenmiddelen inde
vermogensbehoefte tevoorzien,zodateenberoepopvreemd vermogen
moestworden gedaan.Mededoordegestegen rentevoet namendefinancieringslasten inverhouding tothetbedrijfsinkomentoe.
Van statische naardynamische financiering
Doordesnelleveranderingen inde land-en tuinbouwalsmede
indevisserijheeft definanciering ookeenander karaktergekregen.Vroeger stond debedrijfsopzetvastenkonde financiering
daaropworden afgestemd. Nugaat hetook bijagrarische envisserijbedrijven -evenalsbij industriëleenhandelsondernemingensteedsmeeromeendynamische financiering.
Destatischevisieopdeoptimale financieringsstructuurwas
gebaseerd ophetvolgende:
eenconstante kern van ineen bedrijfaanwezigekapitaalgoederen,moetmet permanent terbeschikking staandemiddelen
worden gefinancierd;
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eendeel vandekapitaalgoederendieop langetermijnworden
afgeschreven moetmetopovereenkomstige termijn verkregen
middelenwordengefinancierd;
een deel vandekapitaalgoederendieop korte termijnworden
afgeschreven moetmetopkorte termijn terbeschikking staandemiddelenwordengefinancierd.
Indedynamischevisiewordt deze theorie losgelaten.Hetis
immersniet inovereenstemmingmetdewerkelijkheid datdeconstantekernonveranderlijk zouzijn (bijvoorbeeld grond enveestapel)
ener isookgeenvastpatroon indewisselendebehoefteaanfinancieringsmiddelen. Immersdestructuurvandeagrarische-ende
visserijbedrijven isflexibeler geworden,omdat deondernemers
moeten kunnen anticiperen op toekomstigewinstmogelijkheden. Inde
dynamische theoriewordt hetaanvaardbaar geachtombijdefinanciering ookmeteenpermanentekern inhetvreemdevermogenrekening tehouden.Dit laatste ismogelijk doorschuldopvolgingof
schuldvernieuwing,waarbijhetvoordeel vande laatstefinancieringsfiguur isdatdejaarlijkseaflossingsplichtgelijkblijft.
Devoordelenvandezevormvan dynamische financiering zijn
als volgtsamen tevatten:
uitdeafschrijvingen kunnen deverplichteaflossingenworden
voldaan;
dejaarlijksewinsten zijnbeschikbaar voor nieuwe investeringen;
alsereen z.g. bankhypotheek isgevestigd zijnergeenextra
kosten.
Vooral definancieringsvormvandeschuldvernieuwingheeft,
zowel voordegeldnemer alsvoordegeldgever,hetgrotevoordeel
vandebewegelijkheid.Debanken leggen thansdanookmeerhet
accentop totaalfinanciering vaneenbedrijf.Deze financiering
heefteen flexibel karakterwaarbijal naarbehoefte leningendan
wel kredietenworden verstrekt. Integenstelling totde leningen
die inhungeheel wordenopgenomen -ennaverloopvan tijd inhun
geheel of injaarlijkse termijnenwordenafgelost- iseenkrediet
(in rekening-courant)een kredietopening indeboeken vandebank
toteenvastgesteld bedrag,waarover deboer,tuinderofvisser,
naarbehoefte kanbeschikken.Dez.g. bankhypotheek dient danals
zekerheid vanalleswatdebank thansof indetoekomst tevorderenheeft.Er isdusgeen sprakevaneenvasteschuld.
Optimale financiële structuur?
Iser nueenoptimale financiële structuur aan tegeven?
Diepenhorstwijst inditverband opdrie typischeelementen,binneneen financiële structuur,dieechter nooitalle drie tegelijk
optimaal kunnen zijn.Dezeelementen zijn het financiëleweerstandsvermogen,deelasticiteit enderendabiliteit.
Hetweerstandsvermogen isdepotentieomook inongunstige
tijden hetvoortbestaan vandeonderneming teverzekeren (Wytzes
spreekt hiervan"soliditeit").
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Deelasticiteit (Wytzes:"flexibiliteit") isdemogelijkheid
omgebruik temaken van nieuweenbeterekansen (Wytzes:definancieringsopzetmoet degelegenheid biedenom nieuwvermogen aante
trekkenalsdat nodigis).
De rendabiliteit (Wytzes:"minimale kosten")betreft hetkostenaspectvandefinanciering;hetvermijden van teveel kosten,
waarbijdeelasticiteit inhetgeding kanzijn;maarookvante
weinig kosten,waardoor zowel elasticiteit alsweerstandsvermogen
kunnenworden beïnvloed.
Dikwijls betekenteenbepaaldewijzevanvergroting vande
elasticiteit eenondergraving van hetweerstandsvermogen enomgekeerd.Er isdusgeen theorievooreenoptimale financieringsstructuur.Erzijnb.v.geen vaste regels tegevenvoordeverhouding
eigenvermogen envreemd vermogen.Vooral opgezinsbedrijven,waar
het rendementvanhetgeïnvesteerdevermogen laag is,isdeverhouding tusseneigenenvreemd vermogen nietalleen een kwestie
van kosten. Indatgeval zoumenmetvreemd vermogen financieren
zolang detebetalen rente lager isdandeopbrengstvandeinvesteringen.Hetaantrekken vanvreemd vermogen isechter aangrenzen
gebonden.Eenbepaaldebasis van risicodragend vermogen ishierbij
noodzakelijk.Naarmatededaaropgebaseerde schulden toenemen,
stijgthet risicoenworden devoorwaarden ongunstiger.Voorts
moetde liquiditeit voortdurend gehandhaafd blijven. Investeringsbeslissingen en financieringsbeslissingen dienen danook tegelijkertijd teworden genomen;"investeringsplan"en"financieringsplan"horenbijelkaar.
Omhet risico tebeperken,stellen dekredietverschaffers
grenzen aandehoeveelheid krediet diekanworden verkregen.Deze
grenzen kunnen doorkredietverzekeringenendoorborgstel1ingsfondsenworden verlegd,wanneermagworden verwacht datdefinancieringslasten t.o.v.het tebehalen gezinsinkomen niet tegroot
worden. Indejaren zestigwerd dekredietverlening reedsverruimd.
De impulshiertoewerd gegeven door hetverschijnen vandestudie
vandeCommissieVerrijn Stuart "Het landbouwkrediet inNederland".
Dekredietverlening issindsdien, indevormvan dynamischefinanciering,steedsmeer toegespitstopdebehoeften van deboeren,
tuindersenvissers.
Hoewel definanciering vaneenbedrijf permanent deaandacht
verdient,zijnermomentenwaarop dezedehoogste prioriteitheeft.
Inde land-en tuinbouw isdathetmomentvandebedrijfsovername
(generatiewisseling)en indevisserij isdathetmoment vande
aanschafvaneen nieuwschip. Inde land-en tuinbouwkunnenevenwel ook inde loopvandeondernemerscyclus,bijvoorbeeld ingeval
van ingrijpendeveranderingen indeproduktieomstandigheden,de
financieringsmogelijkheden vanbeslissende betekenis zijn voorhet
aldan niet realiseren vandenoodzakelijkeveranderingen.
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Beoordeling van de financiële structuur
Hoe kan de financieringsstructuur van een bedrijf nu worden
beoordeeld?
Het ismogelijk om met behulp van gegevens uit het verleden
(cash-flow) of uit het heden (de laatste balans) een aantal kengetallen te berekenen die inzicht geven in de financiële positie van
het bedrijf. Deze kunnen de uitgangspunten zijn om de financieringsmogelÎjkheden te beoordelen. Doch dewaarde van deze kengetallen is slechts betrekkelijk. Bij de financiering gaat het veel
meer om de toekomstverwachtingen t.a.v. opbrengsten en kosten
(uitgaven). Ook de persoon van deondernemer is erg belangrijk bij
de beoordeling van de financieringsmogelijkheden. De capaciteiten
van deondernemer spelen immers een belangrijke rol. Binnen het
kader van nauwelijks te beïnvloeden data, zoals opbrengstprijzen,
kostenontwikkeling van grond- en hulpstoffen, loonniveau en het
rentepeil, zal deondernemer moeten manoevreren. Daarbij neemt hij
als hoofd van een persoonlijke onderneming een sterkere positie in
wanneer hij over eigen vermogen en arbeid van meewerkende gezinsleden kan beschikken.
Achtereenvolgens zal worden nagegaan hoe de behoefte aan financieringsmiddelen en de voorziening daarin in de landbouw (paragraaf 2 ) ,in de glastuinbouw (paragraaf 3) en in de kleine zeevisserij (paragraaf k) zich hebben ontwikkeld in relatie tot de rentabiliteit en de bedrijfsontwikkeling1 ) .

2.

De f i n a n c i e r i n g van de l a n d b o u w b e d r i j v e n

Kenmerkend voor de financiering van landbouwbedrijven is de
vermogensbehoefte'ten behoeve van landbouwgrond. Inde landbouw
vervult de grond niet, zoals inde industrie,alleen de rol van
vestigingsplaatsfactor,maar is zij in de eerste plaats eenonmisbare produktiefactor. Dit geldt met name voor de akkerbouw en de
rundveehouderij. Alleen bij demoderne intensieve veehouderijbedrijven, die op industriële bedrijven gelijken, dient de grond in
hoofdzaak als vestigingsplaats.
Inafwijking van de andere kapitaalgoederen slijt de grond
niet.Weliswaar moet de grond onderhouden worden (bemesting,beheersing van het waterpeil) om als produktiefactor te kunnen blijven functioneren, maar hij verdwijnt niet in de produkten die de
landbouw voortbrengt,zodat er op grond niet hoeft teworden afgeschreven. Het in de grond geïnvesteerde vermogen loopt niet om in

1)

Ten aanzien van de tuinbouw en de visserij is de behandeling
beperkt tot resp. glastuinbouw en kleine zeevisserij,omdat
er van de andere takken van tuinbouw en visserij onvoldoende
gegevens beschikbaar zijn.
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het produktieproces zoals dat in de overige kapitaalgoederen. Het
in de grond geïnvesteerde vermogen moet permanent beschikbaar blijven. Dit heeft als consequentie dat de (grondgebonden) landbouwbedrijven over veel permanent vermogen moeten beschikken.m.a.w. over
veel eigen vermogen.Het zou in principe ook mogelijk zijn de grond
met veel vreemd vermogen dat langere tijd beschikbaar blijkt, te
financieren. Inwerkelijkheid blijkt deze mogelijkheid sterk begrensd te zijn a.g.v. de lage rentabiliteit van het geïnvesteerde
vermogen in de landbouw (gemiddeld -0,3% over de laatste 3 jaren).
Gezien het hoge prijspeil (boven 10%) voor geleend geld, is het
duidelijk dat de mogelijkheden om de landbouwbedrijven met veel
vreemd vermogen te financieren, zeer gering zijn1 ) .
Een belangrijke bijdrage in de financiering van de grond - en
inmindere mate van gebouwen - levert de pacht. Inmei 1979 bedroeg dewaarde van de gepachte grond en gebouwen (het verpachtersvermogen) van de landbouwbedrijven - op basis van het prijspeil
van de niet verpachte grond en gebouwen - 33 mld. gld., of 32% van
het geïnvesteerde vermogen in de landbouw. De laatste jaren neemt
de oppervlakte gepachte grond geleidelijk af. Dit vindt voornamelijk zijn oorzaak in de lage pachtprijzen (pachtprijsbeheersing)
tegenover de hoge grondprijzen, zodat het rendement voor de verpachter zeer laag is.Uit het oogpunt van grondfinanciering is het
wenselijk dat het verpachte areaal niet verder inkrimpt. Een evenwichtiger verhouding tussen grondprijzen en pacht zou hiertoe kunnen bijdragen.
Het hoge prijspeil van de grond in Nederland is voornamelijk
een gevolg van deontwikkelingen op de grondmarkt. De oppervlakte
landbouwgrond neemt jaarlijks af met ca. 10.000 ha als gevolg van
woningbouw, wegenaanleg, recreatie e.d. Daarnaast stagneert het
aanbod van cultuurgrond de laatste jaren doordat er minder mensen
de landbouw verlaten als gevolg van de dalende werkgelegenheid en
doordat de grond zeer waardevast bleek te zijn 2 ) .Anderzijds is
de vraag naar landbouwgrond van zittende boeren toegenomen,"m.n.
voor vergroting van hun bedrijven.
Inkomen en besparingen
De rentabiliteit van de landbouwbedrijven - en daarmede de
inkomens van de boeren - staat voortdurend onder druk doordat de
opbrengstprijzen van de landbouwprodukten slechts weinig stijgen
en de produktiekosten sterk oplopen. De landbouwers trachten, door
de produktie te vergroten en de kosten per eenheid produkt te verlagen,m.n. door arbeid te vervangen door kapitaal, hun inkomen te
handhaven of te vergroten.Uit het inkomen moeten nl.niet alleen de

1)
2)
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Inmei 1979 bedroeg het eigen vermogen in de landbouw 81%van
het eigen vermogen en vreemde vermogen.
In de jaren 1979 en 1980 is er echter een kentering opgetreden
in het prijsverloop van de landbouwgrond.

toenemende consumptieve uitgaven vanwegedestijging vandekosten
van levensonderhoud worden bekostigd,maarmoet bovendiengespaard
kunnenworden voor debedrijfsfinanciering. Immershet aantrekken
vanvreemd vermogen ismaarbeperktmogelijkendaardoor steuntde
financiering vande investeringen inde landbouw inbelangrijke
mateopdebeschikbaar komendeeigenmiddelen.Wanneeropeen
landbouwbedrijfjaar najaar nietmeer kanworden gespaard,dan
wordt erophetgeïnvesteerde vermogen ingeteerd,en looptdecontinuïteitvan hetbedrijf gevaar.Landbouwers dieonvoldoende inkomenhebben,rakenachterop omdat zijnietmeer kunnen investeren,
waardoor het inkomen nogverder daalt.Dezebedrijven zullenop
denduurmoetenverdwijnen.
Deboeren diehun inkomenoppeilwillen houden,zullenmoeten uitbreiden.Schaalvergroting gaathand inhandmet toepassing
van nieuwe technischeontwikkelingen (b.v.vervanging vaneengrupstal dooreen 1igboxenstal). Eenenander brengtmet zichmeedat
hetgeïnvesteerdevermogen (incl.hetverpachtersvermogen) perbedrijf sterk toeneemt. In197**was hetgeïnvesteerde vermogen
ƒ 429.000,-per bedrijf; in1979 1.300.000,-. Dezevergroting van
hetgeïnvesteerde vermogen isechter voor eenbelangrijk deel het
gevolg van deprijsstijging vandeproduktiemiddelen,m.n. vande
grond,waardoor heteigen vermogen vandeboeren automatisch is
toegenomen.Hierdoor is,ondanks desterke toenamevan hetvreemde
vermogen inde landbouw-van6mld.gld. inmei 197^ tot 13mld.
gld. inmei 1979-degemiddelde solvabiliteitvandelandbouwbedrijven zelfs nog ietsverbeterd.
Demeeste landbouwbedrijven zullenhunbedrijf geleidelijk
vergrotenenmoderniseren.Veel vandehiervoor benodigde investeringen zullen uitdeeigenmiddelen gefinancierd kunnenworden.Het
verkrijgen vaneventueel noodzakelijk aanvullendekredieten zal in
hetalgemeenweinig problemenopleveren.Wel zal definanciering
devrijheid vandeondernemer beperkenvooral wanneerhijvooreen
geheel nieuwebedrijfsopzetkiest,die immersgrote investeringen
met zichmeebrengt.Wanneer hetombedrijven gaatmetveel eigen
grond zal desolvabiliteitgeen knelpunt zijn.Hetcrucialepunt
is inditgeval dehandhaving vande liquiditeit:debinnenkomende
middelenmoeten voldoende zijnom,naastdeuitgavenvoorgezinsconsumptieenbelastingbetalingen,ookaande rente-enaflossingsverplichtingen tekunnenvoldoen.Bijdebeoordeling door definancierof degekozenopzet terealiseren is,zullen debekwaamheden vandeondernemer eenbelangrijke rolspelen.
Financiering vandebedrijfsovername
Definancieringsproblematiek vande landbouwbedrijvenkomt
het duidelijkst naarvoren bijdebedrijfsovername.Vóór hetzelfstandigworden beschikt de toekomstigeondernemer meestal slechts
overweinig eigen vermogen (spaargelden). Bijbedrijfsovername
wordt diteigen vermogen veelal door schenking (bedrijfsovername
beneden marktprijs)aangevuld. Later komthier hetaandeel inde
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erfenisvan deoudersbij.Inde loopvandeondernemerscyclus
wordtereigenvermogen gevormd doorbesparingen envermogenswinsten 1).Hetovernemen vaneen levensvatbaar landbouwbedrijfvereistveel eigenvermogen,omdat financiering met vreemd vermogen
maarbeperktmogelijk is,vanwegehet lage rendement vanhetgeinvesteerdevermogen ineen landbouwbedrijf.Voor iemand vanbuitende landbouw istoetreding derhalvevrijwel onmogelijk.Ook
vooreenboerenzoon kanbedrijfsovernamemoeilijk zijn,nl. inhet
geval hijveel mede-erfgenamen heeft. Indepraktijk zijnveelwegengevondenombedrijfsovernamemogelijk temaken.Zokandeopvolgende zoon,doorenigejaren vóór debedrijfsovernamemetde
vader inmaatschapsverband samen tewerken,al eigenvermogenhebbengevormd.Ookkandebedrijfsovernametotstand komendoorde
eerstejaren nadeovernamedegrond engebouwen vandeouderste
pachten.Ten slottewordt deovernameveelal vergemakkelijktdoor
degrond ver beneden demarktprijs inverpachte staatover tedoen.
Indejaren 1977/78en 1978/79was degemiddeldeovernameprijs
voorgrond infamilieverband slechts f 8.000,- perha.Dewelwillendheid vanouders,broersenzustersmaakt hetmogelijk omhet
bedrijf indefamilietehouden.

3.

De financiering van de glastuinbouwbedrijven

Als produktiefactor isdegrond indeglastuinbouwminderbelangrijkdan inde landbouwendeopengrondstuinbouw. Indeglastuinbouw isdegrond meervanbelang alsvestigingsplaatsfactor.
Het indegrond geïnvesteerde vermogen isrelatief kleinerdanin
de landbouwenhetaandeel van hetnietomlopend vermogen isdan
ookminderbelangrijk.
Bijdeglastuinbouwbedrijven ligthetaccentmeerop investeringen inglasopstanden endedaarbijbehorende installaties,machinesenwerktuigen. Kenmerkend voordeNederlandse glastuinbouw
zijn detoepassingen vanmoderne produktietechnieken. Detechnischeconomischeontwikkeling gaat zeer snel endatbetekent datde
glastuinders hunproduktieopzetvoortdurend moeten aanpassen omzo
efficiëntmogelijk tekunnen produceren. Ditvereist telkenshoge
investeringen.Bovendien dwingen destijgendeenergieprijzen tot
energiebesparende investeringen.
Investeringenenzelffinanciering
Het hogere investeringsniveau indeglastuinbouw tenopzichte
vandelandbouwkomt totuiting indeverhouding vandejaarlijkse
investeringen tothetbalanstotaal. Indeglastuinbouw isderelatieve investeringsactiviteithetdubbelevande landbouw,zoals
devolgende tabel laatzien.
1)
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In1979hadden de landbouwers gemiddeld eeneigen vermogen
van f 715-000,-.Hierbijzijnalleactivaw.o.degrond tegen
marktprijs gewaardeerd.

Investeringsniveau inde landbouw en indetuinbouw
Landbouw
1977/78 1978/79
Totale investeringen (min.gld.)
Balanstotaal (min.gld.)
(excl.verpachtersvermogen)
Investeringen inprocenten
vanhetbalanstotaal

3-780

4.220

1.013

60.900 69.360
6,2

6,1

Glastuinbouw
1977
1978
1.274

7.745 9.345
13,1

13,6

Degrote investeringsactiviteit indeglastuinbouw isdus
eengevolg vandesnellevernieuwing vandeproduktiemiddelen,die
noodzakelijk isomdecontinuïteit vandebedrijven tehandhaven.
Zonder dezeaanpassing zoudendekostensterk stijgen,endeinkomensaanzienlijkdalen.
Bijvergelijking vande inkomens indeglastuinbouw metdie
opde landbouwbedrijvenblijktdatde laatstejaren debesteedbare
inkomensvandeglastuinbouwbedrijven ca.10%beneden dievande
landbouwbedrijven liggen.Hierdoor isdespaarcapaciteitvande
glastuinbouwbedrijven lager dan dievande landbouwbedrijven;de
gemiddelde spaarquote 1)was de laatste4jaren resp.14en28.Bij
deglastuinbouwbedrijven komenechter doorhetsnelleomlopenvan
deproduktiemiddelengrotebedragenaanafschrijvingenvrij,zodat
decash-flow (besparingen +afschrijvingen)vandeglastuinbouwbedrijven ruim 2maal zogroot isalsdievandelandbouwbedrijven.
Demogelijkhedenommetvreemd vermogen tefinancieren zijndan
ook ruimer dan inde landbouw,omdat inde tuinbouw uitdegrotere
cashflow groterebedragen aan rente-enaflossingen kunnenworden
betaald. Indeglastuinbouwwordt danookeengroter aandeel van
de investeringenmetvreemd vermogen gefinancierd.Doorvermindering vandespaarcapaciteit,hetaantrekken vanmeer vreemdvermogen endooreengeringeregroei vanheteigenvermogena.g.v.
vermogenswinsten, isdesolvabiliteit2)de laatstejarengeleidelijkgedaald;per31 december 1978was deze61%.Dezegeleidelijke
vermindering vandesolvabiliteitgingwel gepaardméteenregelmatigemodernisering enuitbreiding vanhetproduktieapparaat.
Bijdeglastuinbouwbedrijven isdemogelijkheid omvreemd
vermogen aan tetrekken,voorwaardevoorhethandhaven van decontinuïteitvan debedrijven,omdat deeigenmiddelen ontoereikend
zijnvoordegrote financieringsbehoefte.Doordatdesolvabiliteit
indeglastuinbouw lager isdan inde landbouw,zijnderisico's
diedefinanciers lopengroter.

1)
2)

Spaarquote:besparingen inprocenten vanhetbesteedbaar inkomen.
Solvabiliteit:eigenvermogen inprocenten vanheteigen+
hetvreemdevermogen.
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Wanneerdeopbrengstprijzenvangroenten,bloemen enpotplanten teruglopen,kaneen (tijdelijke)aanvulling metvreemdemiddelen noodzakelijk zijn.Het financieringsplanmag daarom niette
scherp zijnopgezet.Het is indeglastuinbouw bovenal belangrijk
datdefinancieringsstructuur elastisch is,zodatgemakkelijkaanpassingen kunnen plaatshebben endemogelijkheid voor tijdelijke
enblijvendeaanvullende financieringennietgeblokkeerdwordt.
Bijdebeoordeling van definancieringsmogelijkhedenzijn,
- naastdeontwikkelingen vandecash-flow inhet verledenende
toekomstverwachtingen -decapaciteiten vandeondernemer van
groot belang.Wanneer demogelijkhedenvoor definanciers uitgeput
zijn,kunnenonderbepaalde voorwaarden definancieringsgrenzen
worden verlegd viagarantieverlening vanhetBorgstellingsfonds
voordeLandbouw.
Financiering vandebedrijfsovername
Ookdeglastuinbouwbedrijven zijnoverwegend gezinsbedrijven,
waardoor deovernameproblematiek enigszins vergelijkbaar ismet
dievande landbouwbedrijven.Hierontbreekt echter demogelijkheidomvia schenking bijgrondoverdracht heteigenbeginvermogen
vandejonge tuinder tevergroten.Anderzijds isgeengrooteigen
vermogen noodzakelijk om degrond tefinancieren.Wel ishetgeinvesteerdevermogen van deglastuinbouwbedrijvende laatstejaren
sterk toegenomen doordegrote investeringendie ineenmodern
tuinbouwbedrijfnodig zijnendoor deprijsstijging vandeproduktiemiddelen.Eind 1979washetgemiddelde balanstotaal vaneen
glastuinbouwbedrijfƒ913-000,-,waarvanƒ555-000,- eigenvermogen.
Ombedrijfsovernamefinancieel mogelijk temakengaatdetoekomstigeopvolger veelal vroegtijdig eenmaatschapsverband aanmet
zijnvader,zodathijvóór debedrijfsovernameeigenvermogen kan
vormen.Opgrotereglastuinbouwbedrijven zijn ervaak permanent
meerdereondernemers perbedrijf,waardoor nietéénmanvoorde
vorming vanheteigen vermogen hoeft tezorgen.Opdezewijze
heeftmen indeglastuinbouwopeenaantal bedrijven eenoplossing
gevondenomdeeigenvermogensvoorziening mogelijk temakenenhet
bedrijf alsgezinsbedrijf teblijvenuitoefenen.

k.

De financiering van de kleine zeevisserij

Dekleine zeevisserij,diebijna 70%bijdraagt aandetotale
opbrengst vandeNederlandse visserij, teldeaanheteind van 1979
351 kotters,waarmee hoofdzakelijkwerd deelgenomen aandevangst
opplatvis.
Kenmerkend voor definanciering vandezevisserijbedrijvenis
hetcyclisch verloop vandevermogensbehoefte,zowel indekleine
zeevisserijsectorals totaliteit,alsook perbedrijf.
Voor debedrijfstak als geheel isdeconcentratie vaninves62

teringen inbepaaldejaren (investeringsgolven)deoorzaak vande
fluctuerendevermogensbehoefte. Deze investeringsgolven tradengedurendedeafgelopen 20jaaropmet tussenpozen van6jaar,t.w.
in1961/62,in1967/68,in1973/7^+en in1979/80.
Indeperiode 1972tot 1978,waarin zichglobaal ééninvesterings-en financieringscyclusvoordeed,bereikte het totaal inde
vlootgeïnvesteerdevermogen in1974eenmaximum van496miljoen
gulden.Perbedrijfwerd eenmaximum bereiktvangemiddeld 1,4
mi1joengulden.
Nadebelangrijke capaciteituitbreiding in1973en 1974(94
nieuwekotters)volgden jarenmeteenbelangrijke inkrimpingvan
devloot.Deze inkrimpingwas hetgevolg vandedoordeoverheid
getroffen saneringsmaatregelen,dienoodzakelijkwerden nadatin
1974/1975eenbelangrijk aantal bedrijven in1iquiditeitsmoei1ijkhedenwasgekomen.Desterkegasolieprijsstijging in1973washiervandevoornaamsteoorzaak.Voortswerd (metname in1976en1977)
veel vreemd vermogen afgelost enmedehierdoor steeg hetaandeel
vanheteigen vermogen inhetbalanstotaal van 45% (in1974)tot
68% (perultimo 1978).
Defluctuerendevermogensbehoefteperbedrijf iseengevolg
vanhetfeitdat 80% vanhetaantal bedrijven éénschipexploiteert.Bijvervanging vanhetschipwordt infeitehetgehelebedrijfvernieuwd enopditmoment isdevermogensbehoeftemaximaal.
Vervolgens daaltdevermogensbehoeftemethetvrijkomenvande
afschrijvingsbedragen.Voordevoorziening indezevermogensbehoeftemoet inbelangrijkemateeenberoepworden gedaanopvreemd
vermogen.Met namehetdynamischkarakter vandezevermogensbehoefte,alsgevolg vanhetvervangen dooreengroter schip,maakt
financiering metoverwegend vreemd vermogen veelal noodzakelijk.
Deduurvande investerings-enfinancieringscyclus isper
bedrijf sterkverschillend.Erzijnbedrijven diesteeds nakorte
tijd (5à6jaar)totdeaanschaf vaneennieuw,groter schip
overgaan,maarerzijnookondernemers die langdurig (15à20
jaar)methetzelfde schipblijven varen.Voorts zijnerondernemers dieminofmeer regelmatig een tweedehands schipkopen.
Als gevolg vandeverschillen in investeringsgedrag isereen
sterkespreiding inhetgeïnvesteerde vermogen vande individuele
bedrijven.Aanheteindvan 1978varieerde hetgemiddeldebalanstotaal vanƒ263.OOO,- (voordebedrijvenmetéénschipvan 300pk
ofminder) totƒ4.553-000,- (voordegrootste bedrijvenmetmeerdereschepen,waarvan hetgrootste schipmeer dan 1100pk telde).
Beoordeling vandefinanciëlestructuur
Eenbelangrijke consequentievandesterk fluctuerendevermogensbehoefteperbedrijf, isdatdesolvabiliteiteenminderbetrouwbaremaatstafvormtvoordebeoordelingvan definanciëlepositievaneenbedrijf:vooreenbedrijfmeteen nieuwschip dient
eenbepaaldeverhouding eigen/vreemd vermogen gunstiger teworden
beoordeeld danvooreenbedrijf,waarvan hetschipaan vervanging
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toe is.Omdeze redenwordt-om inzicht tekrijgen indecontinuTteitsmogelijkhedenvaneenbedrijf indekleine zeevisserijeenander kengetal gehanteerd,namelijk de totaleeigenmiddelen l)alseenpercentagevandevervangingsnieuwwaardevaneen
zelfdeschip.Eind 1978was 37%van devervangingsnieuwwaardevan
devloot indevormvaneigenmiddelen beschikbaar. In1972was
ditnog bQ%.Hieruitblijkt dathet totalebedrag vandeeigen
middelenminder isgestegen dandevervangingsnieuwwaarde.Deze
vervangingsnieuwwaardewasechterookalsgevolg vandeschaalvergroting (metname in1973en 197*0 sterk toegenomen.
Andersdan inde landbouw ishet indekleine zeevisserij
wenselijk om inbelangrijkematemetvreemd vermogen tefinancieren.De inde tijd sterk fluctuerende vermogensbehoeftevraagt
hieralshetwareom.Hetgevaar isechter steedsaanwezig datbij
nieuwe financieringen,diemeestal plaatsvinden naenkelejaren
metuitstekendebedrijfsresultaten,deveiligegrenzenwordenoverschreden.
Inhetalgemeen zijn indekleinezeevisserij demogelijkhedenom tevoldoen aanomvangrijke aflossingsverplichtingen ruimer
dan inde landbouwen (inminderemate) inde tuinbouw.Deafschrijvingen zijn nl. indekleinevisserijveel omvangrijker:in
1978washetgemiddeldebedrag aanafschrijving perbedrijf inde
kleinezeevisserijƒ 14^.000,-, inde landbouwƒ 17.000,- en inde
tuinbouwƒ53.000,-.Bovendien isde rentabiliteitvanhettotaal
geïnvesteerdevermogen indekleine zeevisserijoverhetalgemeen
ook ietshogerdan inde land-en tuinbouw.
Financiering vandehuidige nieuwbouw
Inhetkadervan dezesjarige investeringscyclus iserin
1979eennieuwe investeringsgolfontstaan,dienualongeveer65
kotters telt.Ditbetekent dat,rekening houdend met hetdoorverkopenvankotters,vermoedelijkmeer dandehelftvanhetaantal
bedrijvenopnieuwwordtgefinancierd.Hiervoor zalweer inbelangrijkemateeenberoepwordengedaan opvreemd vermogen,waardoor
desolvabiliteit in1980en 1981weer scherp zal dalen.
Hetzieterechterwel naaruitdatdenieuwe kotters,naar
verhouding metmindervreemd vermogen gefinancierdworden dan tijdensdevorige investeringsgolf;deomvang vandeeigenmiddelen
bedraagt thans gemiddeld 50tot 55% tegenover rond hQ% perultimo
197*.
Gezienevenwel demogelijkeongunstigeontwikkelingendie
kunnenvoortvloeien uithetEuropesevisserijbeleid alsmedeeventueleolieprijsstijgingen,zijnde risico's vandenieuwefinancieringengroot.Het lijktechter nietwaarschijnlijk dat in1981,
zoals in197*»,eenaanmerkelijkaantal bedrijven inliquiditeitsproblemen zal komen.Eenbegroting vooreen nieuwe 1500-pkkotter

1)
6A

Boekwaarde schepen+ liquiditeiten-vreemd vermogen.

leertnamelijk datbijeenbesomming dieovereenkomtmetdegemiddeldebesommingvan 1978en 1979,nog juistaandefinancieringsverplichtingen kanwordenvpldaan.

Samenvatting en slotopmerkingen
Zowel inde land-en tuinbouwals indevisserij is indeafgelopen jaren hetgeïnvesteerd vermogen sterk toegenomen.Ditis
nietalleeneengevolg vandeprijsstijgingvande reeds inbedrijf zijndekapitaalgoederen,maar tevens vandejaarlijkseinvesteringen diesterk inomvang zijn toegenomen.Hierdoorwerdook
definancieringsbehoefteopdebedrijven -diedoorgaans alsgezinsbedrijfworden geëxploiteerd -aanzienlijk groter, inhet bijzonder bijbedrijfsovername,-uitbreiding ofbijeennieuwebedrijfsopzet.Daardeeigen,financieringsmiddelen (besparingen,
afschrijvingsbedragenenerfenissen enschenkingen)minder toenamendandefinancieringsbehoefte,moesteengroterberoepop
vreemd vermogenworden gedaan.Mededoor degestegen rentevoet
werdendefinancieringslasten inverhouding tothet inkomensteeds
zwaarder.Weliswaarwerd definanciering door dezeaf testemmen
opdesteedswisselende financieringsbehoefteveel dynamischer,
maarookdehieruitvoortvloeiendegroteresoepelheid isaangrenzengebonden diebepaaldworden doorhet financiëleweerstandsvermogenendecash-flow (besparingen +afschrijvingen)van debedrijven.
Opdegrondgebonden landbouwbedrijvenspeelt degrond als
produktiefactoreenbelangrijke rol.Medealsgevolg vandehoge
grondprijzen isevenwel de rentabiliteitvan hetgeïnvesteerde
vermogen inde landbouwgering.Hierdoor ishetnoodzakelijkomde
benodigde produktiemiddelenvooreengrootdeel meteigenmiddelen
tefinancieren.Bijbedrijfsovername komthetveel voordatgrond
van familie tegen lageprijzenwordtovergenomen.Danwerkendus
demede-erfgenamen eraanmeedathet inkomenvandebedrijfsopvolger niet testerkwordtaangesproken voor rente-enaflossingsverplichtingenendat ruimtewordt gelatenomook dejaarlijkse
investeringenvooreen deel uiteigenmiddelen tefinancieren,
hetgeen voordecontinuïteit vande landbouwbedrijven noodzakelijk
is.
Opdetuinbouwbedrijvenzijn deglasopstanden metdedaarbij
behorende installaties debelangrijksteproduktiemiddelen.Doorde
snelle technischeeneconomischeontwikkelingenalsmededoorde
stijgendebrandstofprijzenmoetdeproduktieopzetsteedsworden
aangepast.Zonderdezeaanpassing zoudendekosten zodanig stijgen
datdecontinuïteit van debedrijvenwegens inkomensdaling ingevaar komt. Indeglastuinbouw zijn danook deafschrijvingenin
hetalgemeen hoog,waardoor de (tevens)hoge investeringenvoor
een belangrijk deel uitdeeigenmiddelen (cash-flow) kunnenwordengefinancierd. Indeglastuinbouw zijn de investeringen'inverhouding tothetbalanstotaal tweemaal zohoog als inde landbouw.
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Opdevisserijbedrijven ishetcyclisch verloopvandevermogensbehoefte kenmerkend.Voor desectoralsgeheel hangtditsamen
met hetoptreden van investeringsgolven inbepaaldejaren.Perbedrijf isdefluctuerendevermogensbehoefteeengevolg vanhetfeit
dat801vanhetaantal bedrijven indekleinezeevisserijslechts
éénschipexploiteert.Vaakwordtbijvervanging eengroter schip
indevaartgebrachtwaardoorook indekleinezeevisserijsector
sprake isvaneendynamisch verloopvandevermogensbehoeftewaarvaneengrootdeel metvreemd vermogenmoetworden gefinancierd.
Demogelijkhedenomaandeaflossingsverplichtingen tevoldoen
zijn indekleinezeevisserij aanmerkelijk ruimerdan indelanden tuinbouw.Ditkomtvooreenbelangrijk deel doordeveel hogere
afschrijvingsbedragenenvoorts door de ietsgunstiger rentabiliteit.
Inhoeverre inde toekomst devermogensvoorziening voldoende
zal zijnvooreenonbelemmerdeontwikkeling inde landbouw-,tuinbouw-envisserijsector, isafhankelijk vandemogelijkheid om
voldoendeeigenfinancieringsmiddelen teverkrijgen.Metandere
woorden:decash-flowmoet voldoendegrootzijnomeen belangrijk
deel vande investeringen tefinancieren.Anderzijds ishetniet
geheel uitgesloten datdeproduktie (b.v.demelkproduktieofde
visvangst)zalwordengereguleerd.Vooral opkorte termijn kunnen
danproblemen ontstaan diedecontinuïteit vandebedrijven ingevaarbrengen.Wanneervoordeondernemers eensituatievangrotere
gebondenheid onstaat,alsgevolg vanproduktiebeperkingen,valtte
verwachten datdevermogensbehoeftevandebedrijvenmindersterk
zal toenemen dan inhetafgelopen decennium hetgeval isgeweest.
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DEGEBONDENHEID VAN DEMELKVEEHOUDERS
L.B.vanderGiessen enB.vander Ploeg

1.

Inleiding

Bedrijfsgebondenheid betekent datdeboer een tekortaan
vrijetijdheeft,alsgevolg vandeeisen dieeenverantwoordebedrijfsvoering aanhem stelt.Hetbedrijf legtzo'ngrootbeslagop
zijn tijd (tot60à70uur perweek), dathijweinig tijd,energie
enaandacht kanbestedenaan zaken buiten dedirectebedrijfssfeer.
Degebondenheid issterker naarmate het noodzakelijkeaantal arbeidsurengroter isendearbeidstijden slechter aansluitenophet
gebruikelijkepatroon vanvrijetijdsbesteding.Ook de lichamelijke
engeestelijke intensiteit vanhetwerk,d.w.z.dearbeidsbelasting,isbepalend voor dematevangebondenheid.Ofeenbepaalde
boer nietalleen gebonden is,maar zichookgebonden voelt,zal
medeafhankelijk zijnvan zijnberoepshouding,vandearbeidsbelasting diehijaan kanenvan zijnvrijetijdsbehoeften.
Bedrijfsgebondenheidwordt indemelkveehouderijmeestalgezienalshetdagelijksopgezette tijdenaanwezig moeten zijnop
hetbedrijf voorhetmelken enverzorgen vandeveestapel.Dit
wordt hierdagelijkse bedrijfsgebondenheid genoemd,omdatdeze
geldtvoorallezeven dagenvandeweek.Door hetontbrekenvan
vrijeweekenden endoor het noodzakelijke interval tussen demelktijden, leidtdezevormvangebondenheid toteenvrijetijdspatroon
datafwijktvanhetalgemeen gebruikelijke.Hetmelken enveeverzorgen kanbovendien elkekeer zoveel tijd inbeslag nemendathet
totaalaantal arbeidsuren hoogoploopt,vooral omdaterooknoganderwerk is.
Naast dedagelijksebedrÎjfsgebondenheid bestaan erechter
ook ruimere interpretatiesvandegebondenheid, zoals dejaargebondenheid endebestaansgebondenheid.
Dejaargebondenheid geeftaan datmen nietalleenalledagen
vandeweekaanhetbedrijf gebonden is,maarook datergedurende
hetgehelejaargeenenkeleperiode iswaarinmenenige tijd vrijafkan nemen,b.v.voorvakantie,zonder datereenvervanger
noodzakelijk is.Slechts inhetextremegeval datalle koeienbinneneenbetrekkelijk korteperiodeafkalven,zouervrijwel geen
jaargebondenheidzijn.
Ten slottekan nog debestaansgebondenheid wordenonderscheiden, dat isdeafhankelijkheid vandemelkveehoudervan zijnpersoonlijke inzetgedurende zijngeheleondernemersbestaan.Zodra
zijnwerkkrachtafneemtwegens leeftijd ofgezondheid,doetzich
dezebestaansgebondenheidgevoelen.
Hoewel decontinuezorg voor deveestapel en hetdaardoor
voortdurend op hetbedrijfaanwezig moeten zijn een kenmerkvan
hetveehouderijbedrijf is,wordt debedrijfsgebondenheid somsals
eenprobleem ervaren,met nameopeenmansbedrijven. Demelkveehou-
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deropeendergelijk bedrijf kan zich immers inhetalgemeen niet
gemakkelijk latenvervangen,hetzijwegens gebrek aaneengoede
vervanger,hetzijwegens definanciële consequenties vanhetin
dienst nemen vaneenvervanger.
Inditartikel zal eerstworden ingegaanopdevraag hoe
sterkdemelkveehouders feitelijk gebondenzijn.
Vervolgens zalwordenonderzochthoedemelkveehoudersde
gebondenheid ervaren enwaarmee ditsamenhangt.
Ten slotte zal nagegaanwordenwelkemogelijkhedenerzijn
omdegebondenheid teverminderen enwatdeeconomischehaalbaarheid hiervanis.
Devoorgaandevragen hebbenvoornamelijk betrekking opdedagelijksebedrijfsgebondenheid enopdejaargebondenheid. Deproblematiekvan debestaansgebondenheidwijkt hiervan enigszinsaf
enzal daaromafzonderlijkworden behandeld.

2.

Hoe sterk zijn melkveehouders gebonden?

Melkveehoudershebben inhetalgemeen zeldeneendag vrij.
UiteenLEI-enquête indewinter van 1972-73onderjongeremelkveehouders bleek,dateenkleineminderheid (18%) ineenmaand
tijdweleens nietzelfhad gemolken,meestala.g.v.eendwingende
reden (ziekte,socialeverplichting).Vanvrijedagenwasernauwelijks sprake,laatstaanvanvrijeweekenden.Hoewel ermomenteelwaarschijnlijkvakereenvervangerwordt ingeschakeld,zal
hetbeeld nietdrastisch zijnveranderd.
Waarschijnlijkhoudt nog steedseenmeerderheid van demelkveehoudersgeenvakantie.Volgensgenoemdeenquêtehadeenkwart
van degeënquêteerde jongeremelkveehouders, ineenjaar tijd,weleensdrieofmeeraaneengeslotendagenvrijgenomen.Van demelkveehoudersmet relatief veel schoolopleiding endieopdegemoderniseerde (1igboxenstal-)bedrijven,haddehelftvakantiegehad.
Uit deontwikkeling bijdebedrijfsverzorgingsdiensten kanworden
afgeleid datna 1973hetaantal melkveehouders,datmetvakantie
gaat, istoegenomen.
Degebondenheid komtook totuitdrukking inhetaantal arbeidsuren perjaar,omdatook indeweekendenwordtgewerkt.Bijna
driekwart vandejongeremelkveehouders -tot^5jaar-maaktein
19783OOOofmeerarbeidsuren;een kwartkwam zelfs totmeerdan
35OO uur 1).Demeeste niet-agrariërs werkenminder dan 2000uur.
Ook invergelijking metakkerbouwersmakenmelkveehouders inhet
algemeen belangrijkmeerarbeidsuren (zie tabel).
1)

Hetbetrefthier uitsluitend hetaantal aan handenarbeidbestedeuren. Ineenonderzoek vanhet IMAGondermelkveehouders
met 7O-I6O koeien,zijnookaan leiding enadministratiebestedeurenmeegerekend.Volgens dezebenaderingwerktmaar
liefst hQ% van demelkveehoudersminstens 3500uur.
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Tabel. Procentuele verdeling vanhetaantal melkveehouderij-en
akkerbouwbedrijven naaraantal doorhetbedrijfshoofdgewerkteuren (1978)
Percentage bedrijven 1)
melkveehouderij
akkerbouw
Aantal arbeidsuren 2)
perbedrijfshoofd 3)
1000-2000uur
2000-2^99 "
2500-2999 "
3000-3^99 "
3500uurenmeer
Totaal

7
10
23
^2
18

30
A5
19
5
100
(369)

1)

Exclusief bedrijven zondervolwaardigearbeidskracht enexclusief bedrijvenwaar hetbedrijfshoofd zelfminderdan
1000urenwerkt.
2) Aan handenarbeid bestedeuren.
3) Deoudstevaneventueel meerderebedrijfshoofden.
Bron: LEI-boekhoudnet.

Ouderemelkveehouders-zowel opaflopende bedrijven alsmet
eenopvolger -maken inhetalgemeenminder arbeidsuren danhun
jongerecollega's.Tochwerkteenderdevandemelkveehoudersvan
55jaarenouder nogminstens 3000uur.Slechts een kleinaantal
vandeouderemelkveehouderswerktongeveer evenveel uren,als
buiten de landbouwgebruikelijk is.
Hetverschijnsel vanveel arbeidsuren is indemelkveehouderijvrijwel algemeen.Melkveehoudersmet éénofmeer vastearbeidskrachtenmaken gemiddeld ongeveer evenveel arbeidsuren alshun
leeftijdsgenotenopeeneenmansbedrijf.Er isdanookgeenduidelijke.samenhang tussen hetaantal arbeidsuren vandeondernemeren
debedrijfsomvang.
Hetaantal urendatdemelkveehouderswerken isuiteraard
nietvolledig vergelijkbaarmet hetaantal CAO-uren inandereberoepen,waarveelal nietalleen dewerktijd maarookde reistijd
tenkostevandevrije tijdgaat.Verder isdegrens tussenwerkenvrije tijdvoor iemand meteeneigenbedrijf nietzoscherpals
vooranderen.Voormelkveehoudersb.v. iser tussen de tweemelkrondeneenperiodeoverdag,waarinmener inminder drukkeperiodennogweleens tussen uitkan.Anderzijdsmoet soms 'savondsof
'snachts naardekoeienwordengekeken.
Degebondenheid uitzich nietalleen inhet totaleaantalarbeidsurenmaarook indeverdelingover de tijd;melkveehouders
werken deelsop tijdstippenwaaropdemeestemensen vrijhebben,
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100
(258)

bijvoorbeeld inhetweekend,enhebben somsvrije tijdwanneerde
meestemensen aanhetwerk zijn (tussen de tweemelkronden).Dit
bemoeilijkt hetdeelnemen aansocialeactiviteiten,terwijl het
vroege tijdstipwaarop 'sochtends gewoonlijkwordt begonnenhierbijookeen rol kanspelen.

3.

Hoe sterk ervaren melkveehouders de gebondenheid?

Melkveehouders besteden,zoalsuithetvoorgaandeblijkt,
veel meer tijdaanhunberoepdandemeestemensen inonzesamenleving.Hoewordtdit nudoor demelkveehouders zelfervaren?
3.1 Gebondenheid als probleem
Tijdens deeerdergenoemdeenquêtewas 90%vandedesbetreffendemelkveehoudersvanmening datzijaanhetbedrijf gebonden
zijn.Menonderkent echter datookaanandereberoepen beperkingen
zijnverbonden endatmen zelfbepaaldevrijheden heeft dieanderenniethebben (vrij indoen en laten).Toch zei driekwart vande
geënquêteerden zelfmeergebonden tezijndanfamilieledenmeteen
ander beroep,vooral a.g.v.hetontbreken vanvrijeweekenden.Het
belangrijkstegevolg van degebondenheid wasvoorveleneen tekort
aanontspanning en rust.Ook hetonvoldoende kunnen deelnemenaan
bijeenkomstenenhetonderhouden vansocialecontacten,werden
vrijveel genoemdalsbelangrijkstenadeel vandegebondenheid.
Opmerkelijk genoeg vonden tochslechts vrijweinigmelkveehoudersdegebondheid eengrootbezwaar.Bijna dehelftvandegeenquêteerdenwas zelfsvanmening dat inhuneigen situatiedegebondenheid geenenkel bezwaar vormde.Kennelijk kijken demelkveehoudersanders tegendegebondenheid aandaneenbuitenstaander
zouverwachten.Vooreengoed begripmoetmen zichgoed realiseren
datdegeënquêteerden melkveehouderswaren enditook invrijwel
allegevallenwilden blijven.Degebondenheid werd inhetalgemeen
ervarenalsonlosmakelijkmethetberoepverbonden.Hetverschijnsel gebondenheid stond bijhetdanook zeldencentraal enwerd
bijnaaltijd minder belangrijk genoemd danandere,meer urgenteof
gemakkelijkeroplosbare,bedrijfsvraagstukken.Dezelfstandigheid
maakt datmen zichéénmethetbedrijf voeltendaarbijschuift
men dandemeer persoonlijkebehoeften naar deachtergrond.Overigenswerd juistdezelfstandigheid hetmeestgenoemd alsbelangrijkvoordeel vanhetberoep,waardoor het nadeel vandegebondenheidwordtgoedgemaakt.
3.2 Sociaal-culturelecontext
Gebondenheid uitzich inhetuiterstegeval ineen fysiekeof
mentaleoverbelasting vandeboer.Wanneer degebondenheid zich
niet indemeestextremevorm voordoet,wordt dewijzewaaropdeze
wordt ervaren vooral bepaald door sociaa1-culturelefactoren,met
namedehouding vanveehouders tegenoverwerk envrijetijd.
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Uithetvoorgaandebleek datdehouding vanveehouders tegenoverwerkenvrije tijd inhetalgemeen inovereenstemming ismet
debijzondereeisenvanhetberoep.Hiertoe zal hebben bijgedragen
datvrijwel alleveehouders indesfeervan deveehouderijzijn
opgegroeid.Ook tijdens deschoolopleiding zijn demeesteveehouders indesfeer vanhetberoepgebleven.
Uitdeenquête in1972-1973 bleek datdeveehoudersmetrelatiefveel schoolopleiding inhetalgemeenwatmeer vrije tijdhebbendandeandereveehouders,maar zichdesondanks nietmindergebondenvoelen.Vermoedelijk hebben zijeenwat hogeraspiratieniveau tenaanzien vanvrijetijd.
Deovereenstemming tussen dehouding tegenoverwerk/vrije
tijdendeeisen vanhetberoep,wordtookbevorderd doordeonderlinge contacten van deondernemers.Dezezijn bijboerenveel
sterker dan indemeesteandereberoepsgroepen,mededoor degeografische situatie.Verder isook debetrokkenheid vandevrouw
bijhetbedrijf vanbelang.Menwoont bijhetbedrijf endemeeste
echtgenoteswerken,meer nog danvroeger,regelmatigmee.
Ten slotte kanookeenselectieproces hebben bijgedragenaan
degeconstateerdeovereenstemming tussen deeisenvanhetberoep
endehouding t.a.v.gebondenheid.Degenen diedemeestemoeite
haddenmet degebondenheid, zijnofgeenmelkveehoudergewordenóf
hebben naderhand beroepsverandering overwogen. Ingeval vanspecialisatie,zal dewaardering vandegebondenheid éénvandefactoren zijngeweest diedegekozen richting bepaalde.
Erzijnechterook krachten die ineenandere richtingwerken,
zoalsdeaanzienlijkevermindering vanhetaantal boeren.Ookop
dorpsniveau zijn deveehouders eenminderheid met eenafwijkend
leefpatroongaanvormen.Deconfrontatiemet devrijetijdsmogelijkhedenvananderenwordt daardoor sterker endezeanderen zullenwaarschijnlijkminder rekening gaan houdenmet debijzondere
situatievanveehouders.Ookdemassamedia (televisie)dragen bij
toteen sterkereconfrontatiemetde leefwijzevandemeerderheid.
Indesamenleving isdevrijetijds-enconsumptiesfeer sterk
uitgebreid.Dit isnietalleen een kwestievan feitelijkehoeveelheid vrije tijdenmateriëlewelvaart,maarvindtook zijnweerslag Inhoudingen enwaarderingen vandemensen.Degedachtenwereld heeftzichalshetware insterkemateverplaatst vanproduceren naarconsumeren.Vermoedelijk zal hetconsumentismenogverder toenemen.Het isduidelijk datalsook deveehouders eenconsumentistischehouding aannemen,degebondenheid daneenheelanderebetekenis krijgt.Ermoet danerg veel tegenover diegebondenheid staan,ofanders zoektmen eenminder eisend beroep.
Voorlopig zal hetgezinsbedrijf hetbeeld vande landbouw
blijven bepalen.Het lijktwaarschijnlijk datdeondernemersop
dezebedrijvenook inde toekomst vanuiteenwatander ethos zullenhandelen dandehoofdstroom indesamenleving.Het isechter
niet uitgesloten datdehoudingen enwaarderingen vanboeren toch
inbelangrijkemate indezelfde richting zullen gaanals demaatschappelijke hoofdstroom. Indatgeval zijn demogelijkhedenomde
gebondenheid tebeperken,vanessentieel belang.
72

4.

Mogelijkheden om de bedrijfsgebondenheid te beperken

4.1 Dedagelijkse endejaargebondenheid
Voor zover dedagelijkse bedrijfsgebondenheid endejaargebondenheid alseen probleemworden ervaren,kanmen inprincipe
op tweemanieren trachten deze tebeperken.Men kannamelijk zoekennaareenverlichting vanhetprobleem binnen hetbedrijf,maar
ook buiten hetbedrijf.
4.1.1 Bedrijfsinterneoplossingen
Demeestemelkveebedrijven zijngezinsbedrijven.Hierdoor
worden demogelijkhedenomvia het treffen vanmaatregelen binnen
hetbedrijf,dedagelijkse gebondenheid endejaargebondenheidte
verlichten,sterkbeperkt.
Het instellen vanwisseldiensten,waardoormen beurtelings
vrijaf heeft indeweekenden, isvrijwel uitgesloten omdat demelkveehouder doorgaans deenigearbeidskrachtophetbedrijf is,soms
bijgestaan door echtgenoteof anderegezinsleden.Slechts indien
erbinnen hetgezineenvolwaardigevervanger aanwezig is (zoonof
dochter),bestaat demogelijkheid vanvervanging.
Werktijdverkorting iswel terealiseren,maarnoodzaakt tot
een relatief sterke inkrimping vandebedrijfsomvang,waardoorde
arbeidsopbrengstvandeondernemer aanzienlijkwordtaangetast.
Deze daling vandearbeidsopbrengstwordt nietalleen veroorzaakt
doordat hetaantal gewerkte urenvan demelkveehouder daalt,maar
ook doordatdearbeidsopbrengstpergewerkt uurdaalt.
Dit laatste heeft tweeoorzaken.Enerzijds kunnenalsgevolg
vandewerktijdverkortingminder koeien permanwordengehouden,
waardoor erper koegemiddeld meer uren nodig zijn;eendeel van
hetarbeidsverbruik isnamelijkvastenvrijwel onafhankelijkvan
deomvang van demelkveestapel.Anderzijds neemtookdearbeidsopbrengst per koeaf;naarmate hetaantal koeiengeringer is,
drukken devaste kostenvangebouwen enuitrusting relatiefzwaarder.
Derentabiliteitvandemelkveehouderijopgezinsbedrijven
laat inhetalgemeen niet toe,dateengrotederving vanarbeidsopbrengst acceptabel is inruil voormeervrije tijd. Indepraktijk isvaak zelfshetomgekeerde hetgeval.Doordat debedrijfsomvang opeengezinsbedrijf nog ineen faseverkeert,waarin hoge
marginale schaalvoordelen tebehalen zijnbijeen uitbreiding van
deproduktieomvang,gaatmenervaak toeover om,viaeen langere
arbeidstijd eneventueel met inschakeling vangezinsleden,deveestapel zoveel mogelijk uit tebreiden.Daarmeewordt namelijkeen
meer danevenredigeverhoging vandearbeidsopbrengstverkregen,
omdateengroter aantal koeienminderarbeid per koevraagten
eenhogerearbeidsopbrengst perkoeoplevert.
Deschaalvoordelen leiden ertoedat,bijeengelijkearbeidstijd perman,dearbeidsopbrengstop tweemansbedrijvenhoger is
danopgezinsbedrijvenenopdriemansbedrijvenweer hogerdanop
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tweemansbedrijven. De gemiddelde bedrijfsopperv1akte in Nederland
isechter dermate klein, dat slechts relatief weinig melkveebedrijven genoeg grasland en voedergewassen hebben om aan twee of
meer volwaardige arbeidskrachten voldoende werkgelegenheid teverschaffen. Gezien de huidige bedrijfsgroottestructuur en de ontwikkeling daarvan,mag daarom worden verwacht dat ook in de naaste
toekomst het gezinsbedrijf zal blijven domineren.
Intensieve samenwerking tussen een aantal gezinsbedrijven
biedt daarom de enige mogelijkheid om zowel van de schaalvoordelen
te profiteren als om dewerktijd per man te verkorten. Als gevolg
van de hogere arbeidsopbrengst per uur onstaan er immers mogelijkheden om het aantal arbeidsuren per dag te verminderen zonder dat
de inkomenspositie slechter wordt.Voorts biedt de samenwerking de
mogelijkheid totwisseldiensten, waardoor vrije weekenden en vakantie mogelijkworden.
Inde praktijk zijn er echter diverse bezwaren verbonden aan
samenwerking tussen meikveebedrijven. Deonderlinge samenwerking
zal namelijk dermate nauw moeten zijn, dat er in feite sprake moet
zijn van een gemeenschappelijke bedrijfsexploitatie (o.a.één bedrijfsgebouw),waarbij de zelfstandigheid gedeeltelijk verloren
gaat. Bovendien moeten de samenwerkende bedrijven dicht bij elkaar
liggen,omdat er anders nadelen optreden voor wat betreft de verkaveling van het bedrijf. Verder kan kapitaalverlies optreden wanneer "oude"bedrijfsgebouwen van deelnemers moeten worden afgeschreven. Dit zijn dan ook de redenen waarom samenwerking tussen
me1kveebedrijven tot nu toe nauwelijks nog van de grond is gekomen.
De keuze van demelkveehouder is derhalve meestal ten gunste
van zelfstandigheid en vrije bedrijfsuitoefening uitgevallen, hoewel daarvoor offers gebracht moeten worden in de vorm van langer
werken en meer bedrijfsgebondenheid. Voorts vergt deze keuze financiëleoffers als gevolg van de kleinere schaal waarop op hetgezinsbedrijf moet worden geproduceerd.
Hierbij dient echter opgemerkt teworden dat naarmate demaatschappelijke ontwikkeling verder gaat in de richting van kortere
werktijd,meer vakantie en meer vrijheid in de bepaling van deeigen werktijd, dit kostenverhogend werkt voor bedrijven die zich
op betaalde arbeid baseren. Dit schept voor de kleinere melkveebedrijven ook meer ruimte om de nadelen van langere werktijden en
meer gebondenheid te compenseren. Het wordt immers gemakkelijker
deze nadelen teaanvaarden als prijs voor zelfstandigheid en onafhankelijkheid, indien hiermee geen onaanvaardbare inkomensconcessies gepaard gaan.
h.].2

Inschakeling van een vervanger c.q. bedrijfsverzorger

Demeeste melkveehouders gaan pas over tot het inschakelen
van een vervanger indien dit onvermijdelijk is.Hiervoor worden in
het algemeen de volgende redenen aangevoerd:
het ismoeilijk bekwame vervangers te krijgen;
een vervanger brengt hoge kosten met zich mee;
er iseen groot risico dat het bedrijf schade lijdt doordat

devervanger nietopdehoogte isvanallerlei bijzonderheden
ophetbedrijf.
Debelangrijkstevervanger blijktdebedrijfsverzorgerte
zijn.Volgens de reedseerdergenoemde enquêtevanhetLEI wil,in
geval vanziekte,zelfs tweederdevanallemelkveehouderseenberoepdoenopeenbedrijfsverzorger.
Langzamerhand beginterzichevenwel eenverandering afte
tekenen indehouding vandemelkveehouders tenopzichtevande
bedrijfsverzorgers.Hetblijkt datersteedsmeergebruikvanbedrijfsverzorgerswordtgemaakt ingevallenwaarin geensprakeis
vannoodzaak,zoalsziekte.Veel melkveehouders zijn kennelijk tot
het inzichtgekomen dathet inschakelen vaneenbedrijfsverzorger
deenigemogelijkheid vormtomvrijaf tekunnen nemenofmetvakantie tekunnengaan.
Dit toenemend gebruikvanbedrijfsverzorgersendegroeiende
belangstelling vandeondernemers voorhet lidmaatschap vaneen
bedrijfsverzorgingsdienst,blijktduidelijk uitdeontwikkeling in
deafgelopen jaren,dieechterwel door deoverheid isgestimuleerddoormiddel van financiëlehulp.
In1968waren ruim24000ondernemers inde landbouwbijde
bedrijfsverzorgingsdienstenaangesloten, in 197**ongeveer 28000en
in1979ruim35000. Ditbetekent dathetaantal aangeslotenondernemers isgestegen van 18%in1968tot36% in1979.
Hetaantal bedrijfsverzorgers is indezelfde periodenogveel
sterkergestegen,namelijkvan 33^ in1968tot 1188 in1979.Bovendien zijner thans ruim 100weekend-melkers indienstvandebedrijfsverzorgingsdiensten.Uitdeze groei blijktwel,datookper
bedrijferveelvuldiger gebruikwordt gemaaktvaneenbedrijfsverzorger.
Gezien hetnog steeds stijgendeaantal bedrijfsverzorgersmag
menverwachten datdeondernemers inde landbouwen-geziende
gebondenheid -vooral demelkveehouders intoenemendemategebruik
zullenmaken van demogelijkheid eenbedrijfsverzorger inteschakelen indienmen vrijafwil nemenofmetvakantiewilgaan.
Tenzijderentabiliteitvandemelkveehouderijdermateteruglooptalsgevolg vandezuiveloverschotten,dathetbetalenvan
een bedrijfsverzorger tebezwaarlijkwordt, lijkthet inschakelen
vaneenbedrijfsverzorger eengoedeoplossing tebiedenvoorvermindering vandebedrijfsgebondenheid opmelkveebedrijven.
h.2 Debestaansgebondenheid
Het isvoor deouderwordendemelkveehouderopeengezinsbedrijfmeteenmoderneopzetmoeilijker danbijandereberoepenom
zijnwerkzaamheden aan tepassenaan zijnafnemende lichaamskracht
enmentaleveerkracht.Vooral bijhetmelken laatdehogegraad
vanmechanisatie geenenkeleverslapping vandeaandacht toe.De
enigemogelijkheid totverlichting vanhetwerk iseen verkorting
vandemelktijd door inkrimping vandemelkveestapel.Hetbezwaar
hiervan isechter datdewerkzaamheden inverhouding veel minder
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afnemen,terwijl debedrijfsinkomsten juist sneller teruglopen.
Opeenmodernopgezet bedrijf zonderopvolger kandeoudere
melkveehouder daaromwellicht beter kiezen voor het handhavenvan
debedrijfsomvang enproberen hulp van derden teverkrijgen,b.v.
doorhet inschakelen vaneen loonwerker voor bepaaldewerkzaamheden.Het inschakelen vaneenbedrijfsverzorger vooreenvastaantal dagen perweek zal evenwel toteengrotereverlichting vande
werkzaamheden leiden,hoewel dezeoplossing duurder isdanhetinschakelen vaneen loonwerker.Ditbehoeft inveel gevallen echter
geenonoverkomelijk bezwaar tezijnomdatenerzijds deinkomenseisenvandeoudereondernemer verminderen alsgevolg vandeafnemendekostenvoor levensonderhoud vanhet kleinerwordendegezin,
terwijl anderzijds zijn eigen vermogen istoegenomen.
Opdegezinsbedrijvenméteenopvolger iservoordeoudere
ondernemer inveel ruimeremategelegenheid om totwerktijdverkortingeneengeringere inspanning tekomen,alhoewel opdezebedrijven veelal een tijdelijkarbeidsoverschotontstaat.Als immers
detoekomstigeopvolger deschool heeftverlaten,zal hetvaak
nietmeevallen voordekorteperiodewaarin beide arbeidskrachten
volledig beschikbaar zijn voor hetbedrijf,voldoendewerkgelegenheid tescheppen.Extra investeringen tenbehoevevandeuitbreidingvandewerkgelegenheid mogen -gezien dekorteperiode-een
nietal te langeomlooptijd hebben.Uitbreiding vandemelkveestapel isbijvoorbeeld minder geschiktgezien deduurzaamheid vandeze investeringen.
Wanneer ergeenmogelijkheden zijnvoorhetscheppenvan tijdelijkeextrawerkgelegenheid indemelkveesector,kan uitbreiding
vaneenveredelingstak,zoalsvarkenshouderij,wordenoverwogen.
Hiervoordientechterwel denodigevakbekwaamheid aanwezig te
zijn.
Overigens zal,alsgevolg van demaatschappelijkeontwikkeling,deperiodewaarin beidearbeidskrachten volledig voorhet
bedrijf beschikbaar zijn,waarschijnlijk korterworden.Enerzijds
wordtdeopleidingsduurvande toekomstigeopvolger steeds langer,
terwijl anderzijds deuittredingsleeftijd -alsgevolg vandeontwikkeling bijandere beroepen -waarschijnlijk zal dalen. Inhet
lichtvandezemaatschappelijkeontwikkeling iseengezinsbedrijf
juistuitstekend geschikt voor ditproces vanverkorting vande
beroepsactiviteiten.Demogelijkheid omdewerkzaamhedengeleidelijkteverminderen isopeengezinsbedrijfwaarschijnlijkgroter
daneldershetgeval is.

S1otopmerkingen
Vanoudsher iser inde landbouw eensterkeverwevenheidgeweest vanwerktijd envrije tijd:degebondenheid aanhetbedrijf
was zovanzelfsprekend datzijnietals zodanigwerd ervaren.Naarmateechter desamenleving eenopener karakter kreeg enbuitende
landbouw de tendens naarmeervrije tijd enarbeidsverkorting
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steeds sterkerwerd,onderging ook de landbouwde invloed daarvan.
Indemelkveehouderijzijn demogelijkheden voormeervrije
tijd (vrijeweekenden envakanties)evenwel beperkt.Dithangtsamenmetdeaard vandewerkzaamheden opeenmelkveehouderijbedrijf,
terwijl ook debedrijfsontwikkeling hiertoe heeftbijgedragen.In
deeerste plaats ismedealsgevolg vandenoodzaak totverhoging
van dearbeidsproduktivÎteit,dearbeidsbezetting perbedrijf
sterk teruggelopen;demeestebedrijven zijngezinsbedrijvengeworden.Bovendien ishetaantal koeien perman steeds grotergewordenenwerd hetwerkopbedrijvenmet relatiefveel koeiengejaagder. Indederdeplaats heeftdemodernisering endeautomatisering ertoegeleid,dateeneventuele vervangereen bijzondere
vakbekwaamheidmoet hebbenomallewerkzaamheden,vooral hetmelken,goed tekunnenverrichten.Ten slottekan,alsgevolg vande
matige rentabiliteitvanveel meikveebedrijven,nietveelvuldig
vaneenvervanger gebruikwordengemaakt.
Bijdevervanging gaandebedrijfsverzorgingsdiensteneen
steedsgrotere rol spelen.Het karakter vandezezal hierdoor iets
veranderen.Oorspronkelijkzijndebedrijfsverzorgingsdienstenmet
behulpvandeoverheid opgerichtom tehelpen ingeval vanziekte
ofongeval.Later ismenook inanderegevallen gebruik gaanmaken
vanbedrijfsverzorgers.
Debedrijfsgebondenheid zal inde toekomst nietbelangrijk
verminderen;debedrijfsoppervlaktestructuurverandert zeer langzaam,zodatnietverwachtmagworden,dathetaantalmeermansbedrijven snel zal stijgen.Daarentegen zal demodernisering,vooral
indevorm vanautomatisering,zich nogverderontwikkelen.Dit
betekenteendoorgaande impuls totuitbreiding vanhetaantalmelkkoeien perman.Wel gaatmen,onder invloed vandeontwikkelingen
buiten de landbouw,debedrijfsgebondenheidmogelijk steedssterkeralseen probleemervaren.
Ten slottekanmen zich nogafvragenwatdegevolgen voorde
gebondenheid zullen zijn indien dedreiging vaneenproduktiebeperkingwerkelijkheidwordt.Demogelijkheid totuitbreiding van
demelkveestapel zoudanbeperktworden.Wel zalmen trachtenzo
efficiënt mogelijk teproduceren,desnoodsmeteen ietskleinere
melkveestapel,maarmet-eenhogeremeikproduktieper.koe.Erzou
enigewerktijdverkorting kunnenworden bereikt.Maardedagelijkse
bedrijfsgebondenheid zalook bijproduktiebeperkingweinig veranderen,evenmin alsdejaargebondenheid endebestaansgebondenheid.
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CONTRACTEN INDEDIERLIJKEPRODUKTIESECTOREN:HUN BETEKENISALS
INSTRUMENTENVAN MARKTBELEID
G.C.deGraaff enJ.J. deVlieger

1.

Inleiding

Indemeesteagrarische sectoren ishetvrijemarktmechanisme
aan bandengelegd.Het EEG-marktordeningsmechanismedraagtdaar
sterk toebij.Daarnaast zijner reglementeringenvandenationale
overheid envan publiekrechtelijkebedrijfsorganisaties (produktenbedrijfsschappen).
Dezemarktordening ishetkaderwaarbinnen deondernemingen
(agrarische producenten enhun leveranciers enafnemers)hunmarktbeleid voeren.Dewijzewaaropditmarktbeleid gestaltekrijgt
wordt uiteraard ookbepaald doordemarktvorm,waarbinnen deondernemingenopereren.
Inhetalgemeen zal hetmarktbeleid eropgericht zijnhet
aanbod vangoederen endiensten zogoedmogelijkopdeafzetmarkt
(afnemersenconsumenten)af testemmenende inkoopvangrondstoffen zogoedmogelijkopdebedrijfssituatie.Uiteraardwordt
dat inkoopbeleidweer vooreenbelangrijk deel beïnvloed doorhet
beleid datdebetreffendeondernemingen bijdeafzetvanhunProduktenvoeren.
Hetmarktbeleid kangerichtzijnopéënenkelehorizontale
markt (eventueel opgedeeld ineenaantal deelmarkten)en/ofopeen
aantal opeenvolgende horizontalemarkten.Deomvang vandemarketingactiviteitenopdeverschillendeniveaus vandeproduktiekolom
zullendienovereenkomstig meerofminderomvattend zijn.Voorde
individueleagrarische producenten zijn demogelijkhedenvoorhet
voerenvaneeneigenmarktbeleid veel beperkter danvoordeafnemersen leveranciers. Immersdeagrarische producenten verkeren
bijde in-enverkoopvanprodukten ineensituatievanvolledige
mededinging, terwijl hunafnemersen leveranciers daarentegenzich
veel meer ineensituatie bevinden vanmonopolistischeconcurrentieenoligopolie.
Deverschillendeelementen vanhetmarktbeleid kunnenworden
samengevat inhetbegrip "marketing mix".Dit ishetbeleid t.a.v.
prijs,produkt,distributieenpromotie iederafzonderlijk enin
hunonderlinge samenhang.
Indesectoren varkens,slachtkuikensenvleeskalverenheeft
ditmarktbeleid eenbijzondere uitdrukkingsvormgekregen inproduktie-enafzetcontracten,waarbij demarktpartnersdoorbindende
afspraken toteenordening vanproduktieenafzetkomen.
Zonder problemen isdezeontwikkeling nietverlopen,enook
thansnog zijndebetrokken bedrijven nietaltijd evengelukkig
metcontracten encontractproduktie.Zoschreef hetLandbouwschap
op4-9-1980"De laatste tijdworden verschillendevarkenshouders
door dehandel en industrie benaderd omvoor lange termijneen leveringscontractaf tesluiten. Indehuidigeongunstigemarktsitu7q

atieworden devarkenshouders daarbijgaranties enprijsstellingen
aangeboden dieopditmomentwellichtgunstig lijken,maar dieop
de langere termijn,zekerwanneer demarkt zichweerwatherstelt,
zeernadelig voor devarkenshouder kunnen uitpakken".Metbetrekking totdesituatie indekalverhouderijschreef DeBoerderijop
3oktober 1979"Nietalleenmestkalverenworden gekist inNederlandmaarook hunmesters voelen zichsteedsmeer inhetnauwgedreven.De redenhiervan issnel gevonden:zo'n90procent vande
kalvermesters ismethandenenvoeten aandekalvermeikindustrie
gebonden doorcontracten. Ingoede tijden schiep dit zekerheid en
profiteerden beide partijen.Nuereengroteovercapaciteitaan
kalverboxen isontstaan endeprijzen van nuchtere kalverenopeen
ongekendehoogteprijken,zijndefabrikanten veel mesters liever
kwijtdan rijk".
Uitdecitaten blijktvoorts datdeagrarische producenten
diecontractenafsluiten teneindede risico's vanvolledige vrijheid teondervangen,zichdaarmee invergaandemateaanhandel en
industriebinden.
Teneinde inzicht tekrijgen indezesituatie,zullenwijin
dezebijdrage-naeersteenkorte schetsvan desectorenvarkens,
slachtkuikensenvleeskalveren tehebben gegeven -eenantwoord
gevenopdevolgendevragen;
a. hoefunctioneren contracten van individuelebedrijven alsinstrumenten vanmarktbeleid?
b. hoebeïnvloeden zehet sectorgebeuren?

2.

Karakteristiek van de diverse sectoren

Debetrokkenondernemingen kunnen hunmarktbeleid voerenbinnenhet raamvanhet EEG-marktordeningsbeleid.Ditmarktordeningsbeleid isvoordedriesectoren verschillend.Zogeldtvoorde
vleeskalveren slechtseenalgemeen invoerrecht.Voorslachtkuikens
isereensysteem vanheffingen bij invoeren restituties bijuitvoer.Deproducenten van slachtvarkensworden bovendien beschermt
dooreen interventiesysteemensubsidies voor particuliereopslag.
DeEEG-marktordening voor dedriesectoren biedt echter slechts
een zeerbeperktebescherming,metalsgevolg,dat zich regelmatig
marktverstoringen voordoen (ziegrafiek2.1).
Dedrie sectoren zijn inNederland indeafgelopen jaren
sterkgegroeid enhebben tnanseenproduktiewaardevan ruim6miljard gulden.De totaleproduktiewaarde van deNederlandse land-en
tuinbouw bedraagt 2hmiljard gulden.Deafhankelijkheid van deexport isgroot:varkensenvarkensvlees 60%,slachtkuikens 70%en
vleeskalveren 90%. Dezeexport is inhoofdzaak gerichtopandere
EEG-landen.
Deagrarische produktiewordt hoofdzakelijkvoortgebrachtop
zuiveragrarischegezinsbedrijven.Eenkleinerdeel vandeproduktie isevenwel afkomstig vanbedrijvenwaarvan hetbedrijfshoofd
een niet-agrarisch hoofd-of nevenberoep heeft,waarbij inbegrepen
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deproduktie inbeheer bij toeleverende enafnemendebedrijven.
(Zie tabel1).

Tabel 1. Produktie (in %)naarhoofd-ennevenberoep vanhetbedrijfshoofd
Slacht- VleesSlacht- Fokvarkens kalveren varkens varkens
Zuiveragrar.gezinsbedrijven
Bedrijfshoofdenmeteennietagrar.hoofd-ofnevenberoep
w.v.: door toeleverendeen
afnemendebedrijven

77

69

23

85

31
^

91

15
12

9
4

2

Bron:LEI.

Ongeveer dehelftvandeproduktievindt plaats opbedrijven,
diesterk indebetreffende produktierichtingen zijngespecialiseerd.Diten*hetgroteaandeel vandenon-factorinput (85à90%
dievoornamelijk bestaat uitaangekochtveevoer) inde totalekostenopdeagrarische bedrijven hebben ertoegeleid datdeveehoudersbehoefte hadden demarkt-enbedrijfsrisico's teverminderen.
Denoodzaak hiertoewerd nogversterkt door dewisselvalligheden
indemarktendeschaalvergroting die tendele samenhing metde
eerdergenoemde specialisatie.
Deslachtdieren diedoor deagrarische producentenworden
voortgebracht - inhoofdzaakmetaangekochtveevoer -enafgezet,
komenuiteindelijkalsvleesenvleeswaren beschikbaar voorconsumenten inbinnen-enbuitenland.Ditbetekent dat indeproduktiekolom naastagrarische producenten,ookveevoerproducenten,handelaren inslachtvee,slachterijen,vleesgroothandelaren,vleeswarenfabrikanten endetailhandelareneenbelangrijke rol spelen. Inde
betreffendesectoren heeftzichde laatstejaren eensterkconcentratieproces voorgedaan,terwijl nieuwedistributievormen inde
detailhandel hun intredededen (massadistrîbutievanproduktenmet
eengelijkmatige kwaliteit).
Ditversterkte denoodzaak vanhandhaving envergroting van
hetmarktaandeel cq.debezettingsgraad van individueleondernemingen,evenals hetbeterafstemmen vanhetaanbod naar kwaliteit
enkwantiteit opdevraag enhetverminderen van risico's alsgevolgvanaanveehouders verstrekte korte termijn kredieten (voor
levering vanveevoerenuitgangsmateriaal).
Samenspel tussenagrarische producenten enerzijds enhandelsen industriebedrijvenanderzijds heeftgeleid totallerlei con-
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tractvormen 1)waarbijwerd ingespeeldop debijbeide partijen
levendeverlangens.
Deuiteenlopendemotivering vindenwe terug inde ingebruik
zijndecontractvormen. Indeslachtkuikensectoroverheersen sterk
dez.g. coördinatiecontracten,waarbijdeproduktie van broederij,
kuikenhouderijenslachterijopelkaarwordt afgestemd. Devoordelenverbonden aancoördinatievan deproduktie vaneendagskuikensmetdeproduktievan slachtkuikens enmet debezetting vande
slachtlijnen zijnuitermategrootalsgevolg van dezeerkorte
produktiecyclus endeonmogelijkheid vanvoorraadvorming bijbroederijen enslachtkuikenhouderijen.
Indevleeskalverhouderijwaar financieringsbehoeftenen
markt-en prijsrisico'sgroot zijn,overwegen dezogenaamde loonmestcontracten,waarbijdekalverhouder dehem toevertrouwde kalveren,opbasisvanhethem terbeschikking gestelde voer,tegen
eenbepaaldevergoeding verzorgt.
Indevarkenshouderij (fokkerijenmesterij) isermeervariatie.Hierworden -naastcoördinatie-en loonmestcontractenookdemeereenvoudige leverings-enafnamecontracten gebruikt.
Indezecontractenworden uitsluitend leverings-enafnameverplichtingen tussen debetrokken partijen vastgelegd.
Indevarkenssector komen bovendien -evenals indekuikensector -nogal wat contractenmet fînancieringsregelingenvoor.
Ditallesheeftertoegeleid dateen flink deel vandeproduktie indezesectoren contractueel vastligt:slachtkuikens93%,
vleeskalveren 801,slachtvarkens k0%enmestbiggen33%.
Inhetvoorgaande iseropgewezen dataangekocht veevoerde
belangrijkstekostenfactor is.Hethoeft danook niet teverwonderendathetmet namedeveevoerleverancierszijn die inallegenoemdesectoren devoornaamste contractpartners vandeagrarische
producenten zijn. Indeslachtkuikensectorendesiachtvarkenssectorzijnhetverder deslachterijen dienogal watactiviteitenop
dit terreinontplooien. Indefokvarkenshouderijworden veel contractenafgeslotenmet varkensmesters;hierbijgaat het dusom
contracten tussenagrarische producenten onderling.

1)
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Ineerste instantieuitsluitend opbasis vanparticulier initiatiefen laterook inoverleg methetgeorganiseerdebedrijfsleven (Algemene Contractvoorwaarden).De laatstejaren
worden dezeontwikkelingen door deoverheid kritischgevolgd
enwaar nodig begeleid.Zokande individuele veehouderover
hetaangeboden contractadvies vragen bijde regionalecontractenadviescommissies.Bovendien isereen raamwetm.b.t.
contractproduktie invoorbereiding.

3.

Prijsbeleid

De heersende marktvormen in de verschillende sectoren zijn
bepalend voor de mate waarin individuele ondernemingen mogelijkheden hebben voor het voeren van een eigen prijsbeleid. Typische
elementen van die marktvormen zijn het grote aantal agrarische
aanbieders, de vrij korte produktiecycli, de onmogelijkheid tot
voorraadvorming op agrarische bedrijven, de vrij grote homogeniteit van het produkt en ten slotte het relatief grote belang van
de export. Dit leidt ertoe, dat de invloed van de individuele agrarische producent op de prijsvorming van slachtdieren zeer gering
is.Weliswaar zou de producent gezien de korte produktiecyclus,
snel kunnen reageren, maar de specialistische opzet van de produktiebedrijven beperkt deze mogelijkheid in sterke mate.
Het zijn veeleer de afnemers van de slachtdieren, d.w.z. de
slachterijen, de vleesgroothandelaren en de vleeswarenfabrieken,
die, op basis van hun kennis van vraag en aanbod, bepalen tegen
welke prijzen zij de dieren willen inkopen. In de praktijk betekent
deze speelruimte voor de afnemers van de slachtdieren niet zoveel,
aangezien het produkt dat wordt ingekocht een grote mate van homogeniteit vertoont. Grote prijsverschillen van ingekochte slachtdieren tussen individuele afnemers kunnen dan ook niet gedurende
lange tijd voortbestaan. Bij de toelevering van mengvoeders aan de
boeren ligt de situatie anders. Het aangeboden produkt is heterogener en biedt daardoor meer mogelijkheden voor een eigen prijsbeleid. De prijzen van individuele mengvoederleveranciers per gebied
vertonen dan ook verschillen van 20%. In dit verband kunnen we ook
wijzen op de vele kortingen en toeslagen op prijzen van veevoer.
(Zie tabel 2.)

Tabel 2. Percentage van door boeren gekocht voer waarop kortingen
van toepassing waren

:

Korting voor contante betaling
Kwantumkorting bij aflevering
Kwantumkorting na periode
Nabetaling uit dewinst van de
coöperaties
Bulkkorting

VleesSlacht- Slacht- Fokkalveren kuikens varkens
zeugen
ÜSl^
.

k

2
3

23
85
58

31
59
29

39
58
25

1
-

k\

92

48
73

52
52

1)

Bijna 90% van alle vleeskalveren wordt gemest op basis van
loonmestcontracten,waarbij de kalverhouder het voer van de
eigenaar van de kalveren krijgt en er dus geen aankoop van
voer plaatsheeft.
Bron: LEI.

83

Hoewel zoals eerder werd opgemerkt, de individuele bedrijven
betrekkelijk weinig mogelijkheden voor een prijsbeleid hebben,
zijn er op sectorniveau wel enkele uitingen van zo'n prijsbeleid
verband houdende met de aard van het produkt. Zo kan worden gewezen op prijsverschillen tussen witvlezige en geelvlezige kuikens
en tussen rassen en merken van varkens, alsmede op het sterk gedifferentieerde uitbetalingssysteem bij slachtvarkens, op basis
van kwaliteitsklasse en gewichtsklasse. Deze elementen van prijsbeleid samenhangend met de aard van het produkt treft men aan, zowel bij contractgebonden als bij vrije produktie, maar t.a.v.
maatregelen gericht op de beperking van het markt- en prijsrisico,
komt het nogal eens voor dat in contracten specifieke regelingen
zijn opgenomen die een andere situatie scheppen dan bij de niet
contractueel gebonden afzet. Dit komt met name voor in de varkenshouderij.
Bij slachtvarkens gaat het om een "prijsegalisatiesysteem",
waarbij de boer over de contractperiode een gefixeerde uitbetalingsprijs voor zijn afgeleverde varkens ontvangt. De schommelingen in de dagprijzen worden dus in eerste instantie niet doorgegeven aan de varkenshouder. De verschillen tussen feitelijke marktprijzen en voorlopige uitbetalingsprijzen worden tijdelijk "gestort" in een z.g. egalisatiefonds. Na afloop van de contractperiode volgt een definitieve afrekening door berekening van het
verschil tussen de gerealiseerde marktsom en de voorlopige uitbetalingssom. Daarbij kan aan de varkenshouder een minimum prijs
worden gegarandeerd. Deze minimum prijs kan vast of variabel zijn.
In het laatste geval wordt het minimum gedurende de contractperiode aangepast aan prijsveranderingen van voer en/of biggen.
Bij mestbiggen gaat het ten dele ook om een minimum garantieprijssysteem. Daarnaast past men het z.g. "voorschot- en toeslagsysteem" toe,waarbij de varkenshouder een voorlopige prijs ontvangt voor de afgeleverde biggen en pas na slachting van de slachtvarkens een definitieve afrekening krijgt op grond van de classificatie.
Tabel 3. Contractuele prijsafspraken m.b.t. af te zetten dieren
(in %)
Slacht- Mestvarkens biggen
Specifieke prijsregelingen
Overige prijsregelingen
w.v.: geen prijsafspraak 1)
: dagprijs
:loonmestvergoeding
1)

28
72

Slacht- Vleeskuikens kalveren

100

34
66

41
16
15

1

64
1

_
93
7

In het contract is niet vooraf vastgelegd hoe de prijs zal
worden bepaald, hierover wordt op het moment van afleveren
onderhandeld.
Bron: LEI.
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1
99
7
92

Indesectorvieeskalverenen,zijhet inminderematebij
s1achtvarkens,wordtveelvuldig gebruikgemaakt van loonmestcontracten. Indezecontracten ontvangt deagrarische producenteen
minofmeervastevergoeding,waardoor hijgevrijwaardwordtvan
aktueleschommelingen indemarktendecontinuïteit inproduktie
enafzetwordt bevorderd. Dehoogtevandevergoeding wordtveelal
medebepaald door dekwaliteit vanheteindprodukt.
Ten slotte zijeropgewezen,datook incontracten,waarin
eendagprijs isvermeld,eenelement vanprijsbeleid aanwezig kan
zijn.Watbijvoorbeeld s1achtkuikensbetreft is indebetreffende
contracten vrijwel altijd geregeld,datdeafgeleverdeslachtkuikenswordenafgerekend tegen degeldende dagprijs.Vooropcontractgeleverde kuikens betalen deslachterijen een prijswaarin
veranderingen indekostenworden verwerkt. Indezecontracten is
duswel degelijk eenelementvan risicobeperking endaarmeeeen
stukjeprijsbeleid opgenomen.
Hetgeheel overziend kandeconclusie zijn,datwat deaard
vanhetprodukt betreft slechts ingeringemateeencontractueel
prijsbeleid wordtgevoerd.Tenaanzien vandebeperking vanhet
markt-enprijsrisico isdat inveel sterkerematehetgeval.
Uiteraard isditprijsbeleid beperkt totdeduurvandecontractperiode.Bijvernieuwing vandecontracten kunnen uiteraard de
contractvoorwaarden aandeaktuelemarktsituatiewordenaangepast.
Hetmomentvan contractverlenging opzichbiedt dusookmogelijkhedenvanprijsbeleid.

k.

Produktbeleid

Hetproduktbeleid behoort tezijnafgestemd opdeeisendie
deverbruiker aanhetprodukt stelt.Deconsumptiemarktenvoorde
Produkten uitdedrie relevante sectoren zijn zeeruiteenlopend
vanaard.Dekalfsvleesmarkt isnaarverhouding vrijeenvoudig:
vers kalfsvleeswordtveel buitenshuis geconsumeerd (restaurants
engrootverbruikers).Demarkten voor kuiken-envarkensvlees zijn
daarentegen veel gedifferentieerder.Nietalleen kennenwedaar
hetonderscheid tussen'versendiepvries (kuikenvlees).Ookzijn
debetreffendemarkten gedifferentieerder naardematewaarinhet
produktverder isverwerkt totonderdelen,vleeswaren envleesconserven.
Het produktbeleid, indeverschillendesectoren,vertoont
dienovereenkomstigeverschillen.Tenaanzien van kalfsvleesrealiseert zichdat inprijsverschillenm.b.t. kwaliteiten. Indezegevallen isdussprakevaneenselectievandegewenstekwaliteiten
achteraf.Anders ligtdit indekuikenvlees envarkensvleessector.
Daarwordt een produktbeleid gevoerd datdeagrarische produktie
poogtaan tepassenaan deeisenvan deconsumptiemarkten.Bij
kuikenvleesworden voorschriftengegeven betreffendeafleveringsgewichten ras.BijsIachtvarkens iser,zoalswe inpar.3zagen,
eenverdoorgevoerde classificatieeneen daarop afgestemdeuitbe-
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taling naarkwaliteit.Bovendien streven degrotevleeswarenfabrieken -viade industriële fokbedrijven -naardeontwikkeling
vaneen typeslachtvarken datbeterpast inhunprodukt-enafzetbeleid.
Opwelkewijzespelencontractenbijhetproduktbeleideen
eigen rol?Viadecontracten krijgen decontractpartners inieder
geval invloedopdeomvang enhet tijdstipvandeproduktieopde
individueleagrarische bedrijven.Ditgeldtvooralledriesectoren.Ook inkwalitatiefopzichtbiedencontracten demogelijkheid
deproduktie testuren.Zobevatten contracten indeslachtkuikensectorbepalingen t.a.v.dekleur vanhetkuïkenvlees,hetafleveringsgewichtenhet ras. Indevarkenssector zijn contracten nodig
omervoor tezorgen datdegeproduceerdemestvarkens,dieafkomstig zijnvande industriëlefokbedrijven, indeslachterijenvan
debetreffendevleeswarenindustrieën wordenverwerkt.
Incontracten zijnweliswaar vaakbepalingenopgenoment.a.v.
deproduktieomvang endeproduktkwaliteit,maarhierbijgaathet
inveel gevallennietzozeeromeenspecifiekproduktbeleid,als
wel omalgemeen geldende regels,bijvoorbeeld hetuitbetalenop
basisvankwaliteit.Deoverheersende positievan loonmestcontracten indevleeskalverhouderijbrengtmetzichmee,datwathet
produktbetreft nietsbijzonders isgeregeld.Uiteraard hebbende
eigenaars vandekalveren doorhun inkoopbeleid directe invloedop
deomvangen kwaliteitvan deproduktie.

5.

Distributiebeleid

Deagrarischebedrijven leveren infeitedegrondstoffenvoor
deslachterijen inbinnen-enbuitenland 1).Defysiekedistributievandeslachtdieren is inhetalgemeen zeer direct:rechtstreeks pervrachtautovanagrarisch produktiebedrijf naarslachtplaats.De toelevering aanhetagrarische bedrijf vanbiggen,
eendagskuikensenvoer iseveneens vrijdirect,maardievannuka's
looptdaarentegen insterkemateviaveemarkten enopvangcentra.
Commercieel ligthetbeeld,doorde inschakeling vanallerlei tussenpersonen enigszinsgecompliceerder.
Commerciëleenfysiekedistributie zijnvrijstabiel:veel
relaties tussen agrarische producenten enhunafnemers en leveranciers (coöperatief enparticulier)bestaanmeestal reedsvelejaren.Destructuur vandedistributie indedriesectorenwordt
grotendeels bepaald doordeaard vanhetprodukt,destand vande
techniek,de locatievandeproduktieen inveel minderematedoor
hetdistributiebeleid vandebetrokkenondernemingen.

1)

Bijna 20%vandeslachtvarkenswordt nu levend geëxporteerd
en inbuitenlandse slachterijen verwerkt totvleesenvleeswaren.

In hoeverre beïnvloeden contracten dit beeld? Dit is afhankelijk van de vraag of in de contracten is vastgelegd welke onderneming het eindprodukt afneemt, en/of welke leverancier het uitgangsmateriaal en het veevoer toeleveren (zie tabel A ) .

Tabel h.

Percentage contractdieren waarover contractuele afspraken zijn gemaakt m.b.t. afnemer en leverancier
Slacht- Slacht- Slacht- Mestvarkens kuikens kalveren biggen

Afnemer 1) dieren genoemd
Leverancier voer genoemd
Leverancier uitgangsmateriaal genoemd

Gk

57

85
80

63

78

91
100

96
45

1)

De afnemer kan een slachterij zijn,maar ook een veevoerleverancier of handelaar.
Bron: LEI.

Hoewel in deze gevallen het patroon van de distributie voor
bepaalde tijd wordt vastgelegd (variërend van enkele maanden tot
enkele jaren), is er toch slechts in beperkte mate sprake van een
specifiek distributiebeleid. Dit is bijvoorbeeld wel het geval bij
de contractueel vastgelegde aan- en verkoop van mestbiggen en ook.
bij de contracten t.a.v. pluimvee,waarbij de afzet van eendagskuikens tot en met de toelevering van slachtkuikens aan de slachterij isvastgelegd. Meestal echter wordt in de contracten niets
anders geregeld dan wat in geval van niet-contractuele afzet in
simpele koop- en verkoopovereenkomsten zou zijn vastgelegd. Hierbij moet worden aangetekend, dat het noemen van leverancier en
afnemer voort kan vloeien uit de aard van de contracten (bijvoorbeeld loonmestcontracten)of een begeleidend verschijnsel kan zijn
van contracten die om andere redenen zijn afgesloten (bijvoorbeeld
financiering). Tegenover financieringsfaciliteiten van leveranciers en afnemers, staan verplichtingen van agrarische producenten
tot afname respectievelijk levering.
Welke categorieën van afnemers en leveranciers voeren nu een
distributiebeleid d.m.v. contracten. De centrale rol vervullen de
veevoerproducenten, dat blijkt niet alleen uit de mate waarin ze
optreden als contractpartners (zie tabel 5 ) ,maar ook uit het feit
dat in demeeste van de door hen afgesloten contracten, naast de
levering van voer, ook de levering van het uitgangsmateriaal en de
afzet van de slachtdieren is vastgelegd. Behalve de veevoerproducenten voeren ook veel de slachterijen een distributiebeleid d.m.v.
contracten.
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Tabe! 5. Belangrijkste contractpartners (opbasis vanhetpercentage gecontracteerde dieren)
Slacht- SlachtSlacht- Mestvarkens kuikens 1) kalveren biggen 2)
Veevoerleveranciers
Slachterijen

53
^+6

63
3jj

8l
2

38
kG

1) Inkoopcontracten CAS + Imvek. 16%.
2) Collega boeren en fokkerijgroeperingen $k%.
Bron: LEI.

De conclusie uit het voorafgaande luidt,dat de beslissingen
van de ondernemers t.a.v. de fysieke en commerciële distributie,
voor een deel via contracten worden gerealiseerd. Indeze gevallen
iser sprake van een specifiek marktbeleid. Veel van wat er inde
contracten over de distributie is geregeld isechter algemeen van
aard en is niet als een element van een specifiek marktbeleid te
beschouwen.

6.

"Promotie"

Onder "promotie" verstaan we het maken van reclame,het nemen
van verkoopbevorderende maatregelen en het verstrekken van marktinformatie. Deze vormen van promotie worden verzorgd zowel door
ondernemingen als door organisaties. Zowordt algemene marktinformatie t.b.v. de kalver-,varkens- en kuikensector verzorgd door
organisaties als het Produktschap voor Vee en Vlees,het Produktschap voor Pluimvee en Eieren, het Landbouw-Economisch Instituut
en deoverheid. Deze informatie bereikt de betrokken ondernemingen
veelal schriftelijk via speciale publikaties en landbouwbladen.
In bepaalde situaties bestaat behoefte aan informatie m.b.t. gewenste produkteigenschappen voor de specifieke deelmarkten (bijvoorbeeld vers en diepvries kuikenvlees). De agrarische producenten ontvangen dit soort informatie in hoofdzaak van hun leveranciers en afnemers.Vermenging met verkoopbevorderende informatie
ligt dan voor de hand. Illustratief is bijvoorbeeld dat de informatie van leveranciers en afnemers, voor kalverhouders veel belangrijker isdan de informatie van organisaties.
Verkoopbevordering en marktinformatie vormen elementen van
het dienstenpakket dat leveranciers en afnemers de agrarische producenten aanbieden. Deze dienstenpakketten omvatten veelal de resultaten van eigen research,aanwijzigingen voor de produktie,
marktinformatie, adviezen voor de bedrijfsvoering en de bedrijfsadministratie, financiering en levering van bedrijfsmiddelen. In
principe wordt dit pakket aan alle klanten aangeboden; onderdelen
ervan b.v. financiering en aanwijzingen voor de produktie worden
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echter bijvoorkeur viacontractueleovereenkomsten geregeld.Op
dezewijzedraagtcontractproduktiebij toteenbetereafstemming
vanhetaanbod opdevraag,,vooral inkwalitatiefopzicht.

7.

Naar sectorale verantwoordelijkheid?

Deagrarische produktie indezesectorenvan intensieveveehouderijgeschiedtopeengrootaantal onafhankelijkebedrijven.
Inminderemategeldtditookvoordeproduktie in leverendeen
afnemendeondernemingen.Al dezeactiviteiten indeonderscheiden
sectorenmoeten uiteraardopdeeenofanderemanieronderling
worden gecoördineerd.Hetzijn indeeersteplaats deprijzenvan
Produktenenproduktiemiddelendieeenbelangrijk deel vandeze
coördinatie voorhun rekening nemen.Daarnaastworden de laatste
jarencontractuele regelingengetroffen dieeenbelangrijkeaanvulling vormenopdeprijs:doorcontracten kan inbeginsel gerichterensnellerworden bijgestuurd,met namet.a.v.kwalitatieve
aspecten.Dezecontractenworden afgesloten tussen individuele
agrarische producenten en individuele leveranciersenafnemers.
Opdezewijzewordteenbelangrijk deel vandeagrarische produktiealsmededetoelevering vanuitgangsmateriaal envoervastgelegd.Verderwordend.m.v.dezecontracten deverschillendeaspectenvandemarketing opelkaarafgestemd.Metanderewoorden:in
decontracten istendeleeenmarketing-mix ingebouwd t.a.v.produkt,prijs,distributieenpromotie.Dezecontracten kunnentevensworden beschouwd als instrumentenwaarmee handels-enindustrieondernemingenhun relatiesmetagrarischeproducenten vormen
inhoudgeven.
Devraag is inhoeverrealsgevolg vandezecontracteneen
principieel andereverhouding tussenagrarische producenten enhun
afnemers en leveranciersontstaat,ofandersgezegd: inhoeverre
wordt deveelgeprezen vrijheid vanhandelen vandeboer doordeze
contracten ingeperktengroeitereengebondenheid aan handel en
industrie? Uithetvoorgaande kanworden geconcludeerd,datcontracten deagrarischeproducent t.a.v.devolgendepunten kunnen
binden:
-dekeuzevanafnemersvoor zijn produkten en leveranciers
vanbedrijfsmiddelen;
- debedrijfsvoering,dieonderworpen isaan richtlijnenvan
decontractpartner;
-deplanning vandeproduktie naar tijdenomvang,zoalsdit
zicho.a.voordoet bij loonmestcontracten.
Bijbeoordeling vandezeaspectenvangebondenheid dientmen
zichwel terealiseren,datdecontractenworden aangegaanvoor
eenbeperkte periodeendatdebinding komt tevervallenmethet
aflopen vandecontractperiode.Verder,worden demogelijk alsnadelig ervaren aspecten vangebondenheid gecompenseerd dooreenaantal positieve punten zoals:zekerheid t.a.v.aan-enverkoop,gemakkelijke financiering vanbedrijfsmiddelenenvermindering van
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markt-en prijsrisico's.Het resultaatvandeafweging vanvooren nadelen vandegebondenheid issterk afhankelijk vandeomstandigheden,waarin individuele agrarische producenten zichbevinden.
Bijdieafweging zal overigens tevens een rol spelen dat,ookin
geval van"vrije"produktie vaak hechteen reedsgedurendejaren
bestaande relaties tussenagrarische producenten enhun leveranciersenafnemersbestaan.
Een tweedevraag is,ofcontracten inprincipe leiden tot
medeverantwoordelijkheidvanhandel en industrievoordegehele
sector? Hetgaat hierbijommedeverantwoordelijkheid voordeomvang vandesectorproduktieenhetvoortbestaan van agrarische
produktiebedrijven.
Ondernemingen oefenen door huneconomische activiteiten invloed uitopdegang vanzaken indegehelesector. Inhoeverre
wordendoordecontractuele relaties nubeslissingsbevoegdheden
zodanig verschoven datdaarmeeookconcentratie vanverantwoordelijkheid optreedt? Belangrijk inditverband isdatdehandels-en
industriebedrijven-doorhun relatiesmeteen grootaantal agrarischeproducenten -doormiddel vancontracten beslissingenkunnennemen dieopeengroot deel van deagrarische produktieinvloed hebben.Dit lijktaanvaardbaar alshandels-en industrieondernemingeneenbeter inzicht zouden hebben indeontwikkelingen
vandemarkt.Het isechter devraag ofdeveevoerleveranciers,
diezoalswe zageneen zeerbelangrijke rol spelen indecontractproduktïe, inderdaad datmarktinzicht bezitten endaarnaarhandelen.Bijdezegroep bedrijven speelt immers nietalleen deafzet
van hetagrarische produktmaarook devoerafzet.
Verschuiving vanverantwoordelijkheden kanoptredenbijprijsvorming.Prijs-en inkomensafspraken incontracten betekenen immersdathetmarkt-enprijsrisicowordtverschoven naar levenranciersenafnemers.Viadergelijke regelingen enviahethanteren
van schemaprijzenopbasisvan kostprijscalculaties (ziepar.3 ) ,
dragen leveranciers enafnemersweliswaar bij tothetvoortbestaan
vanagrarischeproduktiebedrijven,maar tegelijkertijdwordthun
verantwoordelijkheid vergroot.Eendergelijke verbreding vande
verantwoordelijkheid isookhetgevolg van de invloed van leveranciers'enafnemersviacontractenopproduktie-enpromotieaspecten.
Ditkan,afhankelijkvanhunmarktaandeel,erechter toe leiden
dat individuele toeleverende enafnemende bedrijveneengroteverantwoordelijkheid krijgen vooreenbelangrijk deel vandesector
endaarmee infeitevoor degehelesector.
Dezesectoraleverantwoordelijkheidwordt evenwel beperkt
doorhet internationalekaraktervandeafzetmarkt,deonderlinge
concurrentie tussen leveranciers enafnemers endoorhetfeitdat
nietde totaleproduktiecontractueel isvastgelegd.Tenslotte
kaneropworden gewezen,datdeagrarische producent veelal opbasisvanbedrijfseconomischeaspecten beslistover zijnproduktieomvang.Ditalles leidtertoedatdeverantwoordelijkheid vanleveranciersenafnemersvoor dehelesector begrensd is.
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DEUITBREIDING VAN DEEUROPESE GEMEENSCHAP ENDEBELANGENVANDE
NEDERLANDSE TUINBOUW
W.G.deHaan

1.

Inleiding

Binnen eenbeperktaantal jaren zal deEuropese Gemeenschap
zijnuitgebreid metGriekenland,Portugal enSpanje.Daarmedezal
debevolking binnen deEGvan260 tot315miljoen toenemen.De
toetreding vanGriekenland isreedsop 1januari 1981een feitgeworden,dievandebeide Iberische landenwordtbinnen enkelejarenverwacht. Inbeidegevallen vormt dedatum van toetreding het
beginvaneenovergangsperiode dievan 5tot 10jaar kanuiteenlopen.VoorGriekenland geldteenovergangsperiodevan5jaar,waarbijalsuitzondering voorenkeleprodukten,w.o. tomatenenperziken,eenovergangsperiode van 7jaar isvastgesteld.Vast staat
datdit landaanheteindevandejaren 80eenvolwaardig lidvan
deEGzal zijn.
Tenaanzien vanPortugal enSpanje isnochoverdedatumvan
toetreding,nochover de lengtevan deovergangsperiode reedseen
definitievebeslissing genomen.Destreefdatum van 1januari 1983
ligtonder politiekedruk,metnamevan Franse zijde.Daarbij
wordtverwezen naardenoodzaak totverdereconsolidatievandeEG
vande9,doch infeite ligtdeoorzaak bijdeFranse beduchtheid
vooreensnelle toetreding vanSpanje.Vooral deFransewijnbouw
engroenteteelt vrezenernstigeconcurrentiemetSpanje.Frankrijk
zal,blijkens uitlatingen vanvooraanstaande politici,afgezien
vanuitstel vandedatumvan toetreding 1 ) ,tevensaandringenop
eenzo langmogelijkeovergangsperiode,die tot indejaren90
moet reiken.HetheeftdaarbijdesteunvandeCOPA,detoporganisatievandeWesteuropese land-en tuinbouw,waarin deNederlandse
stem krachtig doorklinkt.Wantook tenonzent ismen nietgerust
opdeconsequentiesdiede toetreding vanmet nameSpanje zalhebbenvoordeNederlandse tuinbouw,waarbijdanallereerstwordtgedachtaandegroenteteeltonder glas.
Indezebeschouwing zal naderworden ingegaanopdeargumentendieworden aangevoerd tegeneensnelleuitbreiding vandeEG.
Daarbij isuitgegaanvandeNederlandsepositieendebedreiging
diedezevandevoorgenomen toetreding kanondervinden.De roldie
dedriekandidaatlanden elkafzonderlijk inditprocesspelen komt
daarbij,voorzovermogelijk,aandeorde,doch denadruk ligtop
dievanSpanje.Tevens zal een pogingworden gedaan aan tegeven
inwelke richting eeneventueleherstructurering vandebedreigde

1)
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Naar hetzich laataanzien,zal deformele toetreding van
Spanjeen Portugal per 1januari '\S&kgeschieden.

sectoren hetbestkanworden gerealiseerd,enwordteensuggestie
gedaanvooreenalternatief beleid.
Denietaandeordegesteldeproblematiek speelt zichafin
eensituatievaneenneergaande conjunctuur, (medeveroorzaakt
door)sterk stijgendeenergieprijzen,eneenverslechterenderentabiliteit vandeNederlandse tuinbouw.Metnamedeglastuinbouw
ondevindtgrotemoeilijkhedenalsgevolg vandeforsgestegenen
nogsteeds stijgendeenergiekosten. Indezesituatiemoethet'-iet
uitgeslotenworden geacht (zieelders indezebundel)dathetglasareaal inNederland eenbeperktevermindering zal ondergaan.In
hoeverreditproces zalworden "bevorderd"door deuitbreiding van
deEGzal uithetvolgende kunnenblijken.

2.

Schets van de problematiek

Degemeenschappelijke landbouwpolitiekvande9EG-landen
heeftalsdoel voorwaarden tescheppenvoorhetbehalenvaneen
redelijk inkomendoordeboerenen tuindersbinnen deGemeenschap.
Het instrumentarium dattotditdoel isontwikkeld bestaato.a.
uithetheffenvan invoerrechtenopprodukten dieuitderde landen
worden ingevoerd.Voor bepaaldeprodukten (o.a.tomaten enkomkommers)kandanopdit invoerrecht nogeencompenserende heffing
wordengelegd.Bijernstigemarktverstoring t.g.v.importen kunnen
deze,opgrond vandez.g. vrijwaringsclausule,voorenigetijd
wordenopgeschort.VolgensvonAlvensleben isdematevanbeschermingvandeEG-produktievangroentenenfruit relatiefgering te
achten (vergelekenmetb.v.melken tarwe).Ditneemt nietwegdat
b.v.voor tomaten indeperiodedatdeNoordwesteuropese produktie
aandemarkt is,een invoerrechtwordt geheven van 18%envoor
komkommersvan 20% (advalorem).
Dezebeschermendemaatregelen zullennadeformele toetreding,
gedurende deovergangsperiodegeleidelijkwordenafgebroken1).
Devraag isdanhoekwetsbaar deNoordwesteuropesetuinbouwzal
blijken tezijnvoordeconcurrerende produktie uithetmeditterranegebied.
Nochuitdesierteêltsector (bloembollen,bloemen,potplanten
enboomkwekerijprodukten),noch indetuinbouwzaadteeltzijntot
dusverre krachtigegeluidengehoord diepleiten vooreenvoorzichtigebenadering van EG-uitbreidingsproblematiek.Veeleer kanwordenverwacht datdezesectoren eendirectbelang hebbenbijeen
vergroting vandegemeenschappelijkeEuropesemarkt. Indekandidaatlanden zijndezesectoren relatief zwakontwikkeld.Ditgeldt
totopzekerehoogteookvoordechampignonteelt,hoewel hierbij
moetworden aangetekend datdeze inSpanjeeensnelleontwikkeling

1)

Hetzelfdegeldtoverigensookvoordebeschermendemaatregelendiedoordeaansluitende landenwordengetroffen tegen
importen uitdeEG.
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doormaakt.Sinds kort isSpanjeexporterend geworden voorverwerktechampignons.
Debezwaren tegen toetreding komen echter vrijwel geheel uit
degroente-en fruitsector 1).Daarbijwordtgewezenopdeklimatologische begunstiging ende lagereproduktiekosten indekandidaatlanden (mede tengevolgevanhet relatief lage loonpeil),op
hetfeitdat indeze landende relatievebetekenis vande land-en
tuinbouwaanzienlijk groter isdan indeEGvande9,op depotentiëleproduktiereserve inSpanje,envoortsopde reedsgrotemate
vanzelfvoorziening diede9hebbenbereiktm.b.t.versegroenten
enfruit.DeEuropeseCommissie constateerde reeds in1978dat
toetreding vande3zou leiden tothetgevaarvan (verdere)vergroting vandematevanzelfvoorziening insectoren,waar reeds
een surplusofbijna-surplussituatiebestond (wijn,olijfolie,enkelesoorten versegroenten en fruit). Hetveelal hogereprijspeil
voordezeproduktenopdegemeenschappelijkemarkt,endemarktondersteunendemaatregelen zouden stimulerend kunnenwerkenopeen
uitbreiding vandeproduktie indekandidaatlanden. Ineen EGvan
de 12zou dezelfvoorzieningsgraad voorgroenten tot 102toenemen
envoorfruit (m.u.v.citrusfruit) tot95%.Alleen al detoetredingvanSpanjedoetdezelfvoorziening 2)stijgen van citrusfruit
van51 tot891,vanander fruitvan 85tot90%,van tomatenvan
94-98^envanoverigegroenten van98-100%.

1)

Hetareaal groentenonderglas inNederland was in1980
4657hagroot;hetareaal indeopengrond bedroeg inclusief
zaaiuien,55350ha.Dezecijfers vallen inhet nietbijdie
vanSpanje:totaal areaal groentegewassen ^^tl^OOha,waarvan
2/3 deel bevloeid,en28350ha"beschermd" (cijfersvan 1978).
Hierbijdientwel teworden bedachtdatdearealenvolgteelten indezeSpaansecijferszijnbegrepen.
Hetareaal "beschermde"teeltwordt voor 35% ingenomen"door
meloenen, 20%door tomatenen9% resp.9% doorpaprikaen
sperciebonen."Beschermd"kanoverigensookbetrekking hebben
opplastic bodembedekking,waarbijhetgewas toch indeopen
1'uchtstaat.
HetNederlandse fruitareaal besloeg in19802^750ha (appels,
peren,pruimen,kersenenmorellen).Hetovereenkomstige
Spaanseareaal was 128550hagroot (1978),metdaarnaast
200000 hacitrus engroteoppervlakten abrikozen,perzikenen
vijgen.Bijhetbezien vanal dezecijfers dienen deintensiteitsverschillenmetNederlandwel inhetoog tewordengehouden.
2) Gemiddelde cijfersopbasisvan 1975-1977;sindsdien isde
ontwikkeling inSpanjevoortgegaan.
Indeverschillendepublikaties treftmenoverigens uiteenlopendecijfersaanm.b.t.degraad van zelfvoorziening.Het
Landbouwschap b.v.hanteert enigszins hogerecijfers dande
hiervermelde.

3h

Verderwordteropgewezen dat ineen landalsSpanjedeconsumptievangroenten enfruitper hoofd vandebevolking reeds
aanzienlijkhoger isdangemiddeld indeEGvande9-Voorgroentenbetreftdit 121 kg tegenover92,voorvers fruit (incl.citrusvruchten) 123kg tegenover 83.Menconcludeert hieruitdateen
verhoging vande levensstandaard indit land (alsgevolg van toetreding totde EG)waarschijnlijk nietzal leiden toteenhoger
verbruik. Evenmin zijner tekenendieeropwijzendathethoofdelijkverbruik vangroenten en fruit indeEG-9 indenabije toekomst zal toenemen.
Ten slotte wordtgesteld datdeexportvangroentenenfruit
vanuitGriekenland enSpanje,inclusief deCanarische Eilanden,
reedsgrotendeelsopdehuidigeeuromarkt isgeoriënteerd 1).In
hetverleden zijn reedsherhaaldelijkcompenserendeheffingengelegdopde importenvanGrieksekomkommers,perziken,tafeldruiven,sinaasappelenenmeloenen,enopSpaanse 2)'tomaten,komkommers,pruimen,appelsenperen.Dezemaatregelen kondenwordengenomen, inhetkadervanhet referentieprijzensysteem,vanwegehet
lageprijspeil vandevermelde produkten.Ook devrijwaringsclausule isafen toe (vooreenkorte tijd)toegepast.
Inderdaad moetwordengesteld datdeproduktiekosten inde
groente-en fruitteelt inWest-Europa (thans)aanzienlijk hoger
zijndan inhetMiddellandse Zee-gebied.HetLandbouwschap stelt
datbijvoorbeeld deproduktiekosten inSpanjebijenkelebelangrijkegroentesoorten slechts 25_30%bedragenvandie inNederland,
waarbijoverigensmoetworden aangetekend datditgegevenbetrekking heeftopdeproduktiekosten perm2,pereenheid produkt liggendepercentageshoger.
Deklimatologischebegunstiging vandedrie kandidaatlanden
betekentvoordegroenteteeltmeer licht indelateherfst-,de
winter-envroegevoorjaarsmaanden,engeenofminder noodzaak
extraenergie-inputsd.m.v.verwarming intebrengen.Hierstaat
tegenover dat indezomerperiode,globaal testellenvanafmei tot
enmet september deklimatologischeomstandigheden ervoor deproduktieonder glasofplastic nietgeschikt zijnombijdemeeste
gewasseneen kwaliteitsproduktvoort tebrengen.Daarvoor zoudan
kunstmatige koeling noodzakelijk zijn,dieenergieverslindend is.
DeNederlandse produktievankunstmatig verwarmdegroenten
begint inmaartopgang tekomen,enzal toenemendehinder kunnen
ondervinden vaneenvergrotemeditterraneproduktie.Het ishet
probleem vanelkaar tendeleoverlappende produktie-cycli,waarbij
deoverlappingenplaatsvinden aanhetbeginenaanheteindevan

1)

2)

In1977werd vandeSpaanseexportzowel vanversegroenten
alsvanvers fruit (incl.citrus) 82% (naarwaarde) naarde
EGafgezet,resp.voor ERE203en473miljoen'.
Spanjeheeftoverigens een intern reguleringssysteemvoor
zijnexporten naar deEGgehanteerd,dathetmogelijkmaakt
detoekomstige EG-partners enigszins teontzien.
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deNederlandseaanvoerperiode,resp.aanheteindeenhetbegin
vandemeditterraneaanvoerperiode.Onder Nederlandseomstandigheden iseenvolledigejaarrondproduktie bijenkele gewassenmogelijk,zijhetdatdeze indeperiode november-maart vanbetrekkelijkweinig betekenisis.
Watbetreft hetfruit kanworden gesteld datcitrusfruitgeen
problemenoplevert.Dezelfvoorziening isbijeen EGvande 12nog
nietbereikt,enook danbestaaterdusnogbehoefte aan importen
uitderde landen.Tenaanzien vanappels enperen,perzikenen
pruimen spelenvoorNederland alleen debeideeerstgenoemde Produkten een rol.DeNederlandsepositie,diebinnen deEG tochal
nietsterk is,kanverderworden aangetast doormet namedeSpaanse
fruitteelt.Deze isvanbetrekkelijk jinge datumen isvooreen
belangrijk deel ophetzelfdesortiment gebaseerd.
Degebezigdeargumenten t.a.v.hethogeverbruik van groenten
enfruit indekandidaatlanden isnietgeheel steekhoudend.Allereerstgaatachter devermeldejaarcijfers eenongelijk seizoenpatroon indevoorziening schuil,enkomenopdeverschillendemarktenperiodiekminofmeer grote"gaten"voor.Daarnaast echterzal,
bijhet toenemenvan dewelvaart,inde toetredende landeneen
vraagontstaan naareengevarieerder aanbod ennaarbeterekwaliteiten.Dezezal concurrerend werkenopdeexportvan dedesbetreffendeprodukten.
Overzietmen hetgeheel danmoetallereerstworden gesteld dat
vandePortugese tuinbouw nogweinig bedreiging uitgaat.Hetenige
exportprodukt vanbetekenis isgeconcentreerd tomatensap,endit
isvoordeNederlandse positievangeen belang.Op lange termijn
evenwel,doch nuwordt gedachtaan 25jaarenmeer,ishetdenkbaardatPortugal eenconcurrent kanworden,opgrond van deklimatologische gesteldheid inMidden-enNoord-Portugal,waarjaarrondproduktie vangroente inbeginsel mogelijkmoetwordengeacht.
OokdeGriekse tuinbouw kandeNederlandse positienauwelijks
bedreigen.Als uitzondering hieropwordtwel genoemd heteiland
Kreta,waar indetweedehelftvandejaren '70eensterkeontwikkeling heeft plaatsgevonden vangroenteteeltonder plastic,met
namevankomkommers,thansookvanpaprika's.Doch ook hierbetreftheteenproduktiediealleengedurendeeen betrekkelijkkorteperiodesamenvaltmethetNederlandse aanvoerpatroon.Voorts
heeftKreta een structureel tekortaangoedwater.Ookdeafzetproblematiek,waarover latermeer,zal voorlopig nogwel eenzorgenkind blijven voorGriekse tuinbouwprodukten.
Spanje 1)daarentegen heeftdebestekansen omeen serieuze
1)

De totSpanjebehorende Canarische Eilanden vormen bijde
aansluitingsonderhandelingeneenapart probleem.Men treft
hiereen relatief belangrijkeenkwalitatief hoogstaande
teeltaanvangroentenenbloemisterijprodukten,waarvande
afzetvooreengrootdeel opWest-Europa isgeoriënteerd.
Uitbreiding enverdere intensivering van deze tuinbouwwordt
evenwel inernstigematebelemmerd doordebeperktebeschik96 baarheid vangoedwater.

concurrent teworden van de Nederlandse tuinbouw. Dit op grond van
het grote produktiepotentieel, de snel groeiende produktie en de
bemoeienissen van de Spaanse overheid inzake de infra-structurele
voorzieningen.Vooral deze laatste, betrekking hebbend op cultuurtechnische werken (verkaveling en ontsluiting), watervoorziening
(aftappen van verafgelegen waterstromen) en ook de pogingen om
meer samenwerking te stimuleren bij de afzet van tuinbouwprodukten
worden niet zonder bedenken gadegeslagen.
Het Nederlandse bedrijfsleven heeft daarbij meermalen de
vrees geuit dat de:Europese Commissie een beleid zou voorstaan uitgaande van de gedachte dat,op lange termijn gezien, de tuinbouw
onder glas, zoals die in Noord-West-Europa bestaat,weinig overlevingskans meer zou hebben als gevolg van de energieschaarste. Vanuit het meditterrane, lees Iberische, produktiegebied zou de voorziening van de Europese markt met groentegewassen moeten worden
overgenomen van de huidige,overwegend Nederlandse producenten.
Door het (Nederlandse) bedrijfsleven wordt daarentegen gesteld dat gedurende een voldoend lange overgangsperiode, tijdens
welke een geleidelijke en langzame afbraak van de bescherming van
de EG-9 kan plaatsvinden, kanworden gewerkt aan een aanpassing
van de produktie aan de te verwachten nieuwe omstandigheden; de
gedachtengang van de Commissie wordt daarbij van de hand gewezen.
Doch het einde van de overgangsperiode zal volgens COPA stellig
niet inde tachtiger jaren kunnen liggen; een lengte van 10 jaar
wordt als minimum gesteld.

3.

V o o r s t e l l e n van de E u r o p e s e C o m m i s s i e voor de o v e r g a n g sf a s e

Uit een mededeling van de Europese Commissie aan de Raad van
Ministers, dd. 31 maart 1980,blijkt dat de Europese Commissie
niet geheel blind is voor de bezwaren die van producentenzijde
naar voren worden gebracht. Voor produkten van de groente- en
fruitteelt bestaat momenteel inSpanje - als één van de weinige
uitzonderingen - geen vorm van prijsondersteuning. Binnen de EG is
dit voor een aantal pr-odukten 1)wel het geval,op.basis van de
interventieregeling. Dit kan voor de Spaanse producent een sterke
stimulans vormen de produktie uit te breiden, zodra.de aansluiting
een feit zal zijn. Hoewel de Commissie voor Spanje en Portugal de
lengte van de overgangsperiode op 7~10 jaar blijft stellen,wordt
voorgesteld voor die groenteteeltprodukten,waarvan de markt "uiterst gevoelig" is,gedurende de eerste drie jaar na de toetreding
(lees overgangsperiode) de thans bestaande beperkende maatregelen
bij invoer te handhaven 2).. Vanaf het vierde jaar, zouden deze be1)

2)

Onder de interventieregeling vallen bij de groenten tomaten
en bloemkool, bij het fruit o.a. tafeldruiven, tafelappelen
en tafelperen.
Deze tijdelijke maatregel zal overigens voor Nederland van
weinig betekenis zijn,mogelijk wel voor België en Frankrijk.
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perkingengeleidelijkmoetenworden afgebouwd.
Daarnaastwordtalsalgemeen geldend puntgesteld,dat inallelid-staten (zowel dehuidigeals de toekomstige) deoprichting
enversterking van telersverenigingen zoveel mogelijkmoetworden
gestimuleerd.DeCommissie isblijkbaar vanoordeel datviadeze
verenigingen een heroriëntatievandeproduktie inbepaaldegebieden, indiengewenst,hetgemakkelijkstkanwordengerealiseerd.
Hierbijwordt danookgedachtaan situatieswaar inverwarmdekassenwordtgeteeld endeproduktiekosten steeds hoger (dreigen te)
worden,eneenaanpassing ofomschakeling van deproduktiezou
moetenwordenoverwogen.Erwordtoverigens nietaangegeven in
welke richting(en)dezeheroriëntatie zichzoumoetenbegeven.
DaarbijgaatdeCommissieerwel van uitdatde relatiesvan
deGemeenschapmetderde landen nietmogenworden aangetast.Integendeel,deGemeenschap zal "al het nodige"moeten doenom tevoorkomendatdeuitbreiding vande9 tot 12zal leiden toteenverzwakking vandewederzijdseeconomischebetrekkingen.
Waarschijnlijkzullen danookmetdeze landen nieuweovereenkomstenwordengeslotenomhunuitvoervan land-entuinbouwprodukten naardeEGminstensoppeil tehouden.Gezien dehoeveelhedenwaarhethieromgaat,ligthier niethetgrootsteprobleem.
Globaal genomen dehelftvandehoeveelheden versegroentenen
citrusfruitdie indeEG-9wordengeïmporteerd,zijn reedsuit
Spanjeafkomstig 1).Alleen"andervers fruit" (w.o.appelen,peren,bananen) komthoofdzakelijkuitanderederde landen.

Inhetvervolg vandezebeschouwing zullenenkelekanttekeningenwordengeplaatstbijde inhetvoorgaandegebruikteargumentatie.Daarbijzullenachtereenvolgenseenaantal teelttechnischeaspecten aandeordekomen,gevolgd dooreenevaluatievande
concurrentieverhoudingen inhetkadervandeafzet.

1)
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InI978produceerdedeEG-9ongeveer 16miljoen tongroenten.
Daarnaast stond een importvan 1.160.000ton,waarvan666000
tonuitSpanje,116000 tonuitMarokkoen78OOO tonuit
Israël.
Van de3.182.000 toncitrusfruit die in1978werd geïmporteerd
was 1.467.000tonuitSpanjeafkomstig,587000 tonuit Israël
en346000 tonuitMarokko.
Van"ander vers fruit"importeerdedeEG3.842.000 ton,waarvanslechts 26OOOO tonuitSpanje,enevenveel uitGriekenland.

't. Tee]ttechnische aspecten
Ongetwijfeld kunnen demeditterrane landenbijdeproduktie
vangroenten en fruitprofiteren vanhun zuidelijke ligging;het
zachtere klimaat,metbovendien meer zonne-uren inwinterenvoorjaar,geeft inbeginsel demogelijkheid toteen -vergelekenmet
Nederland -sterkvervroegdeproduktie.De teeltvangroentenkan
daarbij indeopen grond plaatsvinden,c.q. ineenvoudigekasconstructiesmetplastic bedekking,zonderdatdaarbijverwarming 1)
nodig is.Dit iseengroot voordeel t.a.v.Noord-West-Europa,waar
deenergie-input-doordesterkgestegen energieprijzen -eenbelangrijk kostenbestanddeel isgaan vormen.Ook dearbeidslonen
zijn indekandidaatlanden lang zohoog nietals inNoord-WestEuropa.Hetgevolg vaneenenander isdanookdatdeproduktiekosten,zoals reedseerder vermeld,erbelangrijk lagerliggen.
Ditkostenvoordeel zou,,indeogenvandeEuropeseCommissie,beslissend zijn,medegezien dewenselijkheid deenergieaanwending
binnendeGemeenschap zoveel mogelijk tebeperken.
Dezestel1ingnamekanwel vanenig kritisch commentaarworden
voorzien.
DeCommissie baseert zijnstandpuntopdehuidigesituatieen
geeft zichonvoldoende rekenschap vandeenergiebesparingen
diebijdeNoordwesteuropese produktie kunnenwordenbereikt.
Volgens Britseonderzoekingen (geciteerd door Robinsonopde
BGLA-conference 2)-1980)verhouden deenergie-inputs bij
eengroenteproduktie inNoord-West-Europa totdie inhetmeditterranegebied zichals 20:1,wanneerwordt uitgegaanvan
een traditionele produktietechniek 3). Berekentmen dezeverhouding evenwel vooreengeavanceerde produktietechniekwaarbijgebruikwordt gemaaktvande thansbeschikbare technieken
enbedrijfsmiddelenomenergie tebesparen,dankomtdeze
verhouding te liggen indeordevan 5=1. Houdtmen tevensrekening metdeenergie-inputs bijhet transport naardeconsumptiecentra,danontstaateenverhouding van2à3:1.
Robinson tekent hierbijaandatditnog aandevoorzichtige
kant is,gezien hetfeitdatdeenergiebesparingsmogelijkheden inbetrekkelijk korte tijdbinnen bereik,zijngekomen,en
nogverderebesparingen inde toekomstzijn teverwachten.

1)

2)
3)

Hierbijdient teworden aangetekend,datdevruchtzettingbij
tomatenbij lagetemperaturen alleen kanwordengerealiseerd
wanneer bepaalde chemische preparatenworden toegepast.Dit
heefteennadelig effectopdekwaliteit.
Komkommers verdragen inhetgeheel geen lagetemperaturen.
BGLA=BritishGrowersLookAhead.
Infeite isdevergelijking gebaseerd op Israël,datgemakshalvemetZuid-Spanjewordtgelijkgesteld. Inlaatstgenoemd
gebied isdesituatieechterongunstiger doordekrachtige
wind en lagerenachttemperaturengedurendedewinter.
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Daarentegen valt moeilijk in de zien dat bij het wegtransport
nog wezenlijke energiebesparingen mogelijk zijn. (Luchttransport komt wegen de hoge energieaanspraken in het geheel niet
in aanmerking; railvervoer, dat wel energie bespaart, blijkt
niet flexibel genoeg te zijn. De sterke positie van Nederland
als exporteur van groenten is (mede) gebaseerd op wegtransport.)
Wat Robinson echter niet vermeldt, is het feit dat, wil de
meditterrane produktie werkelijk concurrerend worden, deze
moet kunnen beantwoorden aan de eisen van de (verwende) Noordwesteuropese consument. Dit betekent regelmatige aanvoer, goede kwaliteit, grote variatie, aantrekkelijke verpakking, enz.
Het zal van het Spaanse produktiepotentieel een grote krachtinspanning vragen, en ook een kostbare herstructurering, om
dit mogelijk temaken. Regelmatige aanvoer van kwalitatief
goede Produkten in grote verscheidenheid zal niet mogelijk
zijn bij de huidige produktie die zich gedeeltelijk in de
open grond, gedeeltelijken onverwarmde, met plastic gedekte
kassen afspeelt. De afhankelijkheid van het weer is daarbij
te groot, slechte kwaliteiten en misoogsten als gevolg van
ongunstige weersomstandigheden zullen niet uitblijven. Marktbeheersing vraagt nu eenmaal om produktiebeheersing en deze
is, ook in meditterrane landen, eerst mogelijk in kassen die
kunnen worden verwarmd en die in technisch opzicht aan hogere
eisen voldoen dan de bouwsels die nu voor de produktie worden
gebruikt. De hogere energie-inputs (direct zowel als indirect)
die hiervoor nodig zijn, zullen de verschillen tussen de energiebehoeften tussen meditterrane produktie en een geavanceerde Westeuropese produktie verder verminderen.
De Spaanse groenteproduktie is vooral op vruchtgroenten (tomaat, paprika) gebaseerd. De verscheidenheid die b.v. de
Nederlandse produktie kenmerkt, en die nog steeds toeneemt
(en bewust wordt gestimuleerd) is een belangrijk wapen in de
concurrentiestrijd. Denkbaar is dan ook dat, na de definitieve aansluiting van Spanje bij de EG, in bepaalde perioden een
groentenstroom in zuidelijke richting zal ontstaan. Met name
voor deZuidfranse producenten (Roussillon) kunnen hier nieuwe
mogelijkheden ontstaan. Ook voor Franse appelen zou in Spanje
wellicht een nieuw afzetgebied kunnen worden ontwikkeld. Dit
zou ook enige "lucht" kunnen geven aan de Nederlandse hardfruitteelt.
Een handicap voor de meditterrane produktie is de afhankelijkheid van water dat vaak over grote afstanden moet worden aangevoerd, en dat dus, gezien de daarvoor vereiste infra-structuur, kostbaar is,en waarmee zuinig moet worden omgesprongen.
Dit temeer omdat, ten gevolge van de klimatologische gesteldheid, een zekere verzilting van de bodem zal optreden. Druppelbevloeiing ligt dan voor de hand, doch op de lange duur
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zullen reducties inhetopbrengstniveaumoeilijk tevermijden
zijn,tenzijmen het teeltsubstraat (regelmatig)vervangt.In
hetgebiedAlmerïa,(en tendele inMurcia)vindtdeproduktie
plaats ineenvanelders aangevoerd kunstmatig substraat (een
mengsel vanfijngrintmetorganische stof), dochhet isduidelijk datditdekostenverhoogt.
Dearbeidslonen zullen zich indemeditterrane landengeleidelijk aanpassen aanhethogere loonniveau zoalsdit inde
Gemeenschap bestaat,metalsgevolg dathethuidigevoordeel
m.b.t.dearbeidskosten indekandidaatlanden kleinerzal
worden.Deefficiency vandearbeid ligt inhetzuidenbovendien lager,zodathetkostenvoordeel pereenheid produktsnel
inbetekenis zal verminderen.
Deondersteuning diehet teeltgebeurenondervindt vande zijdevanonderwijs,onderzoekenvoorlichting isindekandidaatlanden aanzienlijk beperkter dan inNoord-West-Europa,en
Nederland daarbijvoorop.
Kooistraconstateert dat"de teeltkennis erveelal gebrekkig
is,datonderzoekonvoldoende steunbiedt voorhetoplossen
vanopkomendeproblemen,daterslechts ingeringematevooruitgang tebespeuren valt inteelttechnieken, inhetontwikkelenvan nieuwe teeltsystemen.Vaneenverhoging vandeproduktiviteit,zoalsNederland, isvooralsnog geensprake".
Volgens Elema zal deSpaansehardfruitteeltzichomdezelfde
redenen niet toteenconcurrent vanbetekenisontwikkelen.
Hetgeheel overziendemoethetaannemelijkworden geachtdat
de teelttechnischevoordelen dieopditmoment nog inhetmeditterranegebied bestaan,betrekkelijk snel hunbetekenis kunnen
verliezen, iniedergevalwanneer hetNoordwesteuropesebedrijfslevendeuitdaging zal aanvaarden en nietbijdepakkengaatneerzitten.

5.

Aspecten van de afzet

DatdepositievandeNederlandse tuinbouwenmet namevande
glasgroenteteeltopdeafzetmarkten inNoord-West-Europaalssterk
kanworden gekenschetst,moetworden toegeschreven aandesamenwerking tusseneengoedgeorganiseerd produktieapparaateneenditotoeleverings-enafzetorganisatie. Indezesamenwerking hebben
zichbovendien vormen vanspecialisatieontwikkeld,zodat deNederlandseproducent zichkanbeperken totproduceren,endeNederlandsehandel zich kanbeperken totdehandelsfunctie. Eengewichtige
plaats inditgeheel wordt ingenomen door deNederlandseveilingorganisatie,diedeproduktieopeengering aantal veilingen collecteert,hetgeen nietalleen deprijsvorming tengoede komt,doch
ookdehandel instaat steltzich snel tebevoorraden meteengro101

tevariatievanprodukten.Despecialisatiedieopdeproduktiebedrijven inNederland,als uitvloeisel van decollecterendeveilingactiviteit,konworden gerealiseerd,heeft totgevolg gehad datde
grote uniforme partijen produktaandehandel kunnenwordenaangeboden,vangoede kwaliteit,enverpaktopeenwijzedietegemoetkomtaandewensen vanhandel enconsument.Eenbelangrijkbijkomendvoordeel isdatdegrotebevolkingscentra inNoord-West-Europa
zichbinneneen straal van 500kmvandeNederlandse produktiecentra 1)bevinden,zodat -viahetsterkontwikkeldewegtransportdeconsument een relatiefversprodukt kanwordenvoorgeschoteld.
Dezeconsument is inde loopderjaren steeds veeleisender 2)geworden,opgebieden als kwaliteit,presentatie,assortimentsbreedte,waarbijde rol vandeprijsminder belangrijk isgeworden.
Voorallesevenwel isvanbelang datdebevoorrading vandedetailhandel eendagelijkse regelmaat vertoont involdoendehoeveelheden,
zodataandeeisenvandeverwendeconsument kanworden tegemoetkomen.Men kanstellen datdeNederlandse tuinbouwenhetNederlandseafzetapparaat inditconcertgoed kunnenmeeblazen,endit
reedsgedurendeeen lange reeksvanjaren.
Men kan zichmet rechtafvragenofmenvanuit Spanje (enPortugal enGriekenland) instaat zal zijnhetNederlandsegeluid te
overstemmen.Eencollecterendefunctie zoals die tevinden isin
hetgrootschaligeNederlandseveilingapparaatontbreekter,enzal
vooralsnog kleinschaligermoeten plaatsvinden.Daarbijwordtdan
gedachtaande tevormen producentenorganisaties.Gezien desterk
individualistische instelling vandegemiddelde Spanjaard isde
kans,datzichgroteenkrachtigeproducentencoöperatieszullen
vormen, in iedergeval opkorte termijn nietgroot teachten.Gezienook degereserveerdheid t.o.v.degevestigde handelshuizenis
hetbovendien aannemelijk datwatzichalscoöperatie zalmanifesteren,zelf deafzet terhand zal nemen.Debelangstellingzal
daarbijallereerst uitgaan naarwat zich dicht bijhuisbevindt,
hetgeen betekentdatdeproducenten vangroentenenfruit inZuidFrankrijk heteerst degevolgen vaneenverscherpte Spaanseconcurrentie zullenondervinden.
Datde inNederland gevestigdeexporteurs hierbijwelwillend
dehulpzamehand zullen bieden ligteveneens inde lijnderverwachtingen,enhet isbekend datenkelenonder hen reeds contacten
hebbengelegd metSpaanseproducentencoöperaties.Hetvaltechter
nietaan tenemendatditzal leiden toteengeruisloze inlijving
vanhetSpaanseaanbod inhet produktenpakket vandezegroothandelaren.Daarbijmoet nietuithetoogworden verlorendatdeNeder-

1)
2)

Binnen eenstraal van500kmvanuit Rotterdambevinden zich
naarschatting 125miljoenconsumenten.
Het iseenmoeilijk tebeantwoorden vraag of dezeconsument
zijneisen zal matigen nuervoordejaren '80een reëleinkomensdaling valt teverwachten. Eenzekereonomkeerbaarheid
inhetconsumentengedrag valtechterwel tevoorzien.
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landseproduktiecentra veel dichter bijdegrotecentravanconsumptie liggendandeSpaanse.Hetmaaktwel enig verschil ofmen
500of2000kmmoetoverbruggen.Kanmen vanuitNederland metéén
vrachtwagencombinatie tweemaal perweek (somsdriemaal)eenrit
heenen terugmaken,vanuit Zuid-Spanje isditslechtseenmaal per
weekmogelijk.Dekostenvanhet transport zijn zodoendebelangrijkhoger,temeeromdat -geziendeveel langere transporttijdvoorhetSpaanse produktaltijdvan koelwagens gebruikmoetworden
gemaakt.
Het feitdatSpanje (enPortugal enGriekenland)slechtseen
deel vanhetjaaraandemarkt zijn,isuitafzetoverwegingen
eveneens bezwaarlijk.Weliswaar produceert Nederland evenmin volledig jaarrond,dochhet"gat"isveel kleiner,terwijl deNederlandseexporteur door importen vanelders kan inspelenopdebehoeften van zijnafnemers.Nederland vervultals "draaischijf"een
zeerbelangrijke rol indegroentevoorziening vanNoord-WestEuropa.Metde toetreding vandedriemeditterrane landen totde
EGworden voor deNederlandseexporteur demogelijkhedenverruimd
om zichvanuithetbuitenland intedekken.Dit zal vooral hetgeval zijn,wanneerNederland zelfmetbepaalde produkten nietof
onvoldoende aandemarktis.
Rest nog devraag ofdeNederlandse positieniet"trapsgewijs'
zalworden aangetast, nl.dooreenverhoogdeactiviteit vanuitde
Franse tuinbouw engroothandel,diealseersteeenscherpereSpaanseconcurrentie kunnenondervinden.Totdusverreheeftdegroenteproduktie inhetuiterstezuidenvan Frankrijk (Roussi1Ion)zich
nietalseenpermanente bedreiging vandeNederlandsepositieontwikkeld.Devoornaamste redenhiervanmoetworden gezocht inhet
ook hierontbreken vaneenkrachtigecollecterendeactiviteitals
basisvooreendaaropgeëntegroothandelsfunctie.
Hoewel inFrankrijk denoodzaak totstructurele aanpassingen
tussenproduktie enhandelwordt ingezien,ener inditopzicht
vorderingenworden gemaakt,betekenen dezeopkorte termijngeen
ernstigebedreigingen.Op lange termijnechter kanditvoorde
Nederlandse positiewel gevaaropleveren,hoewel hetookdenkbaar
is (zieeerder)datdeFranseproduktenstroom inzuidelijkerichting kanworden afgeleid l).
Bijbeschouwingenalsdezewordtwel verwezen naardepositie
van Italië,aanwelk land destijds,bijhetbeginvan deEG,een
belangrijke rolwerd toegedacht bijdevoorziening vandeEuropese
marktmetgroenten enfruit,endit tennadelevandeNoordwesteuropeseproducenten.Degeschiedenis sindsdien heeftgeleerd dat
deklimatologischepreferentie slechts éénaspectvanhetprobleem
vormt. Italiëheeft,stellig ophetgebied van degroenteteelt,

1)

Eenopmerking vangelijkestrekkingwerd gemaaktdoor
Ir.F.J. Geurten,landbouwraad bijdeNederlandseambassade
teMadrid, tijdens eenvergadering vandetuindersvakbond
vandeNCBop 19december1980.
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gefaald indeorganisatievandeproduktie envan deafzet,terwijl dehuidigemoeilijkheden inEuropaophetgebied vandefruitteeltveeleerophetsindsdien ontwikkelde Franseproduktiepotentieel zijn terug tevoeren danophet Italiaanse.
Ofdezevergelijking met Italiëmankgaat,kanalleendetoekomst leren.Wel kanwordengeconcludeerd datde kandidaatlanden
voorgroteproblemen kunnen komen testaanbijdecommercialisatie
vanhungroenteteeltproduktie,wanneer dezezichverder zouuitbreiden.

6.

Heroriëntatie van de produktie

Hoewel debedreiging vandeNederlandse positiedusminder
ernstig lijktdanveelal wordtgesteld,blijft het tochdenkbaar
datNederland enkeleveren zalmoeten laten indenieuweconcurrentieverhoudingen.Devraag diezichdanvoordoet isofviaheroriëntatievandeproduktie,dushetovergaanopandere teelten,
alternatieven kunnenworden geopend voordeNederlandseglastuinbouw.Doorverdere introductievan"kleinere"groenteteeltgewassen,
als broccoli,radijs,knolvenkel,paprika,koolrabi e.d.,waarvoor
demarktperspectieven nietongunstig zijn,kanhier soelaasworden
gevonden. InNederland isreeds 101vanhetgroenteareaal onder
glasvoordeze"kleinere"gewassen bestemd. Eenverdereverschuiving isdenkbaar,daarbijgesteund doormarketingactiviteitenvanuitdeveilingorganisatie.Toch bestaat bijdezeproduktenalsnel
hetgevaar datdemarktwordtovervoerd,zodatmen inditopzicht
deverwachtingen ook nietal tehoog kanstellen.
Overschakelingopbloemisterijgewassen iseenanderemogelijkheid.Hetglasareaal,bestemd voorbloemisterijprodukten inNederland,nam indeperiode 1970-1979 toevan22tot kk%vanhettotaleglasareaal,of inabsolute cijfers van 163^ tot3715ha.Deze
uitbreiding kondoordeafzetmogelijkheden nietworden bijgebeend,
metalsgevolg eengeleidelijke daling vande rentabiliteit,die
met namevelebedrijven indesnijbloemensector ingrotemoeilijkhedenheeftgebracht.Desondanks isdeuitbreiding vanhetareaal
inI98Odoorgegaan 1).Depotplantenteeltheeft,ondanksgrote
uitbreidingen,langetijdeengunstige rentabiliteitvertoond,en
ispas in1980voorheteerst inde rodecijfersgekomen.
Ookvoor debloemisterijsector isdeexportvan levensbelang;
naarschattingwordt 70%vandeNederlandseproduktie geëxporteerd,
overwegend naarWest-Duitsland,waaroverigens onsmarktaandeel
langzaamvermindert.
Hetbloemenverbruik zit"inde lift".Hoewel statistischegegevensoverdebloemistenjafzetbepaald nietdikgezaaid zijn,

1)
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InI98Obleekhetareaal bloemisterijgewassen tezijntoegenomenvan3975ha,zijndebijna hd%vanhet totaleNederlandseglastuinbouwareaal.

kandituithetbeschikbaremateriaal tochwelworden afgeleid.
Hetverbruik vansnijbloemen inNederland nam indeperiode 19701979vrij regelmatig toemet intotaal circa 60%,de importenvan
snijbloemen inWest-Duitsland stegen indeperiode 1970-1978met
bijna 200%,die inFrankrijken Engeland namenvooral sinds1975
inbelangrijkemate toe.Beide laatstgenoemde landenwordenook
voordeexportvanuit Nederland vanveelbetekenis.
Bijdezeontwikkelingenwordtwel dekanttekening geplaatst
datdetoenemende importen slechtsmogelijk zijn door verdringing
vande localeproduktie inde importlanden.VoorWest-Duitsland is
dit inderdaad hetgeval,doch slechtsvooreenkleindeel. Inde
periode 1972-1978verminderde indit land hetareaal snijbloemen
onder glasmetongeveer 165ha;indezelfdeperiodenamen deimporten toemet 57000 ton,zijndedeproduktie van naarschatting
1000haglasbloemen. InFrankrijk,noch Engeland iser inrecente
jaren sprakevaneenvermindering vanhetglasareaal bestemd voor
snijbloementeelt,ondanks descherpestijging vande importen,
(denkbaar isoverigens datheteffectophet localeareaal eerst
metenigevertraging zichtbaarwordt).
Dezeontwikkelingen zijn temeeropvallend nugedurendede
laatstejaren nauwelijksmeersprake isvanverbetering vanhet
gemiddelde inkomen (volgensvelenbepalend voor deverbruikstoename).InFrankrijkenEngeland,waar snijbloemen traditioneel nogal
duur zijn,speelthetgrootwinkelbedrijf,waar bloemen relatief
goedkoopworden aangeboden,een rol vanbetekenis inwatwellicht
wel kanworden aangeduid alseendoorbraak inhetverbruik.Ookin
West-Duitslandwaarde importen indejaren 1975-1977enigszins
stagneerden, isweer sprakevangroei.Kennelijk ishetbloemenverbruikbijonzeoosterburen,ondanks eengeringedaling vanhet
bevolkingsaantal,nog niet indezefasevanverzadiging gekomen
(watoverigensmede kanworden toegeschreven aan detoenamevan
hetaantal huishoudens.)
Inditverband kannogwordenopgemerkt dat,volgensberekeningenvanDeKleijn,ookveranderingen inkoopgedrag hebbengeleid toteen toenamevanhetverbruik vanbloemen.Voor hetverbruik inNederland b.v.werd voor deperiode 197^-1978,naasthet
inkomenseffect,eenverhoging vangemiddeld perjaar 0,27%vastgegesteld alsgevolg vanveranderingen inkoopgedrag.Voor Frankrijk
bleekditvoordeperiode 1975-1978,voor hetgebruik vanNederlandsebloemen gemiddeld 1,92%tebedragen.VoorWest-Duitsland
konvoordezelfde periodeeendergelijk verbandweliswaar inpositievezinworden aangetoond,doch nietsignificant;voor Engeland,
waareerst sindsenkelejareneenhausse indebloemenimport
plaatsvindt,evenmin.
Voor depotplantensector kaneenovereenkomstigbetoogworden
gehouden,waarbijmoetwordenaangetekend dat indezesectornog
aanzienlijke rationalisatiemogelijk is,alsgevolgwaarvaneen
zekerevermindering van deopbrengstprijzen nog nietbehoeftte
leiden toteenevenredige rentabi1iteitsverkrapping.
Uithetvoorgaande kanwordenafgeleid dat indeNederlandse
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bloemisterijsector nogwel openigeverderegroei kanwordengerekend.Daarbijmag nietworden vergeten datookdezesectorhier te
landen krachtigeondersteuningondervindt vanvoorlichting,onderzoekenonderwijs,terwijl ookhier sprake isvaneen uitstekende
samenwerking tussenenerzijds eengoedgeorganiseerdeproduktieen
anderzijds eengoed functionerend toeleverings-enhandelsapparaat,
met hetveilingsysteemalsschakel tussen produktieenhandel.Dit
laatste iswellicht tochwel desterksteverworvenheidvande
Nederlandseglastuinbouw,dieeenbeslissend voordeel geeft t.o.v.
debuitenlandse concurrentiealsgeheel.
Het isovergens denkbaardatzich indekandidaatlandeneveneenseenbloemisterijproduktieontwikkelt dieopexport isgebaseerd. InSpanje,enmetnameopdeCanarische Eilanden,isditin
feite reedshetgeval.Dochookdaargeldendezelfdebezwarendie
ookvoordegroenteteelt en-afzet zijngenoemd. Hetmoetbepaald
nietuitgeslotenworden geacht datdeexport van Nederlandsebloemisterijprodukten (overwegend planten)naarSpanje,die invier
jaar tijd (1976 t/m 1979) inwaardeverdubbelde (tot ruim6miljoen)doorde toetreding vandit land totde EGeennieuwestimulanskanondervinden1).

7.

Een alternatief beleid

Inhetvoorgaande isgetracht aan tetonen datdeargumentatiediewordt gebruikt tegeneensnelle toetreding vanmetname
Spanje totdeEGnietoveral even steekhoudend is.Noch uit teelttechnisch oogpunt,noch uitbedrijfseconomisch oogpunt,nochuit
afzetoverwegingen behoeft desituatie zosomber teworden ingezien
alsbijvoorbeeld doordeCOPAwordt gedaan.Daarnaast blijktook
hetenergieargument,dat indegedachtenvorming vandeEuropese
Commissieeenbelangrijke rol speelt,op termijn gezienminder
overtuigend.
Devraag kanworden gesteldwiemeteen uitstel vandetoetreding enmeteen langeovergangstermijn hetmeest isgediend,
SpanjeofdeEG-9.Vooreen langetermijnwordt gepleitomdeglastuinbouwvan Noord-West-Europa degelegenheid tegevenordeopzaken testellen,speciaal waar hetgaatomhetenergievraagstuk.
Daarstaat tegenover datditookvoorSpanjegeldt.Menkanermet
name trachten deeigen produktie tebeschermen achter denogbestaandegrenzen,d.w.z.concurrerende importen tegen tegaan,en

Bij invoer vanpotplanten inSpanjevanuit deEGwordteen
invoerrecht geheven van 10,8%enenkele"aanvullende rechten"
toteen totaal van 1%.Voor snijbloemen bestaateen invoerheffing van8,8 peseta per kilogram (en 1%"aanvullende rechten")doch hetblijkt totdusverre indepraktijk uiterst
moeilijk eenvergunning tothet importeren vansnijbloemen in
Spanje teverkrijgen.
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tegelijkertijd tewerken aandeopbouwvaneenslagvaardigeexportorganisatie.
VanuitdeNederlandseoptiek zouhetaanbeveling kunnenverdienen aan testurenopeensnelle toetreding eneen zokortmogelijkeovergangsperiode,daarbijvertrouwendeopeigen krachten
vindingrijkheidomdeenergiebehoeftenbijdevoortbrengingvan
glastuinbouwprodukten terug tedringen.Tegelijkertijd zoueenexportbeleid totontwikkeling moetenworden gebracht (eventueelgestimuleerd doordeoverheid)datzich richtopdevoorziening van
deSpaansemarktmetkwalitatiefhoogwaardige tuinbouwprodukten
(bloemisterijproduktenenenkelegroentesoorten),met name indie
perioden datSpanjehier zelf nietaandemarkt is.Naafloopvan
deovergangsperiode,wanneer geen belemmeringenmeervoordeimport inSpanjebestaan,kandaarvanmaximaal profijtwordengetrokken 1).

1)

Invoerrechtenbij invoer inSpanjebedragen thansbijaardappelen 3,3%, bij tomaten,uien enverschillendeanderegroenteteeltprodukten 1,3%,bijappelsenperen 5%enookhier
"aanvullende rechten" indeordevangroottevan6%.
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CONCLUSIES

1. Deper 1januari 1981gerealiseerdeuitbreiding vandeEuropeseGemeenschapmetGriekenland,endevoorgenomenuitbreidingmetSpanjeenPortugal,komenopeenmoment datdeglastuinbouw inNoord-West-Europa voorgrotemoeilijkhedenstaat,
vooral alsgevolg vandescherp stijgendeenergieprijzen.
2. VoordeNederlandseglasgroenteteeltkunnen dezemoeilijkhedenworden verzwaard doordeuitbreiding vande EG.Metname
inSpanje isdegroenteteelt inopkomst,endezevormtvolgensvelen eenbedreiging vandegevestigde Nederlandse positieopdeNoordwesteuropese afzetmarkten.Dezebedreigingzal
manifestworden zodra de thansnogbestaandebescherming aan
debuitengrens vandeEGwordtafgebroken.
3. Degevolgen voordeNederlandsegroenteteeltwordenevenwel
nogal breed uitgemeten,en zijn teveel afgestemd opdehuidigeverschillen inenergieverbruik enproduktiekosten. Tijdensdeovergangsperiode gedurende dejaren tachtig kanveel
worden bereikt inhetvlakvandeenergiebesparing,terwijl
anderzijds bepaalde anderekostenverschillen (b.v.inde
sfeervan dearbeid)gaandeweg inbetekenis zullenverminderen.
h. Produktietechnisch zal er indekandidaatlanden nogveel moetenveranderenom zich tekunnenmetenmetdeNoordwesteuropeseproduktie.Dit zal gepaard gaanmetextra investeringen
enextraenergieverbruik.
Indirecteondersteuningd.m.v.onderwijs,onderzoekenvoorlichting verkeert ernog ineenpril stadium.
5. Dekandidaatlanden missenalleeengoedeorganisatie vande
produktieenvandeafzet,zodatnietadequaat kanwordengereageerd opdeeisen vanhet (steedsveeleisender geworden)
' koperspubliek.
Hetopbouwen vaneenafzetorganisatie dieslagvaardig opde
groteEuropesemarkten kanopereren zal eenmoeizameoperatie
worden.
6. Mocht,met nameSpanje,zichdesondanks ontwikkelen toteen
werkelijkeconcurrent,danzal deZuidfranse produktiehiervanheteerst degevolgenondervinden.
7. Eengedeeltelijkeheroriëntering vanhetNederlandseproduktieapparaatopdebloemisterijbiedteen redelijk perspectief
omeventuele nadeligegevolgen vandeuitbreiding vandeEG
op tevangen.
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8. Voor de Nederlandse fruitteelt, die reeds geruime tijd in
moeilijkheden verkeert, zal de toetreding van de kandidaatlanden waarschijnlijk weinig directe gevolgen hebben.
9. Het verdient aanbeveling nader te overwegen het beleid t.a.v.
de toetreding te richten op een snelle toetreding en een korte overgangsperiode. Voor de positie van de Nederlandse tuinbouw kan dit mogelijk gunstiger uitwerken dan het huidige beleid.
10. De positie van een aantal derde landen zal door de voorgenomen uitbreiding van de EGworden verzwakt. Het aandeel van
deze landen in de import van groenten in de EG is evenwel beperkt. Het is te verwachten dat met deze landen overeenkomsten zullen worden gesloten om te voorkomen dat zij hun markten in de EG zullen verliezen. Voor de Nederlandse positie
heeft dit geen grote betekenis.
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DE VRIJE VISSERIJ IN EEN KADER VAN BEPERKINGEN x)
R. Rijneveld, J.G.P. Smit,W. Smit, J.W. de Wilde

1.

Inleiding

Bij de verdediging van het onbelemmerde gebruik van de zee
baseerde men zich vaak op de rechtsfilosofie van Hugo de Groot inzake het z.g. "mare liberum". Het isechter de vraag of deze juridische opvatting van het zeerecht wel objectief was en niet was
ingegeven door de sterke expansiedrang van de jonge Republiek der
Zeven Provinciën. Een onbelemmerde koopvaardij en ook een in volle
vrijheid uitgeoefende visserij met gezouten haring als belangrijk
stapelprodukt voor de vrachtvaart waren immers van levensbelang
voor de Republiek. Een van de belangrijkste concurrenten, nl.
Engeland wilde de groei en bloei van de Republiek in de 17e en 18e
eeuw treffen door beperkende bepalingen uit te vaardigen met betrekking tot de vrachtvaart (Acte van Navigatie) en de visserij.
Reeds eerder is dan ook geconstateerd dat de Engelse oorlogen in
feite tevens haringoorlogen waren.
Als geheel moet worden vastgesteld dat het recht van de vrije
toegankelijkheid van de zeeën om ter visvangst tegaan zich met
korte onderbrekingen ongeveer drie en een halve eeuw heeft weten
te handhaven, vanaf het begin van de zestiende eeuw tot ver over
de helft van de twintigste eeuw. De belangrijkste beperking in internationaal opzicht was het respecteren van de territoriale wateren, die 3mijl vanaf de doodwaterlijn liepen,ongeveer de schootsafstand van een kanon in vroeger eeuwen. De common entry - vrije
toegangkeiijkheid -van internationale visgronden was daardoor een
gevestigd feit. De Nederlandse walvisvaart had daardoor een walbasis op Spitsbergen en de Nederlandse haringvissers hadden o.a. in
Lerwick op de Shetlands eigen materiële en geestelijke voorzieningen.
Voor alle duidelijkheid moet echter geconstateerd worden dat
de nationale en/of provinciale overheid nog al eens reglementerend
optrad. Met name gold dit de haringvisserij,waarbij vooral tot de
Napoleontische tijd stringente bepalingen ten aanzien van wijze
van aanvoer, verwerking, opslag e.d. golden met het doel de kwaliteit van dit internationale handelsprodukt op een zo hoog mogelijk
peil te handhaven. Soms ontkomt men echter niet aan de indruk, dat
bepalingen werden ingevoerd uit hoofde van lokale of provinciale
concurrentie-overwegingen (privilegiën). Incidenteel werden met
het oog op het voortbestaan van de visstand bepaalde vistuigen verboden, zoals in 1676 het schrobnet, de voorloper van de moderne
x)

Een verklarende woordenlijst van enkele technische termen is
aan het slot van dit artikel opgenomen.
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boomkor.Het isdanookeenmisvatting teveronderstellen,datin
deachterliggendeeeuwen het rechtvandevrijevisvangstooit
volledig heeft bestaan.Wel zijneropmerkelijke verschillen in
dematevanvrijheid indeverschillendetijdperken.
Inhistorisch perspectief bezienwerd indezeeeuw,waarin
de internationalevisserij indejaren vijftig eersteen tijdperk
vanvrijgrotevrijheid terzilte heeftmeegemaakt,dezevisserij
indejaren zeventig vrij snel ineenproces van toenemendebeperking betrokken. Deoorzaken hiervan gaan terug totontwikkelingen
indevijftigerenzestigerjaren,zoals:
ontwikkelingen terzakevanhetzeerecht,hetgeen voorde
kuststaten toteenaanzienlijk groter territoriaal gebied
met exclusievevisrechten leidt;
visserij-technischeontwikkelingen,waardoor deefficiency
van devisvangstwordtvergroot;
ontwikkelingen indevoedingsmiddelen-technologie,waardoor
o.a.meervissoortenmondiaal worden verhandeld eneenkoelketen van schip totverkooppuntontstaat;
hetontstaan vangrote,zeerbeweeglijke visserijvlotenmet
eenmondialeactieradius eneengeregelde afvoer van hetprodukt;
een sterkevergroting vande totalevisserijcapaciteit,waardoorenerzijds nog nietgeëxploiteerdevisstapelskunnenwordenaangesproken enanderzijds reeds langbevistevisstapels
ineen situatievandreigendeoverbevissing geraken.
Inhet kadervandeze bijdrage kunnen slechtsenkelevandezeaspecten voordeNederlandsevisserijworden belicht.Achtel—
eenvolgenswordenaandeordegesteld:deeconomischeconsequentiesvandeontwikkelingen indewetenschap vandevisserijbiologie,de invloed vandeprijsstijging vanfossieleenergieophet
visserijpatroonentenslottedeharmonisatie vanhetvangstbeleid
binnen het200-mijlszeegebied dat totde landenvan"deEuropese
Gemeenschap behoort.Bijdezedrieaspecten zal nietworden volstaanmeteen beschrijving enanalysevandehuidigeproblematiek,
maar zomogelijkookenig zichtopdetoekomstigeontwikkelingen
voordeNederlandse zeevisserijwordengegeven.

2.

Marinebiologie in economisch perspectief

Sinds hetontstaan endebewustwording vanoverbevissingssymptomenheeftdevisserij temaken gekregen meteconomischeverschijnselen enwetmatigheden,die totdan toegrotendeelsonbekendwaren inditbedrijf.Want deoverbevissing van viswateren
is inzijnoorzaak geen biologisch,maareeneconomisch probleem,
zoals reeds in195^door Gordonwerd opgemerkt1).
Zolang vanoverbevissing geen sprake is,isdevisserijeen
bedrijfstak die ineconomische zinveel gemeen heeftmetde landbouw:een bedrijfstakmetzeerwisselvalligeprijzen tengevolge
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vaneenongecontroleerde produktieomvang.Over langereperioden
kanoverproduktieoptreden,o.a. door de introduktie vannieuwe
produktietechnieken (vangstmethoden),totdat langdurigeafzetproblemendeproduktieomvangweer terugdringen totdegewensteomvang.
Opdezewijze saneert debedrijfstak zichzelf;marginale bedrijven
worden submarginaal enzijngedoemd teverdwijnen toteennieuw
evenwichtwordt bereikt tussenvraag enaanbod.Defricties tussen
hetbelang vaneen individueel visserijbedrijfendatvandetotalebedrijfstak kunnen dusook reedsoptreden bijeen visserijdruk
die ruimschoots binnen debiologischedraagkracht vandeviswaterenblijft.Netalsbijde landbouw isdeatomistischemarktstructuur hiervan dehoofdoorzaak. Een tegroteafhankelijkheidvande
markt,onvoldoendemarktinformatie,z.g. varkenscycli enandere
onevenwichtigheden zijndesymptomen.
Ineen situatievanoverbevissing wordt aanditsysteemeen
element toegevoegd waardoor de ingebouwde tendentie tothetzoeken
naareen nieuweconomisch evenwicht nietmeer functioneert.De
visserij saneertzichniet langerdoormiddel van bovengenoemd
mechanismeomdat inditgeval deonevenwichtigheid niet indeafzetsfeer ligtmaaraandebron.Vooreen individuelevisser ishet
al nieteenvoudig de kenmerken vaneen tegrotevisserijdruk te
herkennen,hijheefterzekergeenantwoord op.Eenvisser isgewend aanwisselende vangsten.Bovendienworden zijn lagerevangstenvaakgecompenseerd door stijgende prijzen.Bijeenvrijetoegang totdeviswateren heeft hetvoor eenafzonderlijk bedrijf
geen zinzichbeperkingen op te leggen.Ditbedrijfzal dus,zolang deeconomische vooruitzichtengunstigworden beoordeeld,geneigd zijn te investeren ineengroterevangstcapaciteit.Want
vaartuigen meteenhoog vangstvermogen leidenonderdezeomstandigheden tothetmeest gunstigeeconomisch resultaat enzullenhet
alsdevangsten teruglopen het langst kunnen bolwerken.Waareen
beperking vandevangstcapaciteitdeaangewezenweg is,wordtde
visserijsectordoorhetbeleid van individuele bedrijven steeds
verder indeproblemen geholpen.
Het isnietopvoorhand tevoorspellen hoedeoverbevissingsspiraal zal eindigen.Dithangtafvandebiologische draagkracht
vandebetreffendevissoort,respectievelijkvanheteconomische
uithoudingsvermogenvandevloot. IndeNoord-West Atlantische
zone bijvoorbeeld werden deAtlanto-ScandiseheendeNoordzeeharingstammen inbetrekkelijk korte tijd gedecimeerd waarna devloot
diedaarvoor verantwoordelijkwas (deNoorsepurse-seinevloot)
zichopandere soorten alsde lodde (kleinesoortvoorvismeeldoeleinden gevangen vis)endemakreel richtte.Detongstand inde
Noordzee lijkt daarentegen taaier tezijndanaanvankelijkwas
voorzien enhetmoet nietworden uitgesloten dat inditgeval de
boomkorvisserijhetgeleidelijk eerderopzal geven dandetongstand.
Ongeacht devraag ofeenvloot uiteindelijk technisch in
staat zal zijnzijn natuurlijke hulpbron uit te roeienmoetechter
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worden geconstateerd dat de v i s s e r i j , lang voor dit stadium is bereikt, veel duurder is geworden dan noodzakelijk is. Bovendien kan
herstel niet worden bereikt door een snel uitgevoerde sanering.
Een weg terug is alleen mogelijk als de visstand de gelegenheid
wordt gegeven om zich te herstellen. De beide genoemde haringvoorbeelden hebben inmiddels uitgewezen dat de herstelperiode van lange duur kan zijn. Bovendien waarschuwen biologen dat voor sommige
soorten herstel helemaal niet mogelijk zou kunnen zijn.
Het is de grote verdienste van de visser!jbiologen geweest
dat ze aan de reeds lang levende vrees voor overbevissing van de
belangrijkste viswateren vaste vorm hebben weten te g e v e n . Een
ruime aanlooptijd van het visseriibiologisch onderzoek (in Nederland sinds 1902) bood de internationale visserijbiologen het inzicht en de mogelijkheid om de visserijwereld te confronteren met
de zorgwekkende ontwikkeling van de levende visvoorraden toen hier
reden voor was in de jaren zestig en zeventig 2 ) .De biologen konden hun kennis en informatie vertalen in zeer concrete beleidsadviezen. De beleidsinstel1ingen in het Noord-Oost Atlantische g e bied ontvingen bijvoorbeeld voor alle belangrijke vissoorten aanbevelingen ten aanzien van de maximaal toe te stane vangsten. Deze
aanbevelingen dienen overigens steeds als basis voor het EG-visserijbe1eid.
De methodieken die de visserijbiologie heeft toegepast zijn
gebaseerd op bevissingsmodellen die zijn ontwikkeld door Beverton,
Holt e.a. 3 ) .Toelaatbare vangsten per soort werden afhankelijk
gesteld van de geraamde'omvang van de visstand, de natuurlijke
aanwas (recruitment), de actuele vangsten en het verlies door natuurlijke sterfte. In de praktijk werden natuurlijke sterfte en
recruitment (gedeeltelijk) behandeld als constanten. Zeer eenvoudig weergegeven worden de bevissingsmodellen daarmee teruggebracht
tot het principe: beperk de vangsten en herstel van d e bedreigde
vissoorten is verzekerd.
Aan de basis van de aanbevelingen en vangstprognoses staat
een schatting van de actuele en de in de toekomst te verwachten
visstand naar omvang en leeftijdsopbouw (jaarklassen). Over de
oudste jaarklassen is goed onderbouwde informatie beschikbaar die
is ontleend aan vangstcijfers over een reeks van jaren. De betrouwbaarheid van deze gegevens neemt af naarmate de jaarklasse recenter in de vangst is gekomen en het aantal waarnemingen (= vangstseizoenen) geringer is. Bij bijvoorbeeld platvis kan de sterkte
van de komende twee jaarklassen enigszins worden afgeleid uit bestandsopnamen van jonge platvis die tweemaal per jaar in de Waddenzee worden gehouden. De omvang van jaarklassen die pas over 3
jaar of daarna in de vangst zullen komen is niet voorspelbaar en
kan slechts worden benaderd door een gemiddelde of normale w a a r d e .
In de praktijk is variatie in de sterkte van het recruitment zeer
groot. Bij tong loopt dit bijvoorbeeld uiteen van 38 miljoen v i s sen in I97O tot 550 miljoen in 1963. Resumerend kan worden gesteld
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dat deze biologische modellen een vrij duidelijk beeld schetsen
van visstand en recruitment in het verleden. De gegevens die de
basis vormen voor vangstprognoses (recente en toekomstige jaarklassen) hebben echter een grote onzekerheidsmarge. Voortdurende
bijstellingen en vaak ingrijpende herzieningen zijn daarom onvermijdelijk.
Ondanks de grote onzekerheidsmarge zijn de voorstellen van de
biologen bij monde van de ICES (International Council for the
Exploration of the Sea) over het algemeen zeer ingrijpend en gebaseerd op eenzijdige biologische doelstellingen zoals de MSY(Maximum
Sustainable Yield). De tongvisserij zou hiertoe dienen te worden
teruggebracht tot 1/3 van het gemiddelde over 1973 t/m 1976. De
haringvisserij is sinds 1977 geheel stilgelegd op aanbeveling van
de ICES.
Vanuit economisch oogpunt heeft deze aanpak van deoverbevissingsproblematiek enkele zwaarwegende nadelen. Ten dele zijn deze
bezwaren van fundamentele aard. De biologen streven naar de maximale opbrengst in kilogrammen die een vissoort kan opbrengen. Zij
willen daartoe een visstand waar nodig zich zo snel mogelijk laten
herstellen tot deze gewenste omvang. Een economische evaluatie van
dit inwezen economische probleem zal echter gebaseerd dienen te
zijn op economische en sociale doelstellingen die door een gemeenschap zijn gesteld. Niet het maximaal haalbare aantal kilogrammen
is relevant maar een maximale bijdrage aan het nationaal inkomen
en dewerkgelegenheid. Deze centrale doelstellingen kunnen worden
bereikt door middel van onder andere een efficiente en flexibele
visserij, energiebesparing, behoud van continuïteit en een evenwichtig investeringsbeleid.
Vooral ten aanzien van de beide laatstgenoemde punten is het
EG-conserveringsbeleid economisch moeilijk hanteerbaar. Een economische beoordeling van vangstprognoses over een reeks van jaren is
in zijn kern een optimaliseringsprobleem van actuele en toekomstige vangsten en het nut dat deze (zullen) hebben voor het bedrijf
dat voor deze visserij is ingericht of plannen hiertoe heeft. Aan
de biologische vangstdata wordt een economisch model toegevoegd
waarbij een duidelijke wisselwerking bestaat tussen vangsten en
visstand. Een realistisch economisch model bevat tal van terugkoppelingen. Lage vangsten worden gecompenseerd door hogere prijzen;
lage vangsten stimuleren het zoeken naar alternatieve visserijen;
lage vangsten kunnen een verlagende uitwerking hebben op de (variabele) kosten. De effecten van lagere vangsten of vangstbeperkingen
komen hierdoor slechts ten dele tot uiting in het economisch resultaat. Omgekeerd zijn de economische effecten van toekomstige hoge
vangsten niet evenredig met de toeneming van die vangsten. In de
gevestigde biologische modellen ontbreken dergelijke terugkoppelingen en wisselwerkingen. Dit is de oorzaak van een tweetal consequenties die een economische evaluatie van de vangstprognoses bemoeilijken. Op de eerste plaats wordt het nuttige effect van een
vangstbeperking waarschijnlijk overschat. De aanvankelijke nadelige
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economische effecten vindenopdiversewijze compensatie doorde
terugkoppelingen inheteconomisch model.De inhet vooruitzicht
gestelde biologischewinst komt indebiologische rekenmodellen
onverkort tot uiting inhoge toekomstige vangstverwachtingen.Op
geenenkelewijzewordt rekening gehouden met storende factoren
zoalsbijvoorbeeld deaanwezigheid vananderevissoorten.
De tweedeconsequentie isdataanpassingen van biologische
parameters hetverwachtingspatroon tenaanzien van aanvaardbare
vangsten geheel kunnenwijzigen.Metopnieuwde tong indeNoordzeealsvoorbeeld werd aanvankelijk uitgegaan van toelaatbare
vangsten van20min kg,daarna 15min,8minennuweer 15minkg.
Onder dezeomstandigheden kaneeneconomische evaluatieweinig
meer zijndaneen bevestiging vandeuitkomsten vande biologische
voorspel1ingen h).
Ook ineigen (biologische)kring zijn de inzichten hieren
daargewijzigd.Het isdevraagofhetaanvaardbaar is iederevissoortopzijn eigenmerites tebeoordelen. InEuropees verbandwas
hetvooral deDeenUrsin 5)dienieuwe ideeën heeftontwikkeld die
zijngebaseerd opdeNoordzeealseenmin ofmeergesloten ecosysteem.Debelangrijksteconclusie isdatenkeleuitgangspunten
vandeoudemodellen niet realistisch zijn ineen situatiemeteen
hogevisserijdruk.Denatuurlijke sterfte isgeen constantedoch
wordt beïnvloed doordeomvangwaarin natuurlijkevijandenvoorkomen.Ook het recruitment kanonder dezeomstandigheden niet los
wordengezien vanontwikkelingen bijandere soorten.Ursinformuleertditalsvolgt:
"Fishery biologists'areaccustomed toassuming that fishing
mortality and natural mortality coefficients are independent,an
assumption practised already byBevertonand Holt (1957).Thisis
fairenough as longas theproposed changes instock composition
aresmall.Whenextensive changesarecontemplated it isnecessary
toconsiderman's role intheecosystem. Inmostcases heenters
theecosystem asapredator preying upon predatory fishand upon
thefoodof these.He replaces predatory fishor inotherwords,
hechangesafractionof thenatural mortalities of thevarious
fish stocks intofishingmortality. Control intheecosystem
passes frompredatory fish toman. Iffishing ceases,control goes
backtofishagain."
Deconsequentie diede (multispecies)redenering heeftvoor
devisserijeconomïeenvoorhetconserveringsbeleid iszeeringrijpend.Ursinstelt:
"When accounting forthebiological interactionof fish species itbecomesobvious that it isan illusion that themanagement
purpose istosecuremaximum sustainableyield ofeach separate
stock.Lowyieldsofsomespeciesareprerequisite tohighyields
ofothers.Very largestocksof important predators likecodand
whiting can bedeveloped through suitablemanagement precautions
tosecureahigh sustained yield of these.But thefishery for
more"peaceful"species likehaddock and plaicewould suffer.
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Fisherieson small species for industrial purposesmay flourish
with certain predator stockpatternsand notwithothers."
Hiermee lijktdezeontwikkeling voorlopig echter eendood
punt tehebben bereiktwant devisserijbiologie isminofmeer
gedwongen aanvullend basisonderzoek teverrichten 6). Aanbevelingen tenbehoevevanhetconserveringsbeleid zijn blijkbaarop
kortetermijn nog nietmogelijk.Niettemin heeft demultispeciestheorieenkelebelangrijke consequentiesdie liggenopeconomisch
terrein.Demeestopvallende isdatdeNoordzee nietwordt leeggevist,dochdatdesamenstellingvandehierin levendebiomassa
verandert.Bovendien impliceert demultispecies theoriedatde
zeergedetailleerdeprognosesvandevisserijbiologiewordenvervangen doorglobalevooruitzichten diebeter inovereenstemming
zijnmetdegroteonzekerheidsmarges.Deze relativering scheptmogelijkheden vooreen ruimereaandacht vooreconomischeaspecten
bijdebesluitvorming endaardoor voor eenzinvolle bijdragevan
devisserijeconomie.Vandezijdevandevisserijbiologiezelf
wordtopgemerkt dat hetbeheer vandeviswateren eenbiologisch,
economisch ensociaal probleem is 2 ) ,waarvandesleutel totde
oplossing ligt ineeneconomisch optimaal beheersplan binnende
biologischemogelijkheden.
Debioloog Gulland heeftalseersteeenpoging gedaaneen
economischmodel teontwikkelen dat ingaatopdeconsequentiesvan
eenmultispecies model 7)- Hijdeelt decommerciëlevissoorten in
deNoordzeeenerzijds innaar hunplaats indebiologischevoedselketen enanderzijds naar huneigenschappen alsvisprodukt.De
biologische indeling verdeelt hetecosysteem ineengroep lagere
organismen (o.a.phytoplanton,vislarven eneieren),eengroep
marktwaardigevissoorten diezichvoedtmet lagereorganismen (de
"grazers"zoals haring,schelvisen schol)en tenslotteeengroep
roofvissen die leeftvananderevissoorten (predatoren zoalskabeljauwen koolvis). Demakreel isookeengrazer,diezichopgevorderde leeftijd echterookals roofvis kangedragen.Deeconomische indeling berustopovereenkomsten diegroepen vissoorten
hebbenalsgrondstofofeindprodukt voor hetvisserijbedrijf.De
belangrijkste isdegroepwitvis (o.a.kabeljauw,koolvis,schelvis,wijting enschol)diedientalsgrondstof voordefileerderijenendediepvriesindustrie.VoorNederland isdeharingindustrie tenbehoevevandemenselijke consumptievangrootbelang.
Landen als Denemarken enNoorwegen hebbeneen belangrijkevismeelindustriedievoornamelijk kleinevissoorten verwerkt zoalszandspiering,kevers ensprot,maarookveel ondermaatsejongeharing.
Erzijnookandere indelingen denkbaar.Verderedetaillering van
debiologische indeling ismogelijk zodra betrouwbaredatabeschikbaarzijn.Vanuitdeeconomische invalshoek zoueen indelingkunnenworden gebruikt dienietalleen isgebaseerd opdemarktwaarde
maardiedaarnaastookaansluit bijbestaandevlooteenheden.
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Doorde tweezijdige indeling,zowel vanuit biologischeals
vanuit economische invalshoek,construeert Gulland eenmatrixvan
groepen vissoorten diezowel biologisch alseconomischovereenkomstvertonen.Tussen degroepen zijn zowel biologische alseconomische interactiesmogelijkenwaarschijnlijk.Eeneconomische
evaluatie heeftopnieuwhet karakter vaneenoptimaliseringsprobleem.Detoegestane visserijdruk opdeonderscheiden groepen vissoorten dient zodanig tezijn dat hetecosysteem endevisserijvlootovereen reeksvanjaren hetmaximale nutafwerpen.
Overigens iseeneconomisch optimale Europesevisserijalleen
vantheoretische betekenis.De,zijhetgereduceerde,vrijetoegang totdeviswateren verhindert,meer nogdan bijandereproduktgroepen,hetbestaan vanééngemeenschappelijkvisserijbelang.
Er isgeeneenduidig economisch standpunt met betrekking tothet
beheersbeleid waar debiologenomvragen 6). Erzijn daarentegen
evenveel economischeoptima alservisserijtypes (trawlervloot,
kottervloot,haringvloot,enz.)ofwellicht zelfsvisserijbedrijvenzijn.Desamenstelling vandevangst naar soorten isevenmin
waardevrij alsdeverdeling vandevangstrechten pervissoortwaar
depolitici zich reedsenigejarenmeebezighouden.Eencommunautairbeleidsplan (naarsamenstellingvanvissoorten)kanechter
alleen oppolitiekewijze totstand komen nadat debetrokken landenhuneigen berekeningen hebbengemaakt.Een Europeesoptimaal
visserijplan zouwellicht vooreen Europeseoverheid nogvanwaardekunnenzijnmetopnieuwalscentraledoelstellingeneenmaximalebijdrageaan het Europese inkomen endewerkgelegenheid.Veel
praktische betekenis zal ditplanechter niet kunnen hebbengezien
deuiteenlopendenationale belangen vande lidstaten.

3.

De invloed van stijgende energiekosten op het bevissingspatroon

Visserijwordt beschouwd alseenenergie-intensievemethode
van voedselproduktie.Uit Britsecijfers 8)komtevenwel naarvoren1datpergewichtseenheid proteïne driemaal zoveel energienodig
isvoor hetproduceren vanvleesalsvoor visgevangenmetdebodemtrawl.Ditviseiwitvergtechterwel hetzevenvoudigeaanenergiedienodig isvoordeproduktievan tarweproteTne,dat perton
ongeveerookeen tonolie-equivalent kost (grond-en hulpstoffen
enproduktiemiddelenmeegerekend).Maareenop anderewijzegevangen vis- inspangevangen haring -kanproteïne leverenvoor
slechts 601vandemet tarweteelt gemoeideenergie.
OokdeNederlandse zeevisserij omvat eenverscheidenheid aan
visserijen met vrij sterk uiteenlopendeenergiebehoeften.Gerekend
naardeverhouding tussen brandstofverbruikenaangevoerdehoeveelheid vis isdezwareboomkorvisserijdemeestenergie-intensieve
visserij. Dezevoornamelijk met grote,krachtige kotters (1100-

11)

2G00 pk) bedreven visserij vergt per kg vis omstreeks 2,5 1.
brandstof. Een internationaal meer gangbaar verbruik van ca. 1 1.
per kg vis treft men aan bij de rondvisvisserij met de bordentrawl en bij de garnalenvisserij, visserijen die met middelgrote
(600 à 800 p k ) ,respectievelijk kleine (tot 300 pk) kotters worden bedreven. Op minder uitgebreide schaal worden door vooral
kleinere kotters diverse visserijmethoden toegepast die relatief
weinig energie-intensief zijn. Aan het andere eind van deze reeks
bevindt zich de vrijwel uitsluitend op makreel en dergelijke goedkope vissoorten gerichte pelagische trawlvisserij door grote
vrieshektrawlers van rederijen. De aanvoer van deze vis vergt ondanks de grote afstand tot de visgronden en het diepvriezen
slechts een derde tot een halve liter per kilogram 9 ) •
Energie was jarenlang goedkoop. Ondanks de inflatie daalde
de gasolieprijs voor de visserij gedurende de jaren '60. De inhaalmanoeuvre die in 1973 (de "oliecrisis") werd ingezet betekende een
zware slag voor met name de kleine zeevisserij, waar juist krachtig werd geïnvesteerd in de energie-intensieve piatvisvisserij.
Na een periode van opnieuw redelijk stabiele olieprijzen kwam het
eind 1979 weer tot een explosie, zodat de gasolieprijs halverwege
1980 het dubbele bedroeg van het gemiddelde in 1978. Dat met het
stijgen van de prijs ook het aandeel van de oliekosten in het totaal van de kosten sterk is toegenomen blijkt uit het volgende
overzicht (met geschatte cijfers voor I98O):
1960 I97O 1973 1976 1979 (I98O)
Gemiddelde gasolieprijs
(ct/1.)
Oliekosten in %van totale
kosten

8,9

7,8 14,6 25,1 38,0 (57,0)

9,8

7,8 10,7 17,3 20,4 (27,0)

Na de arbeidskosten vormen de energiekosten thans veruit de belangrijkste post op de exploitatierekening van de Nederlandse visserij. Slechts een geringe verdere prijsstijging is nodig - en het
ziet er niet naar uit dat deze lang op zich zal laten wachten - om
bij overigens gelijkblijvende omstandigheden de kosten van energie
die van arbeid te doen overtreffen. Bij de grote boomkorkotters is
deze situatie al bereikt.
Een dergelijke verschuiving in kostenopbouw en -niveau kan
niet zonder gevolgen blijven voor de wijze waarop de visserij
wordt uitgeoefend. Zoals de goedkope energie ongetwijfeld het investeren in grote motorvermogens heeft aangemoedigd, waarmee arbeid door kapitaal werd vervangen, zo valt nu aan te nemen dat
een voorkeur voor minder energie-intensieve visserijmethoden zal
ontstaan.
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Devisserijkanoptredende kostenstijgingen nietviaverhoging vandeverkoopprijzendoorberekenen. In 197^moesten zelfs
door tijdelijkevermindering vandevraag naarenkelesoorten
prijsdalingenworden geaccepteerd,hoewel sindsdien deprijzen
zichweer hebben hersteld.Ookproduktievergroting behoort niet
zondermeer totdemogelijkheden. Devisstand laatditbijdehuidigebevissingsgraad niet toe.Devisserij bevindt zichdaardoor
als hetware ineen bankschroefmetdeopbrengsten alsminofmeer
vastebekendedoor stijgendeenergieprijzen toenemendekosten
alsdebewegende.Aantasting vande rentabiliteit,metdaaruitmogelijk voortvloeiende bedrijfsbeëindigingen,kunnenalleendoor
structurele kostenvermindering worden voorkomen.Mogelijkheden
daartoedienen -methetoogopdevoortgaande energieprijsstijging -vooral indesfeervanhetenergieverbruik tewordengezocht.
Zonder totveranderingen inhetvisserijpatroon tenoodzaken
kunnenook bijenergie-intensievevisserijen brandstofbesparingen
worden bereikt dooreenmeer beheersteenweloverwogenwijzevan
varenenvissen.Ook regelmatig enpreventief onderhoud eneen
nauwkeurigeafstelling vandemotor kunnen daartoe bijdragen.Op
wat langere termijn zullenveranderdeontwerpen van schepenen
voortstuwingsinstallaties,waarbijmeer rekeningwordt gehouden
metdureenergie,viaverminderdeweerstand enhogervoortstuwingsrendement eenverlaging vanhetbrandstofverbruik kunnenopleveren10).
Hetbevissen vanmeernabijde thuishavengelegen visgronden
levertopheteerstegezichtenergiebesparing op.Daartoe isechterwel eenvereistedat terplaatsevoldoendevisaanwezig isdie
metdebeschikbare techniekgevangen kanworden.Tevensdientvanuit beheersoogpunt een intensievevisserijdichtonderdekustmet
enige reservebezien teworden,omdat daar veelal dejongereexemplaren zichophouden.
Nietzozeerenergiebesparend alswel kostenverlagend kanhet
gebruikzijnvan lagergeprijsde (mengselsmet)zwaardere fracties
dandegebruikelijkegasolie 11).Nietallemotortypen zijnhiervoorgeschikt (temaken)terwijl debruikbaarheid vooreenaantal
vi'sserijmethodennog nietvaststaat.De IJslandsevisserijzou
echteral vooreenbelangrijk deel opeendergelijke brandstof
draaien.Op langeretermijn kanzicheenverschuiving gaanvoordoennaar technieken diezichbetervoor toepassing van"zware
olie"lenen.
Detotnutoegenoemdemogelijkheden totbrandstofkostenbesparing zetten iedervoorzich niet veel zodenaan dedijk.Bij
elkaar genomen kunnen zijerechter voor zorgen dataan komende
energieprijsstijgingenookdoorenergie-intensieve visserijen nog
enigetijd hethoofd kanwordengeboden.Hetgebruikmaken vandezemogelijkhedenzal aanvankelijknogopweerstanden stuiten:de
huidigegeneratie vissers isnueenmaal opgegroeid methet idee
datgoedebedrijfsresultaten slechts tebereiken zijnmeteenmaxi-
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malekrachtsinspanning.Wasvoorheen debruto-opbrengstmaatgevend voor het resultaat,nuzal mengaan beseffen datookdekosteneen rol spelen.Ditgeldt testerker indemaatschapsvisserij
waar deopvarenden degestegen energiekosten indebeloning voor
hunarbeid ziendoorwerken.
Veel ingrijpender dan dezebetrekkelijk marginaleaanpassingen isdeovergang opweinig energie-intensievevisserijmethoden.
Dezezijnvaak nogvanvroeger bekend,maar zijn inhet tijdperk
vangoedkopeenergie inons landminofmeerverdrongen.Elders
heeftdeontwikkeling echter nietstilgestaan,zodat bepaald niet
vanverouderdemethoden sprake is,terwijl ook nieuwe technieken
inontwikkeling zijn (electrisch vissen12).
Inmiddels iseen toegenomen belangstelling voor dergelijke
technieken ook indeNederlandse visserij duidelijkmerkbaar.Al
eenaantal jarenwordtmetenkele kleinekottersmet redelijksucceseen seizoenmatige visserijmet staandwantopvooral tongen
inminderematekabeljauwbedreven.Anderevisserijen zijnmeer
recent (wederom)geïntroduceerd,eenenkelemetveel succes.Ook
deoudevleetvisserijzou inmodernevorm bijheropening vande
haringvisserijopdeNoordzeewellichtweermogelijkhedenbieden.
Brandstofbesparingenmetdehelft tot tweederdeofmeer zijngezienervaringen eldersmetdezemethoden haalbaar.Door hetOntwikkelings-enSaneringsfondsvoordeVisserijwordenontwikkelingen indeze richting ondersteund engestimuleerd.
Hetovergaanop"alternatieve"technieken isnietgeheel probleemloos.Grotemotorvermogens zijn uiteraard niet nodig,zodat
bestaandegrote kotterserongeschikt voor zijn.Belangrijker is
echter hetprobleem vandegeschiktheid vandemensen.Deenergiearmevisserijen vragenoverhetalgemeenomeenandere instelling
en inelkgeval omeengeheel andervakmanschap dande inNederlandmeest gebruikelijkeboomkorvisserij. Dezevisserijen zijnbovendien veelal sterk soort-en seizoengebonden.Ditstelt hoge
eisenaandeflexibiliteitvanvissersen schepenom toteenjaarrond bedrijvigheid tekomendieeen regelmatige inkomensvormingen
optimale benutting vandeproduktiemiddelenwaarborgt.
Eendergelijke seizoenmatigheid houdt tevens indatdemarkt
minder gelijkmatig vanhetzelfdeassortiment kanwordenvoorzien.
Ditbehoeft geen ernstig bezwaar tezijn.Doorprimeureffecten
kandeprijsvorming aan hetbeginvanhet"seizoen"voordebetreffende soortgunstig beïnvloed worden;door invriezen isspreiding vandeafzet desgewenst over langereperiodenmogelijk (de
overdracht vanenergiebehoeftevanvisserijop handel enverwerking is indatgeval klein tenopzichte van bijdeproduktie haalbarewinst).
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Verschuivingen indeze richting zullen slechts geleidelijk
enop langetermijnplaats hebben,omdat hiermeeeen ingrijpende
aanpassing vanhetproduktie-apparaat gemoeid is,datbedrijfseconomischgezienonder normaleomstandigheden eengemiddelde levensduurheeftvanvijftien tottwintig jaar.Dejongste investeringsgolf indekottervisserij levertdaartoe bepaald geenbijdrage,
daarzijvrijwel geheel wordtgevormd door zwareboomkorschepen
dieweinig voorzieningenvoor hetbedrijven vanandere visserijen
hebben.Juist voor dit typekandetoekomsterbijstijgendeenergieprijzen somberuitzien. Inzet inandereEG-visserijenmoetnagenoeg uitgeslotenworden geacht terwijl erookeldersopdewereldweinig emplooi voor tevinden zal zijn.Daartegenover kande
grotevangstefficiencyvandezemodernekottersworden uitgebuit
omdehogekosten teneutraliseren.
Detrawlerrederijen staan erop heteerstegezicht gunstiger
voor.Gedwongen doorharingvangstverbodenhebben zijzichgericht
opmakreel enanderegoedkopevissoorten,eenweinig energie-intensievevisserij.Bedrijfseconomischgezienwasdezeechter totnog
toenietofnauwelijks rendabel alsgevolg van het relatief lage
prijsniveau vandevangst.Mogel.ijkkaneenbeterprijsniveauworden bereikt als tegenwicht tegendekostenstijgingen.Teneindede
geschiktheid vandenog resterendevloot voordezemassavisserij
tevergroten zijnonlangs flinke investeringengedaan,terwijl
tevens sprake isvan nieuwbouw. Daarmee heeftmen zichvoorlopig
ingesteld opeenvisserijdienogwel enigeaanpassing zal vergen
om tot rendabele uitkomsten te leiden.Deervaring vandeafgelopenjaren leertdatdezeaanpassingen belangrijk kunnen bijdragen
inhet resultaat.Degeschiktheid voordevanouds bekendegekaakte
Noordzeeharingmoet voordezemassavangers nogblijken.
Een zeer belangrijkemogelijkheid omenigszins uitdegreep
van debankschroef vanvasteopbrengsten en toenemende kostente
geraken ligt ineenverbetering vandeverhouding tussen ingezette
produktiemiddelenenbeschikbare vangstmogelijkheden. Deindividueleondernemer isslechts instaatenbereid dedaartoeaanvankelijkbenodigdeoffers tebrengen voor zoverdaarmeedepositievan
he'teigenbedrijf nietwordtaangetast.Wil mendemogelijkheden
die hier liggen inderdaad benutten,dandientdeontwikkelinggestuurd teworden doormaatregelen vanuit deoverheid ofhetgeorganiseerde bedrijfsleven,zowel ophetgebied van hetvisstandbeheeralsopdatvandestructuur vanhetproduktieapparaat.Onnodige inkrimping enverliesvanarbeidsplaatsen zouden daardoor
voorkomen kunnenworden.

k.

Harmonisatie van het beheersbe1eid in de Eurozee

Uit hetvoorgaande isduidelijk datomdevisserïjcapaciteit
opdevangstmogelijkhedenaf tekunnen stemmeneen nationaal en
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communautair beleid noodzakelijk is.Het beheersbeleid dient te
worden gestoeld op biologische verhoudingen, voor zover de huidige
kennis die kan beschrijven, en op sociaal-economisehe verhoudingen
en doeleinden. Ondanks de gesignaleerde tekortkomingen die het
(interdisciplinair) onderzoek nog vertoont zijn inmiddels voldoende samenhangen waargenomen om het beleid van bruikbare uitgangspunten te voorzien.
Een elementair gegeven voor het gemeenschappelijk visserijbeleid is het Verdrag van Rome, aangevuld met het Toetredingsverdrag - bij toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd
Koninkrijk - en de Overeenkomst van Den Haag in 1976. Daarin staat
het beginsel van vrije visvangst in de gemeenschappelijke wateren
voorop, zij het gemodÎfieerd door het toekennen van regionale preferenties en het recht nationaal niet-discriminatoire maatregelen
uit te vaardigen in gevallen waarin (nog) geen gemeenschappelijk
beleid tot stand isgekomen. Afgezien van dewateren van de Middellandse Zee betreft het hier het gehele zeegebied vanaf de Golf
van Biscaye tot aan de grens van het Noorse zeegebied in Noordzee
en Skagerrak, inclusief dewateren rond de Britse eilanden, en wel
tot maximaal 200 zeemijlen uit de kust.
Aangezien in het desbetreffende zeegebied de visserijdruk
veelal groot tot maximaal en in enkele gevallen boven-maximaal is
ten opzichte van de vangstmogelijkheden zal een beheersbeleid gericht moeten zijn op het in de hand houden van de visserij-inspanning en een kanalisatie daarvan in de meest gewenste richtingen.
Een dergelijk beleid valt uiteen in een conserveringsbeleid,gericht op het in stand houden van de visstapels, en een structuurbeleid, waarbij inkomen, energie en werkgelegenheid centraal staan.
Bij de keuze van de te nemen maatregelen speelt een aantal overwegingen een rol,zoals (inwillekeurige volgorde):
de mate waarin aan het complex van doeleinden wordt beantwoord;
de uitvoerbaarheid en de controleerbaarheid;
de mate van inzicht in de consequenties voor de verschillende
vloten en lidstaten;
de aanpassingsmogelijkheden aan ontwikkelingen van de visstand;
het bereiken van een efficiente visserij, bijvoorbeeld door
een economisch verantwoorde arbeidsverdeling;
een zo groot mogelijke vrijheid van handelen voor de vissers
binnen het raam van de beperkingen;
de acceptatie van maatregelen door de vissers.
Wat het laatste punt betreft is het begrijpelijk dat beperkende maatregelen van algemene aard minder weerstanden oproepen dan
die van meer specifieke aard. De vissers zullen ervan uitgaan dat
aan een algemene beperking - b.v. een minimum maaswijdte, een minimum aanvoerlengte of gesloten gebieden -door aanpassing van het
bedrijfsbeleid het hoofd kan worden geboden. Dit wordt veel moeilijker indien b.v. per schip vangstquota worden vastgesteld.
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Eenprincipiële keuze bijhetuitstippelen vaneenbeheersbeleid ligt tussen het leggenvaneenplafond aande inzetvande
vissersvlootenhetbeperkenvandevangsten:beperking vandeinputcontra beperking vandeoutput.Voorts dienen uiteraard conserveringsbeleid enstructuurbeleid eenconsistent geheel tevormen.
Bijhetconserveringsbeleid istotophedendevoorkeurgegeven
aanvangstbeperkingen.Dezesluiten gemakkelijk aanbijdebiologischeadviezen enookdedraagwijdte isgemakkelijk teoverzien.
Bovendien biedteenverdeling vandezequotaoverde lidstaten
ruimtevoor (politiekgetinte)onderhandelingen.Eendergelijkbeheersbeleid beïnvloedt echter rechtstreeks deconcurrentieverhoudingen indeproduktiesfeer.Hierin kunnenopportunistischeelementenoptreden,diewellichtvoorbijgaan aanhetalgemeenbelang.
De instelling vanquoteringsregelingen -voor heteerst in 197^
voor haring en in1975voor platvisen rondvis - isdanooktot
standgekomen na langdurig touwtrekken tussendeverschillendelidstaten.
Afgezien vandevangstquota enenkeleminder essentiëleregelingen heeft hetcommunautair beleid sindsdetoetreding vande
"Drie"noggeenvast kadergekregen.Depogingenomeengemeenschappelijk visserijbeleid (Common Fishery Policy,CFP)overeen te
komen stuitenopdrukvan Britsezijdeomdegrondbeginselen te
herformuleren.HetBritsestandpunt isgebaseerd ophetfeitdat
anderenatuurlijke rijkdommen binnendeEGnationaal eigendom zijn
gebleven:".... there isnoway that Dutchgas,Italianolives,
Germancoal, ....Frenchvineyards ....could everbeexposed to
commonownershiporexploitation" 13)- Voorviszoudusbinnende
nationale (200mijls-)wateren hetzelfdemoeten gelden:"....they
(deEG)takenoaccountofthefact that60percentofthefish
stockswithin thewatersofMember Statesare inUnited Kingdom
waters"14).
Hoewel deBritten nietzovergaandat zijhet exclusieve
rechtopallevis inhundeel vandeEurozeeopeisen -mogelijk
voeltmendat devergelijkingwel watmank loopt -ontlenenzij
daaraan tochverregaandeeisen:eenexclusieve zonevan 12mijl
en sterkepreferenties indeopvolgendezone tot50mijl.Voorts
zouhetbeheermoetenwordenovergelaten aandekuststaat:"Apart
fromourown national rightsand needs,it isclearlycommonsense
that thefisheriesofacoastal state should beconcentrated in
thewaters nearest itscoast.Everyconsiderationwhether itbe
fishing,conservation,energy saving,orworking conditionsfor
thefishermen themselves,leadstothesameconclusion"14).
TegendeBritseargumenten zijnvancontinentale zijdeenvanuitdeEuropeseCommissie bezwaren aangevoerd.Met namedegrensoverschrijdendemigratievanvelevissoorten binnendeEurozeeontkrachtenenerzijds dejuridische basisvooreenvoorkeursbehandeling,terwijl anderzijds een stelsel van nationale beheersmaatregelendaardooraanzienlijkminder effectief isdaneengemeenschappelijk beheer."Many speciesof fish caught by fishermen inthe
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watersofWestern Europemigrateovergreat distances during
their lifecycles.This factmakes itessential forany fisheries
policy toextend farbeyond thewatersofany single European
country,formaturefishwhichmay becaught under thejurisdictionofonecountry maywell havebeen spawned orhavematured in
thewatersofanother"15).Bovendienwordtdooreendergelijke
"nationalisatie"van zeegebieden eenefficientearbeidsverdeling
grotendeels illusoir.
Hetcommunautaireconserveringsbeleid heeft totdusverre
slechtsopdeelgebieden (b.v.overeenkomsten metderde landen)
vooruitgang geboekt. Ineenpoging om indeallocatievanquota
naarde lidstatenookeconomische criteria tebetrekken isbijde
laatstequotavoorstellen het"kabeljauw-equivalent"geïntroduceerd.Hierbijworden vaneenaantal vissoorten dequota gewogen
metdegemiddelde prijsverhouding totkabeljauw,waarna toedeling
zodanig plaatsheeftdatdegewogenvangstverhoudingenvoorafgaand
aan hetquoteringstijdperk hetdichtstworden benaderd. Enkele
bezwaren vandezemethode zijnechter:
hetbestaanvanverschillendeprijsniveaus indelidstaten,
alofnietveroorzaakt door kwaliteitsverschillenenverwerkingsmethoden;
eenaantal belangrijke vissoorten ishierbij niet betrokken
(haring,makreel,tong);
dekostenstructuur isniet inaanmerking genomen;eenbenaderingviadetoegevoegdewaardezouwellicht objectieverzijn.
Overigens isvanEG-zijde nognietduidelijkgemaaktopwelkegegegevensdeberekendekabeljauw-equivalentenberusten.
Eenbijkomendecomplicatie bijhet totstand komenvaneen
gemeenschappelijkvisserijbeleid isdeaanstaande toetreding van
Griekenland,Portugal enSpanje.Vooral detoetreding vanlaatstgenoemd land vergroot devisserijproblematiek.Spanjeheefteen
omvangrijke zeegaandevisserijvloot (gemeten naar het tonnagevan
schepen boven 100BRTdederdevlootvandewereld,nadeSovjet
UnieenJapan 16),dievooreendeel isverdreven uitverschillendeviswateren vanandere landen,hetgeen deverdeling vanvisserijrechten indeEurozeeaanzienlijkzal bemoeilijken. Dedrukopde
visstapels dreigtdoorweer toegenomen investeringen inNederland
(boomkorkotters),Schotland (makreel-purse-seiners),Denemarken,
Frankrijk enBelgië reedsaanmerkelijk toetenemen.Dehuidige
lidstaten,metnamehetVerenigd Koninkrijk,eisen bij toetreding
danookeenaanpassing vandeSpaansevlootcapaciteit 17). Inmiddels isdeSpaanseoverheid doendeeenherstructurering vande
vloot,aangepast aandevangstmogelijkheden,tebevorderen 18).In
hoeverredezemaatregelen devrees vooreen forse inzetvanSpaanse
schepen indeEurozee,zelfsvóór de toetreding 19),zullenwegnemen isopzijnminsttwijfelachtig.
Metdatal staatdeEuropese Commissie vooreen Gordiaanse
knoop,diedoor touwtrekken - ingegeven door nationale economische
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belangen - niet ontward kan worden. Het laatste werkdocument van
de zijde van de Commissie wekt de indruk van een bevordering van
een zekere regionalisering van de visserij. Zoals gezegd zou dit
de arbeidsverdeling kunnen belemmeren. Vooral in een periode met
sterk stijgende kosten kan dit verlies aan efficiency de bedrijfstak, met enkele vloten die in hoge mate afhankelijk zijn van de
visserij in verder afgelegen visgronden, duur komen te staan.
Eerder is reeds de principiële keus voor het beleid tussen
een beheersing van de input of van de output aan de orde gesteld.
Het tot nu toe gevoerde beleid van vangstbeperkingen blijkt een
aantal feilen te vertonen. Vangstquota zijn uiterst moeizaam te
controleren. Bovendien twijfelt men in het ene land aan de doelmatigheid van de controle en aan de juistheid van de gepubliceerde
vangstgegevens inandere lidstaten. Ook blijkt uit de huidige investeringshausse dat vangstbeperking op zichzelf nog geen garantie
voor een beperking van de vangstcapaciteit betekent. De overcapaciteit die niet ingezet kanworden op gequoteerde vissoorten
dreigt nu boven de bedrijfstak te blijven hangen om daar ingezet
teworden waar demazen in het netwerk van quotaregelingen dit mogelijk maken. Dit vergt dan weer een verdere uitwerking en detaillering van die regelingen met het gevaar dat deze niet meer te
hanteren zijn.
Bij de uitvoering van quotaregelingen op nationaal vlak zal
bij een vrijgelaten visserij het quotum spoedig zijn uitgeput, hetgeen tot vroegtijdige sluiting van de visserij leidt. Teneinde deze ingreep te vermijden zijn in Nederland de platvisquota omgezet
in individuele contingenten, terwijl thans ook aan een dergelijke
verdeling van rondvisquota wordt gedacht. De biologische overwegingen die aldus tot direct ingrijpen in de economie van de visserijbedrijven leiden,werden dan ook heftig bekritiseerd.
Na verloop van tijd zijn de platvisquota verruimd, waarbij
een rol speelden zowel de meevallende visbestanden als het in de
overwegingen betrekken van andere dan biologische gezichtpunten.
De rondvisquota zijn thans echter ook een beperkende factor
geworden voor de kottervisserij. De haringtoewijzingen zijn steeds
verder verminderd zodat thans de haringvisserij voor de trawlers
praktisch geheel isweggevallen en voor de kotters geheel. Deaanvankelijk door Nederland gestelde eis,dat naast biologische ook
economische en sociale overwegingen in het beleid zouden moeten
worden betrokken,wordt nu door verschillende landen en de Europese
Commissie althans met de mond beleden.
Een beperking van de input - hierbij moet worden gedacht aan
licenties - isop deze punten aanzienlijk effectiever. Een samenhang tussen conserveringsbeleid en structuurbeleid is dan gemakkelijker tot stand te brengen. Binnen het licentiesysteem kunnen dan
investeringsbeleid, sanering, energiebeleid, enz.worden uitgevoerd. Het handhaven van een zo groot mogelijke individuele vrijheid voor de vissers is hierbij een voorwaarde om de efficiency

126

van de bedrijfsuitoefening temaximaliseren. Dit houdt in de verlening van visrechten per schip,die zoweinig mogelijk zijn ingeperkt door bijvoorbeeld (hoeveelheden) te vangen soorten. Alleen
als, met name inde beginfase, de totale vlootcapaciteit te groot
is ten opzichte van de vangstmogelijkheden, zouden tijdelijke extra beperkingen nodig zijn. Bij een inmiddels aangepaste vloot
zijn die verder overbodig.
Een nadeel van een dergelijk beheersbeleid zou kunnen zijn
dat het beheer minder vat heeft op de situatie van deafzonderlijke vissoorten. Ten dele isdit op te vangen door voor sterk bedreigde soorten aanvullende maatregelen -gesloten tijden of gebieden - in te stellen. Voorts is tenminste een gedeeltelijke compensatie te verwachten doordat vissers uit pure economische noodzaak van sterk beviste soorten overschakelen op minder sterk beviste. Een en ander past ineen multispecies benadering van het
overbevissingsprobleem. Voorwaarde blijft dan uiteraard wel het in
de hand houden van de totale capaciteit,waarbij de stijgende
vangstefficiency van de schepen - door het voortschrijden van de
techniek - niet uit het oog mag worden verloren 2 0 ) .Voor deze
problemen zijn reeds oplossingen voorgesteld 21).Uiteraard biedt
een dergelijk beheerssysteem nog geen oplossing voor het touwtrekken tussen de verschillende lidstaten: ieder land zal trachten een
zo groot mogelijk deel van de licenties in dewacht te slepen. De
vlootomvang op een te kiezen peildatum is echter een voldoende objectieve maatstaf, vanwaaruit dan verder kan worden onderhandeld.
Problemen als de verschillendewaardering van quota in de afzonderlijke staten, demoeizame publikatie van vangsten, e.d. zijn
echter hiermee dewereld uit. Bovendien is bij het bevissen van
eikaars visgronden een min of meer internationale controle op de
licenties veel gemakkelijker dan toezicht op de naleving van quota.
De ingebouwde vrijheid binnen de verleende licenties biedt de
vissers tenslotte de mogelijkheid de bedrijfsstructuur aan te passen aan de eisen van de tijd: specialisatie of multi-purpose, meer
of minder energie-intensief, enzovoort. Dit kan de internationale
arbeidsverdeling en daarmee de efficiency van de bedrijfstak gunstig beïnvloeden.

5.

SIo t o p m erkingen

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat de noodzaak van een
gemeenschappelijk visserijbeleid in de Europese Gemeenschap niet
kan worden ontkend, gezien de belangen die voor het bedrijfsleven
op het spel staan. Voorts iseveneens duidelijk geworden dat het
tot stand brengen van een dergelijk beleid allerminst een eenvoudige zaak is.De vangst van haring inde laatste maanden van 1980
door een groot aantal vissers uit verschillende lidstaten, die
daarmee het sinds 1977 bestaande absolute vangstverbod voor Noordzeeharing trotseerden, isdaarvan een illustratief voorbeeld. Het
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zouechter vanweinig realiteitszingetuigenomdemoeizamewordingsgeschiedenis vaneengemeenschappelijkvisserijbeleid voor
eenbelangrijk deel toeteschrijven aandevisserij-ondernemers
indebetrokken lidstaten.Evenmin ishetzinvol om tetrachtende
nationaleoverhedenofdeEuropese CommissiedeZwartePiet toete
schuiven.Daarvoor zijndeverhoudingen tecomplex.
Uitdedrie invalshoeken vanwaaruit debedrijfstak isgeanalyseerd komtnaarvoren dat zich ineenkort tijdsbestek groteveranderingen indevisserijopdeNoordzee hebben voorgedaan.Het
biologische aspectwordtgemarkeerd doordegeleidelijkveranderende inzichten indeomvang endeonderlinge samenhangen vande
visstapels inhetmarineeco-systeem.Bovendienwint deovertuiging veld,dateen (gemeenschappelijk)visserijbeleid nietalleen
op biologische,dochookopeconomischeen sociale feitenenomstandigheden dient tezijngebaseerd.Vooreen kwantitatief voldoendeonderbouwd visserijmodel,dat steuntopmultispecies-uitgangspunten zijn inbiologischopzicht pasdeeerste bouwstenen
aangedragen. InveleWest-Europese landen isook heteconomisch
visserijonderzoekverrevanvoldoendeontwikkeld omeenoptimale
bijdrage tekunnen leverenaandeformulering vaneenmede*op
economischeen socialeoverwegingen gebaseerd visserijbeleid.
Uitenergetisch oogpunt kunnen deveranderingen evenminals
vankleineomvangworden getypeerd.Tweeachtereenvolgendeperiodenmet sterkeprijsstijgingenvoorgasoliehebben totgroteverschuivingen indekostenstructuur vandebedrijfstak geleid.Daarbijzijndevisserijen diemeerenergievergenvanzelfsprekend
zwaardergetroffen dandeenergie-arme visserijen.Hetprocesvan
aanpassing enomschakeling is invele landen,waaronder Nederland,
nogonvoldoendeopganggekomen.Hoewel deNederlandsezeevisserijvlootvermoedelijk demodernste isvandie inWest-Europa,isbij
debouwvanschepenenvanvoortstuwingsinstallatiesenbijde
keuzevanvisserijtechniekonvoldoende rekening gehoudenmetdit
aspect.Demodernevlootbiedtopditmoment alsgeheel danook
weinigmogelijkhedenvooralternatieve,kostenbesparende visserijen.Tegendeachtergrond vanook inde toekomstverder stijgende
energieprijzenzal aanditaanpassingsprocesveel aandacht moeten
.wordenbesteedwaarbijeenzwarewissel wordt getrokkenop inventiviteitendoorzettingsvermogen.
Drastischewijzigingen inhet internationale zeerechthebben
- naastdetot stand komingvandevergrote EuropeseGemeenschapinhetafgelopen decennium ookeen ingrijpende rol gespeeld.De
200-mijlszone,dievoorde landen vandeGemeenschapwerdafgekondigd,heeft enerzijds devisserijdruk opdezeervisrijke
Noordzeeverlicht door hetverbod vandevisserij doorschepenvan
derde landen.Anderzijds zijnmet namedeBritseenWest-Duitse
vlootaanzienlijk beperkt indevoordeze landen belangrijkeverre
visserij inNoorse,Russische en IJslandsewateren.DeWest-Duitse
verrezeevisserij heeftvooral getracht visrechten teverwervenop
anderevisgronden buitendeEG-wateren,terwijl deBritseverre
zeevisserijvloothetzij isstilgelegd,hetzijopdeNoordzee is
teruggevallen.
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Almetalmoetworden vastgesteld datdeWest-Europeseen
dusookdeNederlandse zeevisserij steedsmeer ineen tijdperkvan
beperkingen isterechtgekomen.Omdezebeperkingen hethoofd te
biedenwordtgetracht hetvisserijbeleid aandegewijzigdeomstandigheden aan tepassen en incommunautair verband uittebouwen.
Door tal vanoorzaken -waaronder conflicterendeeconomischebelangeneneenonvoldoendeaansluiting tussendewetenschappelijke
biologischeopvattingen endevisserijpraktijk - ishet tempovan
realisering totopheden traaggeweest;eenverklaring is inhet
voorgaandegegeven.
Voordeondernemers indevisserij inalleWest-Europese
kuststaten ishetaanpassingsproceswel zeermoeilijk.Totvoor
kortbestond er inveleopzichten nog eenvrijevisserijeneen
vrije toegankelijkheid totdebedrijfstak,waarbijmenzich
slechtsaaneen beperkt aantal gestelde regelshad tehouden.Deze
traditionelevrijheid ging hand inhandmeteengrotematevan
zelfstandigheid enbesluitvaardigheid,beide nueenmaal noodzakelijkvoordeuitoefening vandezeevisserij.Debeperkingen,die
devisserijondernemers indezeventiger jaren kregenopgelegd,
werden danookzeermoeizaam aanvaard. Sociaal-psychologisch is
ditook tebegrijpen.Minderduidelijk iswaarom bijdeformuleringvanhetbeleid metdeze instelling veelal zoweinig rekening
werd gehouden en somszeerverfijndemaatregelen inoverweging
werdengenomen voorhetbeheersbeleid terzilte.Pas inde laatste
jaren kanmeneenneigingwaarnemen ommetmeerglobalemaatregelenhetzelfde tetrachten tebereiken alsmeteenzeerverfijnd
netvanmeerofminder gedetailleerdebepalingen.
Voor de toekomst neemtmogelijk hetaantal beperkendeomstandigheden nog toe;inditverband kunnenwordengenoemd deminerale
exploratie-activiteitenopdeNoordzeeenookdemilieuverontreiniging.Als tegenhangergeldtdatdeonevenredig grote hinderveroorzaakt doorde tendens totzeer verfijnde beheersmaatregelen
vermoedelijk langzamerhand geringer zalworden.Nieuwe inzichten
vande laatstejarengeveneenduidelijkeaanwijzing indezerichting.Vervanging vanhetquoteringssysteem -beheersing vande
output -dooreen licentiesysteem -beheersing vande input-is
inditkadereen logischestap.
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VERKLARENDEWOORDENLIJST

Bodemtrawlvisserîj
Verschillendevismethoden,waarbij hetnetoverofdicht langsde
zeebodemwordtgetrokken.
Boomkorvisserij
Vormvanbodemtrawlvisserijopplatvis (tong,schol,tarbot)waarbijhetnetmeteen (zware)boom,met sloffen ofsledenaande
uiteinden,wordtopengehouden;veelal worden kettingen tussende
sloffengebruiktomdezeebodem om tewoelenendevisop tejagen.
Bordentrawlvisserij
Vormvanbodemtrawlvisserijopvoornamelijk rondvis (kabeljauw,
wijting,schelvis),waarbijhetnetdoordescherendewerking van
rechthoekigeofovalebordenwordtopengehoudenenwaarbijhetnet
dicht bovendezeebodemwordtvoortgetrokken.
Electrisch vissen
Hetgebruik vanelectrische impulsenom,bijverschillendevismethoden,devisop tejagenzodat zonderenergie-intensievehulpmiddelen (b.v.kettingen)kanwordengevist.
Maatschapsvisserij
Systeem vanaanmonsterenenbeloning,waarbijdeopvarenden een
maatschapaangaanenelkevolwassenopvarendeuitsluitend een (gelijk)percentageontvangt vandebesomming,nadatdaaropeenaantal kosten (afleveringskosten,olie,ijs,veelal eendeel vande
kostenvoorelectronische plaatsbepalings-envisopsporingsapparatuur) inmindering isgebracht.
Overbevissing
Dusdanig zwarebevissing datdetotale fysiekeopbrengst lageris
danmeteenkleinerevisserijdruk mogelijk is.Enkelen prefereren
hiervoor determ "intensieve bevissing",waarbijvanoverbevissing
slechts sprake isalsdevisstand zodanigwordtaangetastdatdoor
hetgeringeraantal ouderdieren ook hetaantal nakomelingen terugloopt (innietoverbeviste toestandwordt deomvang vanhetnakomelingschap vrijwel alleen bepaald door natuurlijkeomstandigheden).
Pelagischetrawlvisserïj
Sleepnetvisserijwaarbijhetnet indebovenste regionen vande
waterkolom wordtgehouden omdealdaar zwemmendepelagische vissoorten (haring,makreel,sprotenenkele soorten kleinerevoor
vismeel bestemdevis)tevangen.
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VERKLARENDEWOORDENLIJST (vervolg)

Purse-seinevisserij
Visserijwaarbijeenvertikaal net ineengrotecirkel rondeen
visschool wordt uitgevaren envervolgens aandeonderzijdewordt
dichtgetrokken,voordevangst vanpelagischevis.
Spanvisserij
Vorm vansleepnetvisserijwaarbijééngroot netdoor tweeschepen
wordt voortgetrokken;naargelang van inrichting vanhet netgerichtoppelagische visofopdieper zwemmenderondvis.
Staand wantvisserij
Passieve visserij,waarbij vertikaal hangendenettenwordenuitgezetwaarin devisal zwemmend metdekieuwen verstrikt raakt.
Vleetvisserij
Vormvan staandwant visserij,speciaal gebezigd voordevangst
vanharing.
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ENERGIEVERBRUIKEN-BESPARING INDEGLASTUINBOUW x)
D.Meijaard

1.

Inleiding

Binnen deagrarische sector isdeglastuinbouw de"grootverbruiker"van fossieleenergie.Tot hetbeginvandejaren vijftig
werd indeenergiebehoeftevandeglastuinbouw vrijwel uitsluitend
door kolen voorzien,daarna volgdeom bedrijfseconomische redenen
eengeleidelijkeomschakeling opaardolieprodukten. Indezeventigerjarenwerden vrijwel alleglastuinbouwbedrijven aangeslotenop
hetaardgasnet.Tervermindering vande luchtverontreiniging inde
concentratiegebieden werd deze laatsteomschakeling dooreenoverheidssubsidiegestimuleerd. Inde tijd datdeverwarmingsinstallatiesnogmet kolenofoliewerden gestookt,berustte dekeuzevan
deenergiebron uitsluitend op technische eneconomischeoverwegingen.Bijdeomschakeling opaardgas speeldeverbetering vanhet
milieueen rol envoerdedeoverheid hierbij een sturend beleid.
Indekomendeperiodezal dekeuzevrijheid vandeglastuindermet
betrekking totde inzetvanenergieongetwijfeld verderwordenbeperkt.Alvorens echter integaanopdespecifieke situatie inde
glastuinbouw zullenenkeleopmerkingenworden gemaaktover deenergieproblematiek inhetalgemeen.
Totaan hetbeginvandezeventiger jarenwas hetaanbodop
deenergiemarkt infeitegebaseerd ophetstelsel van volledige
mededinging.Om totzogrootmogelijke inkomsten uitdewinning
vanaardolie tekomen,voerden de individuele producenten hunproduktiesterkop.Dit leidde totdalendeprijzen.Desamenleving in
deontwikkelde landenwerd hiermeegefundeerd opeen toenemendverbruikvan relatiefgoedkoperwordendeaardolieprodukten.
Inhet in1972verschenen rapportvandeClubvan Romewerd
op indringendewijzegewezenopdeeindigheid vandevoorraden
grondstoffen.Vooral de reservesaanaardolieproduktenzijnbeperkteneen sterkegroei vanhetverbruik zouongetwijfeld tot
een snelle uitputting vandezeenergiebron leiden.Anderedeskundigenwaren echter vanmening datdezezienswijze teeenzijdigwas.
Hunkritiek richttezichmet nameopdeonderschatting vandetechnischemogelijkheden totsubstitutievandeschaarsegrondstoffen.
Inhet rapport"Interfutures"vandeOECD 1)wordtoverdeenergievoorziening veel genuanceerder geoordeeld.Volgens deze instantie
zal deenergievoorziening nietgelimmiteerdworden door uitputting
vandebronnen.Andereenergiebronnen zoals kern-,zonne-en
geothermische energie zullen deplaats innemen vandehuidige.De

x)

Gebaseerd opdesituatie per 31december1980.
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olieproduktie zal afnemen en zolang de nieuwe bronnen nog niet
volledig in de behoefte kunnen voorzien, zal de energieprijs blijven stijgen.
De grote verdienste van het rapport van de Club van Rome is
gelegen in het feit,dat het een proces van bewustwording op gang
heeft gebracht; een efficiënt gebruik van energie is niet alleen
om bedrijfseconomische redenen,maar ook maatschappelijk gezien
een noodzaak.
De afhankelijkheid van dewesterse samenleving van de voorzieningsgraad en het prijsniveau van aardolie werd manifest, toen in 1973 -de olieproducerende landen via afspraken hun potentiële
macht tot werkelijkheid brachten. De economische groei zwakte af,
de inflatie wakkerde aan en de onevenwichtigheden van de betalingsbalansen werden groter. Als gevolg van de verslechterende energiesituatie verscheen - in 197^»- de eerste energienota van het
Ministerie van Economische Zaken 2 ) ,waarin o.m.wordt gesteld,
dat bij het economische structuurbeleid het energieverbruik mede
in beschouwing zal worden genomen. De gedachte ligt voor de hand
om bij de economische ontwikkeling meer ruimte te creëren voor
"energiezuinige" bedrijfstakken. De tweede energienota 3 ) ,die in
1979 verscheen, bevat scenario's voor de ontwikkeling van de energiebehoefte en de energievoorziening tot 2000. Wat de energievoorziening betreft,wordt er van uitgegaan dat het aandeel van het
aardgas zal verminderen en dat van kolen en nucleaire energie zal
toenemen. Aangezien in deze nota nog geen rekening kon worden gehouden met de sterke olieprijsverhogingen en de sterk verslechterende economische situatie in 1980, is de toestand momenteel aanzienlijk somberder dan in de tweede energienota werd verondersteld.
Voor de glastuinbouw is het gestelde met betrekking tot de
gasafzet en de selectieve groei naar een energiezuinige structuur
van de Nederlandse industrie van belang.
Inde nota wordt uitgegaan van een dalend gasverbruik door
een selectief afzetbeleid. De contracten met industriële grootverbruikers zullen niet worden vernieuwd. Het aardgas zal worden bestemd voor woonruimteverwarming en enkele industriële processen,
waarbij aardgas de grondstof vormt voor het produktieproces. De
glastuinbouw, waar het aardgas gebruikt wordt voor ruimteverwarming, neemt bij deze uitgangspunten een tussenpositie inen zal,
gemeten aan uitspraken die in het verleden zijn gedaan, verzekerd
zijn van een langdurig gebruik van deze energiebron.
Met betrekking tot de selectieve groei naar een energiezuinige bedrijfsstructuur wordt gesteld dat voor een uiteindelijke beoordeling van het belang van een bepaalde bedrijfstak niet alleen
het energieverbruik, maar ook dewerkgelegenheid, de toegevoegde
waarde en de bijdrage tot de export in beschouwing moeten worden
genomen. Men mag hieruit afleiden, dat het energiebeleid in een
bepaalde sector bepaald zal worden door de economische en maatschappelijke betekenis van de sector in relatie tot het energieverbruik. De mogelijkheden tot vermindering van dit verbruik,on-
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derderandvoorwaardedatdemaatregelen niet toteenontoelaatbareverzwakking van deconcurrentiepositiemogen leiden zal hierbij
een belangrijke rol spelen.Vooropgesteld dient teworden,dathet
sectorstructuurbeleid eenbeleid op langere termijn is.Hetontwikkelenen toepassen vanenergiebesparendeproduktiemethodenvraagt
tijd.Omeen industriedegelegenheid tegevenom teschakelen
naareenminder energie-intensieve bedrijfsstructuur kaneensturendoverheidsbeleid noodzakelijk zijn.Dit ismet name hetgeval
indeglastuinbouw,waardeenergiekosteneengroot aandeel hebben
indetotaleproduktiekosten. Het structuurbeleid indeglastuinbouwheeftzichsinds 1973zowel gerichtop hetveilig stellenvan
deenergievoorziening doordeaansluiting ophet nationaleaardgasnet testimulerenalsopeengeleidelijke aanpassing vandeprijs
vanhetaardgas.Ook hetenergiebesparend onderzoek en detoepassing vanenergiebesparende technieken indepraktijk isdoorde
overheid bevorderd.
Vooreen indrukoverdemate,waarin deglastuinbouw zoukunnenvoldoen aandeuitgangspunten,diebijdeherstructureringvan
deNederlandse industrienaareenminderenergie-intensievestructuurworden gesteld,zullenachtereenvolgens deeconomischebetekenisvandesector inrelatie tothetenergieverbruik endesinds
1973-hetjaarvandeeersteenergiecrisis -opgetredenveranderingenaandeordeworden gesteld.Vervolgens zal worden ingegaan
opdemogelijkheden totenergiebesparing.Tenslotte zalwordengetracht detoekomst nader teverkennen,waarbij bijzondereaandacht
aandeconcurrentiepositiezalwordengegeven.

2.

Economische betekenis van de glastuinbouw en het
energieverbruik

2.1 Plaatsbepaling
Deglastuinbouw neemtweliswaar slechts h%van het totale
binnenlandse energieverbruikvoor haar rekening. Dewijzewaarop
deenergie indezesector intermenvanenergie-economiewordt
aangewend isniet bijsterefficiënt.
Indeglastuinbouw ishetdirecteenergieverbruik pergulden
netto-toegevoegdewaardeenpergulden exportwaarde evenalsper
manjaarwerkgelegenheid, hoog invergelijking metde landbouwen
het totalebedrijfsleven.Debijdragevandeenergie tothetinkomen,werkgelegenheid enbetalingsbalans isdienovereenkomstiggering.Bijdezevergelijking moetechterwel worden bedacht datde
spreiding rond degemiddelden groot is.Ookbinnen het totalecomplex zijn industriële bedrijvenmeteenongunstige conversievan
energie.
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Tabel 1. De economische betekenis van de glastuinbouw (1978)en
het energieverbruik (1977)
Glastuinbouw
Netto-toegevoegde
waarde tegen factorkosten inmin. gld.
Directe werkgelegenheid in 1000 manjaren
Exportwaarde 2) in
min. gld.
Direct energieverbruik
inmld. M Joules x)
Direct energieverbruik
in 1000 M Joules x)per:
- 1000 gld.netto-toegevoegde waarde tegen
factorkosten
- manjaar directe werkgelegenheid
- per 1000 gld. exportwaarde 2)

1140

Landbouw incl. Alle bedrijven
glastuinbouw
incl. landbouw
1^
10.100 (11,, 3 ) w

188.800 (0,6)

37

284 (13,,0)

4.000 (0,9)

2650

20.300 (13,,1)

133-300 (2,0)

108

1.500

130

105

13

10

2800

500

400

400

60

110

Bron: CBS nationale rekeningen, Nota energiebeleid 1979,LEI.
1)
2)

( )= aandeel glastuinbouw in de totale waarde voor de betreffende categorie.
Voor de glastuinbouw en landbouw relevante produkten.

x)

M Joules = mega Joules = 1miljoen Joules(1 cal.= 4,2 Joules)

Bij de beoordeling van de plaats en betekenis van de glastuinbouw in de totale marktsector dient ook de met de glastuinbouw samenhangende inkomensvorming en werkgelegenheid in beschouwing te
worden genomen. De totale inkomensvorming kan gesteld worden op
170% van de directe inkomensvorming; de totale werkgelegenheid kan
eveneens op 170%worden becijferd. Het inkomen bij de voortbrenging van bloemen, potplanten en glasgroente is sterk (voor ca. 70%
of meer) afhankelijk van de buitenlandse vraag. De bijdrage van de
glassector aan het externe evenwicht isaanzienlijk en kan op circa 20% van het totale exportinkomen van agrarische produkten en
voedingsmiddelen worden gesteld.
Industrie en glastuinbouw beïnvloeden elkaar in sterke mate.
Op basis van de inons land aanwezige omvangrijke en moderne glastuinbouw iseen bloeiende toeleverîngsindustrie ontstaan, die ook
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voordeNederlandseexport vangrote betekenis is.Genoemd kunnen
worden deexport van Nederlandse kassen en toebehoren,uitgangsmateriaal voordeteelt,enemballageprodukten.Ook de internationalehandel intuinbouwproduktenvanbuitenlandse originedoor
Nederlandse handelaren isvan belang.Nederland wordtwel getypeerd alsde"draaischijf"vande internationale handel ingroentenenfruit inWest-Europa. Ineeneconomisch in-enoutputmodel
worden dezebetrekkingen nietexpliciet inkaartgebracht.DebetekenisvandeNederlandse glastuinbouwwordt door hetontbreken
van statistischegegevens hierover veelal onderschat.

2.2 Ontwikkelingenvoorenna1973
Uit tabel 2blijkt duidelijk hoedeglastuinbouwsector zich
voorenna 1973heeftontwikkeld.

Tabel 2. Gemiddeldejaarlijkse procentueleverandering vandebelangrijksteeconomische indicatoren indeperiode
1968/73en indeperiode 1973/78
1968-1973
Glas- Land- Alle
tuin- bouw bedrijbouw
ven
Produktiewaarde
Exportwaarde
Netto-toegev.waarde
tegen factorkosten
Werkgelegenheid
Directenergieverbruik

8,2

1973-1978
Glas- Land- Alle
tuin- bouw bedrijbouw
ven

10,1
10,0

13,0

10,0
13,4

11,,9
11.,7

6,4
8,2

10,3
10,4

9,3
2,2

7,1

11,7

0,3

7,,1
!..,2

5,7

-2,7

-1,6

10,4
-0,4

7,2

1)

1)

-0;,9

1)

1)

Bron:CBSnationale rekeningen,LEI
1)

Onbekend.

Ondanksdestijgendeenergieprijzen isdeproduktiewaardeen
deexportwaardevandeglastuinbouw sterker gegroeid dandievan
de landbouwalsgeheel alsmedevanhet totaal vandebedrijven.Na
1973breiddedewerkgelegenheid indeglastuinbouw zichverder'uit.
Degroei vandewerkgelegenheid na 1973van2,2%steekgunstig af
tegendeeldersoptredende daling vandewerkgelegenheid.
Hetgebruik vanenergie isna 1973efficiënter geworden;bij
eendaling vanhetenergieverbruik van 0,9%perjaarwerd eenvolu-
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mestijging van8% indeopbrengst bereikt.Dezevolumestijging
werd nietalleen bereikt dooreenverhoging vandephysiekeopbrengsten van degewassen,maar eveneensdoor deomschakelingvan
groenten naarbloemisterijprodukten.Bijbloemistenjprodukten is
nl. hetaandeel vandeenergiekosten indetotaleproduktiekosten
geringer,hetgeenmede deoorzaak isvande-economisch bezienefficiëntere aanwending vanenergie.Dezeaanzienlijke toeneming
vandehoeveelheid eindprodukt overtrof echter de toeneming van
devraag.Deprijzen van deeindprodukten stegen daardoor slechts
ingeringemateenbleven, rekening houdend metproduktiviteitswinst,achter bijdekostenontwikkeling.Hetgroeipercentagevan
het sectorinkomenbleefdanookaanzienlijk achter bijdatvande
produktiewaarde.Debeloning vandefactorkosten liepdientengevolge terug van 100% in1973tot 78% in1978. Integenstelling tot
deverslechtering inde inkomenspositie is-geziendeontwikkelingvandeexportwaardeenmarktaandelen -deconcurrentiepositie
van deglastuinbouw echter geenszinsverzwakt.

3.

Toekomstige mogelijkheden tot energiebesparing

Erzijngrote technischemogelijkhedenom totbesparing van
fossieleenergie indeglastuinbouw tekomen.Debeperkingen voor
praktische toepassing liggen inheteconomisch vlak.
Eenaantal vandebesparingsmogelijkhedenzoalsaardwarmteen
zonne-energie,bevindt zichnog inhetbeginstadium vanhetonderzoekenzalwaarschijnlijkpasop langere termijn indeglastuinbouwkunnenworden toegepast.Vanwege hetgebrekaangegevensmoetendezemogelijkheden buiten beschouwing blijven.Hetzelfdegeldt
voordetoepassing vanwindenergie,waarvanechterverwachtwordt
datdezeopkortere termijnmeer perspectief zal bieden.Bijde
overigebesparingsmogelijkheden iseenonderscheid aan tebrengen
naar het tijdstipwaarop naarverwachting een toepassing vanenige
omvang indepraktijk zal plaatsvinden. Devolgendemogelijkheden
kunnenwordengenoemd:
Opkortetermijn
omschakeling opminder energievragende produkten en/ofteeltwijzen;
aanpassingen c.q. verbeteringen indeteelttechnieken inde
bestaandebedrijfsuitrusting;
Opmiddellange termijn
bouwvan nieuwe kastypenmet eengeringerenergieverbruik;
toepassing vancultuurvariëteitenvanbestaande gewassenmet
een lagerenergieverbruik;
Op langetermijn
gebruikmakingvananderewarmtebronnen vanniet-fossieleaard,
zoalswarmtepompen;
toepassing vanafval-en restwarmtevanandereproduktieprocessen.
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3.1 Omschakeling opminder energieverbruikendeprodukten ofteeltwijzen
Dehoeveelheid energiedie inheteindprodukt isgeaccumuleerd, isbijprodukten uitzuidelijker streken geringer danbij
dezwaargestookte produkten vandeglastuinbouw inNoord-WestEuropa.Zo ishetenergieverbruikvoorjaarrondchrysanten geteeld
inNiceenverkocht inMünchenmaar dehelftvanhetopdezemarkt
gebrachteWestlandse produkt k). Hieruitmag niet zondermeerde
conclusieworden getrokken datde teeltvanenergie-intensieve
glasprodukten inNoord-West-Europa bijdesterk stijgendeenergieprijzen bijvoorbaat kansloos is.Wel kangesteldworden datde
prijsvan hetprodukt,die inhetverleden een sterkoffensief elementwas bijdeafzetvanhetNederlandse produkt alsconcurrentievoordeel weg zalvallen.
Deconcurrentiepositiewordt echter nietuitsluitend doorde
prijs bepaald.Ookde leveringszekerheid,behandeling vanklachten,
service,degevarieerdheid enomvang vanhetaanbod,dekwaliteit
endepresentatievan hetprodukt zijn bijdemodernedistributieenverkoopmethoden van niet teonderschatten betekenis 5 ) .Opdeze
punten heeftNederland eensterkepositie.Omdiepositieopde
internationalemarkt tebehouden zal hetaccent nogmeer dantot
nu toeop bovengenoemde aspecten vanhetverkoopbeleid moetenwordengelegd.Opveranderingen inconsumptieendistributie dient
alert teworden gereageerd.
Hetproduktenpakket vandeNederlandse glastuinbouw heeftin
hetverledenopgrond vandezewijzigingen eenvoortdurendeveranderingondergaan.Deverlenging van hetaanvoerseizoen bijde
groentegewassenendeomschakeling vangroenten naar bloemenzijn
hiervan sprekendevoorbeelden.Ookmet hetopnemen van nieuweprodukten inhet teeltplan,dieniet concurreren met het huidigepakketglastuinbouwprodukten zijn inhetverleden opvallende resultatengeboekt.Alsvoorbeeld hiervanmogeworden vermeld dat inde
periodevan 1973 tot 1980waarin het totaleglasareaal met ruim
1250hatoenam,hetareaal glasgroenten verminderdemet 1^0ha.
Binnendeglasgroenten liephetareaal nieuwe (kleine)gewassen
zoals radijs,paprika,aubergine,koolrabi,rettich etc.opvan
enkeleprocenten in1973tot 10% in1980.
Voor demeesteglasprodukten ishetNederlandsemarktaandeel
met nameopdeWestduitsemarkt,dusdanig,datdeomvang vande
Nederlandse produktie bepalend isvoorhet te realiserenprijsniveau.Gezien het feit,datdemarkt voor demeeste kasprodukten
verzadigd is,leiden snelleverschuivingen inhetNederlandseproduktiepatroon totsterkeopeenhoping vandeproduktie inperioden
waarweinigwordtgestooktendaarmeetoternstigeontwrichting
van deWesteuropesemarkt.Ookbijsterk stijgendeenergieprijzen
biedtdemarktopkorte termijnmaar beperktemogelijkhedentot
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omschakeling opminderenergievragendeProduktenentothetaanbrengen vanveranderingen inhetaanvoerseizoen.
Opgrond van dezeoverwegingen iseenaanpassingsperiode,
waarin de tuinbouwdegelegenheidwordtgebodenenergiebesparende
methoden teontwikkelen,onder praktijkomstandigheden tebeproeven
eneengeleidelijke verschuiving inhetproduktenpakket terealiserenvangroot belang.HetNederlandse beleid vaneengeleidelijkeverhoging vandeaardgasprijs -met hetultimatieve doel tot
pariteitmetdewereldprijzen tekomen -, ishieropgericht.

3.2 Veranderingen inbedrijfsuitrustingenteelttechniek
Voor toepassing vanenergiebesparendemaatregelen op hetgebied vandebedrijfsuitrustingen teelttechniekzullendebaten
(debesparing aanenergie)tegen deadditionele kosten (o.a.de
opbrengstverminderingdoor b.v.een lagerephysiekeproduktie,een
mindere kwaliteit of lateroogsttijdstip)moetenwordenafgewogen.
Vooreenaantal energiebesparendemaatregelen ophetgebied
vandebedrijfsuitrusting,die technischgezien opkorteofmiddellange termijn realiseerbaarzijn, isditbedrijfseconomisch
perspectief nagegaan.Van de investeringendiehiermeegepaard
gaan, ishetmoment bepaald waarop denetto-contantewaarde vande
extra batenenkostengelijk isaanhet investeringsbedrag.Confrontatievandezeberekende terugverdientijdmetdewaarschijnlijkgeachteeconomische levensduur geefteen indicatieoverhet
tijdstipwaaropeenenergiebesparendemaatregel opdebedrijven
zalworden ingevoerd 6).Deaard vanhetgewas -groenten,bloemen
ofpotplanten -endeverwarmingsintensiteit zijn hierbijvaninvloed. Intabel 3 isdeterugverdientijdvande relevanteenergiebesparendemaatregelenweergegeven bijeengasprijsvan37cent
perm3 (1jan. 1981:22cent).

Tabel 3. Terugverdientijd injarenvanenergiebesparendeinvesteringen bijeengasprijsvan37centperm3
Energiebesparingsmaatregel
m3gasperm2kasoppervl.
Rookgascondensor
Gevelisolatie
Energiescherm
Kasdekv.gecoatglas
Kasdekv.dubbel glas
Kasdek vandubbele
kunststof platen
Bron:LEI.

Econ.leTerugverdientijd injaren
vensduur
injaren
groentenensnijbloemen potplanten
30
50
70
40
80~
10
8
7
12
20
10

3
;

2

1
k

8
13-18
6
10-25
;

9-12

2
1
10-12
3
12-25 *»
20-25 3-15
12-25
5-9
1*t1

Opbasisvandehuidigeverdeling vanverwarmingsintensiteit
kanworden geconcludeerd,dathet terugwinnen vandewarmte uitde
rookgassenmetbehulpvaneen rookgascondensor opgrote schaal zal
worden toegepast (tabel 3). Energiebesparende maatregelen alshet
isolerenvandekasgevel enhet 'snachtsafsluiten vanhetbovengedeeltevandekasdooreen (energie)scherm zullenook inaanzienlijkemateworden toegepast.Dezemaatregelen kunnenmetniet
al tegrote investeringenopeengrootdeel van het kassenbestand
worden toegepastenzullen indekomendejaren degrootstebijdrageaandeenergiebesparing kunnen leveren.Vervanging vankasdekkenvanenkel glasdoormaterialen meteengeringerewarmtedoorlaatzal slechts ineen trager tempogeschieden,deopbrengstderving alsgevolg vanhethierbijoptredende lichtverlies isnogte
groot.Dehiervoor vereiste investeringen zijn bovendien relatief
hoog.
Ookwijzigingen indeteelttechniek,zoals temperatuursverlaging indenacht,teeltopkunstmatigewortelmedia (steenwol,voedingsfilmetc.)eneen nauwkeuriger klimaatregeling doorautomatisering zullen naarverwachting toteenaanzienlijkeenergiebesparing leiden.
InI99Owordt,bijeengelijkblijvend glasareaal eneenongewijzigde verdeling vanhetareaal overdeverschillendegewassen
een brandstofbesparing vanca. hSZt.o.v.1980verwacht (tabel 't).
Indetweedehelftvandetachtigerjaren enzeker na 1990 isongetwijfeld eenverdergaande besparing ophetenergieverbruik teverwachten alserkasbedekkingsmaterialen terbeschikking komendie
eengeringewarmtedoörlaatparen aaneengrote 1ichtdoorlaat.Dergelijkematerialen bevinden zich reeds inhetproefstadium.

Tabel 't. Van 1980tot 1990teverwachten brandstofbesparingper
m2kasgrond bijongewijzigd teeltplan
Energiebesparingsmaatrege1

Rookgascondensor
Gevelisolatie
Energieschermen
Overigeaanpassingen
Aanpassingen teelttechniek
Introduktievariëteiten
met lagerenergieverbruik

In1990teverwachten besparing in
van 1980
bijafzonderlijke
bijgezamenlijke
toepassing 1)
toepassing
8
3
15
5
15
10

(92)
(89)
(76)
(72)
(61)
(55)

Cumulatieve besparing
Bron: Energienota Ministerie van Landbouw (nietgepubliceerd)
1) ()
T»2

percentage vanhet resterend verbruik nadevoorafgaandebesparing(en).
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3.3 Het gebruik van andere warmtebronnen
Door gebruikmaking van warmtebronnen van niet-fossiele aard
kan een verdere verlaging van het fossiele energieverbruik worden
verkregen. Warmtepompen onttrekken met behulp van fossiele energie
warmte uit een omgevingsbron (lucht, water), waarbij de warmte-opbrengst 10 tot 100% boven de benodigde aandrijfenergie ligt. Over
de rendementen (de hoeveelheid energie die uit een bepaalde eenheid fossiele brandstof kan worden opgewekt), die met warmtepompen
in de glastuinbouw kunnen worden bereikt, is nog weinig bekend.
Indien deze hoog is,kan bij verdere stijging van de prijzen van
fossiele energie, het bedrijfseconomisch voordelig zijn deze pompen aan te schaffen. Zo is bij een gasprijs van *t0cent per m3 en
een technisch rendement van de warmtepomp van 180%, toepassing van
dit verwarmingssysteem bij zwaarverwarmde teelten bedrijfseconomisch verantwoord.
Het aanbod van rest- en afvalwarmte afkomstig van electriciteitscentrales, industriële processen en vuilverbrandingsinstallaties en geschikt voor ruimteverwarming, wordt geschat op 5 miljard
m3 aardgasequivalenten 8 ) .Het jaarlijks verbruik in de glastuinbouw bedraagt 3,5 miljard m3.
Het aanbod van rest- en afvalwarmte iswat tijd en plaats betreft meestal onvoldoende op devraag van de zijde van de glastuinbouw afgestemd. De discrepantie in de tijd leidt tot een complementair gebruik van de rest- of afvalwarmte. De afvalwarmte voorziet dan in de basisbehoefte en de traditionele verwarmingsÎnstallatie moet worden ingeschakeld in perioden waarin de energiebehoefte groot is. In hoeverre deze methode van energievoorziening rendabel is,zullen nadere studies moeten uitwijzen.
De ruimtelijke afstemming roept ook vragen op. De huidige vestigingsplaats van zowel de leverancier als de afnemer van rest- of
afvalwarmte heeft comparatieve voordelen voor de betreffende onderneming. Complexvorming -een concentratie van economische activiteit als gevolg van onderlinge relaties - speelt in de glastuinbouw een rol. De bekendste voorbeelden zijn het Zuidhollands Glasdistrict en de omgeving van Aalsmeer.
Over de economische voordelen van de complexvorming kan binnen het kader van dit artikel niet uitvoerig worden ingegaan9 ) •
Opvallend is echter dat de bedrijfsuitkomsten in het centrum beduidend gunstiger zijn dan in de verstrooiing. Niet alleen economische factoren veroorzaken dit verschil maar ook en misschien wel
in de eerste plaats, sociaal-psychologische factoren.
Om de voordelen van deze centra te kunnen blijven benutten is
het van belang de rest- en afvalwarmte naar de tuinbouw te brengen.
Voor het gebruik van industriële afvalwarmte lijkt de locatie van
het Westland niet ongunstig. De Nederlandse Energie-Ontwikkelingsmaatschappij (NEOM) voert momenteel een onderzoek uit naar de kosten van het warmtetransport vanuit het Rijnmondgebied naar het
Westland. Bedacht moet hierbij worden dat wanneer uit dit onder-
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zoek zoublijken dater,economisch gezien,mogelijkhedenzijn,
dezeslechts toepasbaarzullen zijnvooreenbeperktdeel vankassenareaal inditgebied.
Wanneer debestaande tuinbouwcentranietover rest-ofafvalwarmte kunnen beschikken biedtdegedecentraliseerdewarmte/krachtopwekking uitenergetisch oogpunt perspectief.Alsvoorbeeld kan
hetexperiment inSchipluidenworden genoemd,waar deovertollige
electriciteitdiebijde"totaleenergie" installatie (gecombineerdewarmte/electriciteitsopwekking)ophettuinbouwbedrijfontstaat
aan hetplaatselijkeelectriciteitsbedrijfwordtgeleverd.
Voordat depraktische toepassing van rest-ofafvalwarmteen
vangedecentraliseerdeelectriciteit/warmte-opwekkingmogelijk
wordt,moeten nogveel organisatorische enbestuurlijke problemen
wordenopgelost.Aanbiedersenafnemers zijnweliswaar beidengebaat bijeenefficiëntgebruik vanenergie,maarerzijnooktegengestelde belangen.Alsvoorbeelden hiervan kunnenworden genoemd
deafnameverplichting,dezekerheid van levering,deprijszetting,
het risicomet betrekking totdecontinuïteit vandebedrijven,
zowel vande leverancieralsvanafnemer.Jochem8)achthetniet
uitgesloten dat uiteindelijk dewetgeving hetgebruik van laagwaardigewarmtemogelijkmoetmaken.
Bijtoepassing van rest-ofafvalwarmte neemtdegebondenheid
van detuinderopenergiegebied nogverder toe. Inhet tijdperk
van kolen-enoliestookwas hijopenergiegebied van niemandafhankelijk.Bijgebruik vanaardgas kreeg deafnemer deverplichtingjaarlijks eenminimum hoeveelheid gasaf tenemen,terwijl
bij toepassing van rest-ofafvalwarmte zijngebondenheid nogverderzal toenemen.

k.

Perspectief voor de glastuinbouw

Op korteenmiddellange termijn kandoor energiebesparende
maatregelenopdebedrijven,bijhandhaving vanhet huidigeproduktenpakket,eenbesparing van kS%inhetenergieverbruik pereenheid vanoppervlaktewordenbereikt.Dezeaanpassingen kunnenop
'eengroot deel vandebedrijvenworden uitgevoerd zonder groteadditionele investeringen.Op lange termijn zijn nog verderebesparingen teverwachten.Dehiervoor noodzakelijke investeringenwordenechter pas rendabel bijeenaardgasprijs voordetuinbouw,die
aanzienlijk bovendehuidigeprijs ligt.Deproduktiekostenzullen
daarbijaanzienlijk toenemen.Een indicatieover deordevangroottevandezeprijsstijgingen leveren devooruitberekeningenvanhet
LEIover deomvang vandeglastuinbouw in1985,die tenbehoeve
vandebedrijfstakvisies inhetkadervandemeerjarenplanning
(1982-1986)voorhetLandbouwkundig Onderzoek zijnverricht11).
Bijeenstijging van degasprijs tot36cent perm3 in1985bedraagtdeextra-kostenstijging pereenheid produkt -gemeten in
reëleguldens- 1j%perjaar.
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Hetmodel voordevooruitberekening isgebaseerd opdevraagontwikkeling naar het Nederlandse produktopde relevanteafzetmarkten inafhankelijkheid vande teverwachten ontwikkelingen in
deomvang vandebevolking,het inkomen vandeconsumenten ende
prijsontwikkeling van heteigen enconcurrerend produkt.Er iseen
gelijkblijvend reëel inkomensniveau bijdeconsumenten verondersteld.Het blijkt dat deprodukten vandeNederlandse glastuinbouw
op relevantemarkten een sterkepositiehebben;devraag ismet
nameopdeWestduitsemarktweinig gevoelig voorprijswijzigingen
vanhetconcurrerend produkt.
Het feitdatNederland eenomvangrijk,gevarieerd enregelmatigaanbod van tuinbouwprodukten heeftvangoede kwaliteit ishieraandebet.Bijeen stijging vandegasprijs tot 37cent in1985
isdanookgeenomvangrijke substitutiedoor produkten uitZuidelijkestreken teverwachten.Bovendien kampenookdeteeltenonder
glasofplastic indezegebiedenmet sterk stijgende kostenvoor
materialen enbrandstof.Debesparingsmogelijkhedenworden daar
door degeringere beheersing van het"kasklimaat"geringer geacht
danhier te lande. Ookde relatievebesparingen indevervoerssectorzijnwaarschijnlijkgeringer danvoordenoordelijke glastuinbouw. Devooruitberekeningenvoor 1985gevenalsuitkomst,dat
- bijdezeuitgangspunten -hetNederlandseglasareaal met 5% zou
moetenworden verminderd,omhet huidige inkomensniveauvande
glastuinders tekunnenhandhaven.
Doordehuidigepolitiek instabiele situatie inhetMiddenOosten isdeaannamevoordeontwikkeling vandeenergieprijswaarschijnlijk reedsachterhaald. Dekansopeensterkere stijgingvan
deenergieprijzendan indevooruitberekening isaangenomenen
daarmeeopeenextra kostprijsstijging vanhet Nederlandse produkt
isnl.groot.Bijvooruitberekeningenopmiddellange termijnmoetenfluctuaties op korte termijnenwel duidelijkwordenonderscheidenvan lange termijneffecten.Kortetermijn fluctuaties benemen
vaakhetuitzichtopde langetermijn.Desalniettemin kangesteld
worden dat korte termijn fluctuaties indevoorziening endeprijs
vanenergieverlammend werkenopdeeconomische bedrijvigheiden
zodoende toch invloed uitoefenenop langere termijn.DeNederlandse
glastuinbouw neemt tenaanzien vandezekerstelling vandeenergievoorziening op langetermijnenvandeprijsop korte termijnten
opzichte vandeconcurrerende glastuinbouw eenuniekepositiein,
alsgevolg van deaansluiting ophetnationaleaardgasnet.Mede
daardoor isenblijftdeconcurrentiepositievandeNederlandse
glastuinbouw sterk.
Ookdeprognosesoverdeeconomische situatie inde tachtiger
jarenworden steeds somberder.Aandemogelijkheden tothetin
stand houden van hethuidige inkomensniveauvandeconsumenten
wordt intoenemendemategetwijfeld.
Overdewijzewaarop deconsument bijeendalend inkomenreageertop scherpe prijsstijgingenvanglastuinbouwprodukten isweinig bekend.Deberekende prijs-en inkomenselasticiteitenzijn
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steeds gebaseerd op reëel dalendeprijzen enstijgende inkomens.
Waarschijnlijk zal deconsument bij reëel stijgende prijzen endalende inkomens anders reageren 12).Desondanks zal ingeval van
een somberder scenario danwaaruit bijdebedrijfstakvisiesis
uitgegaan deafzetontwikkeling ongunstiger verlopen.Debedrijfsresultaten,diesinds 1973 reedsaanzienlijk zijnverslechterd,
zullen danook nogverderafbrokkelen.
De financiële positie vandetuinbouwbedrijven vertoont tot
nu toenoggeenonrustbarende achteruitgang. Desolvabiliteitis
weliswaar geringergeworden,maar daartegenover staateenduidelijkevernieuwing vanhetproduktie-apparaat. Indevermogensbehoeftealsgevolg vandezevernieuwingen, is intoenemendemate
voorzien doorvreemd vermogen. De rentelast isdoordegroei van
hetvreemdevermogen endestijging vande rentevoet,aanzienlijk
toegenomen.Hierdoor enalsgevolg vandeverslechterende rentabiliteit isde inkomenspositieachteruitgegaan. Debesparingenen
daarmeedecontinuïteit vandebedrijfstak staanonder sterkedruk.
Bedroegen debesparingen indeglastuinbouw indejaren 197^tot
1976nog 130tot 160miljoen gulden perjaar, in1978en 1979
waren erontsparingen van 50 resp.80miljoengulden.
Indeeerstkomendejaren kunnenopveel bedrijvenenergiebesparendemaatregelenwordengetroffen zondergrote additionele investeringen.Daarna zal ditherstructureringsproces echterwelaanzienlijke investeringen vergen.Tedenken valto.a.aan kassenmet
eengeringerewarmtedoorlaat,warmtepompen,aansluiting oprestofafvalwarmte.Bijde realisatie vandit herstructureringsprogramma zijngrotemoeilijkheden teverwachten met betrekking tot
rente-enaflossing.Omdit knelpuntop teheffen iseenhoger
prijsniveau vandeeindprodukten vereist.Eengeringeafslanking
vandeNederlandseglastuinbouw zouditproces kunnen bevorderen.
De relatief sterkepositievandeNederlandseglastuinbouwopde
internationalemarktmaakt het naarallewaarschijnlijkheidook
wel mogelijk deprijs teverhogen zonderdathetNederlandseaandeel opdebuitenlandsemarkten noemenswaardigwordtaangetast.
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AGRARISCHE BEROEPSBEVOLKING ENWERKGELEGENHEID INHISTORISCH PERSPECTIEF
A.L.G.M.BauwensenMevr.G.M.J.Loeffen

1.

Inleiding

Indeafgelopen dertigjaar, inééngeneratie, ishetaantal
arbeidskrachten indeNederlandse land-en tuinbouwmeerdangehalveerd endeproduktie ruimverdubbeld.Aanvankelijk werd dezeontwikkeling,vooral vanwegedebijdrageaandeeconomischegroei,
overhetalgemeen positiefgewaardeerd.Thans nudenegatieveconsequenties vandezegroei voor natuur, landschap enmilieumeer
wordenonderkend enerbovendien sprake isvaneenomvangrijke
werkloosheid, iseenverderevermindering vanhetaantal arbeidsplaatsen inde land-en tuinbouwmoeilijker teaccepteren.Steeds
vakerwordtergepleitvoorbehoud vanarbeidsplaatsen inde landen tuinbouwenvooreenhieropgericht beleid.
Inzicht indefactoren,diedeomvang vandeagrarischewerkgelegenheid bepalen en indewijzewaarop deveranderingen inde
omvang ensamenstellingvandeagrarische beroepsbevolking tot
stand komen,alsmede indeproblemen diezichhierbijvoordoen,
kanderhalvevannutzijn bijdediscussieoverdewerkgelegenheid
inde land-en tuinbouw.Werkgelegenheidwordt hier (metdankaan
vanDale)omschreven alshetgeheel vanmogelijkhedenomarbeidskrachten tegeneenvoldoende,redelijkgeachte,beloning tewerk
testellenofaanhetwerk tehouden. Indepraktijkwordtdewerkgelegenheid ookwel gelijkgesteld aanhetaantal arbeidskrachten,
dat ineenbepaaldebedrijfstakwerkzaam is.
Indeagrarische bedrijfstak heeft hetaantal arbeidskrachten,ofwel deagrarische beroepsbevolking,meerdaneldersde
neiginggroter tezijn danvolgensdeeerstgenoemdeomschrijving.
Dit iseengevolg vandespecifieke structuur vandezebedrijfstak;degeringebedrijfsgrootteenhetgroteaandeel vande inzakelijkenpersoonlijkopzicht sterkaanhetbedrijf gebondenbedrijfshoofden inde totaleagrarische beroepsbevolking,makende
aanpassing vanhetaantal arbeidskrachten aaneendaling vande
arbeidsbehoeftenietgemakkelijk. Dezestructuur ishet resultaat
vaneen langdurig proceswaarbijvooral deontwikkelingen indeze
eeuwvanbetekenis zijn.Maarookeerder zijnerveranderingenopgetreden inde landbouwen inzijnplaats involkshuishoudingen
samenleving,die totopdehuidige dag van betekenis zijn.Voor
eengoed begripvandehuidige agrarischewerkgelegenheidsproblematiek lijkthetwenselijk daaraan,zijhetzeerbeknopt,enige
aandacht tebesteden.
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2.

De landbouw in het voor-industriële tijdperk en in
de 19e eeuw

Debestaansmogelijkhedenendaarmeedeomvang ensamenstellingvandeagrarische beroepsbevolkingworden bepaald doorhet
maatschappelijke,economische en technische kaderwaarbinnende
landbouwproduktieplaatsheeft alsmededoor deontwikkelingsfase
waarinde landbouwtechniekverkeert.Ten tijdevandefeodalemaatschappij produceerde de landbouwvoor heteigen gezinendedirecteomgeving,maargeleidelijkwerd intoenemendematevoorde
marktgeproduceerd.Tezelfder tijd evolueerde deopdegraanteelt
enbraakgebaseerde,metmesttekortenkampende landbouw,naareen
meer produktieve landbouw,meteen ruimerevruchtwisseling zonder
braak,diewat debemesting betreftmedeopvooral uitdestadafkomstig afval steunde1).
Aanvankelijkwasde invloed vandemarkt envande technische
ontwikkeling erg beperkt,maardoor stichting enuitbreiding van
steden namendeafzetmogelijkheden toe,hoewel inveel gebieden
deproduktie hoofdzakelijkopheteigengezin gerichtbleef.Door
technische vernieuwingenzoalsdekarploeg,hethaamenhetdrieslagstelsel kondeoppervlakte cultuurgrond en hetproducerend
vermogen vandegrondworden vergroot.Later,tijdens dez.g.AgrarischeRevolutie,zijn devernieuwingenookgerichtopverhoging
vandekg-opbrengsten,waardoor tevens hetsurplus,bestemdvoor
degroeiende niet-agrarisehebevolking,konworden verhoogd2).
Vóör 1800werden debestaansmogelijkheden inde landbouw,
verreweg hetbelangrijkstemiddel van bestaan,vooral bepaald door
deoppervlakte cultuurgrond -waarbij deontginningen en inpolderingeneen belangrijke rol speelden -endoorde toen lageproduktiviteit vangrond,gewasendier;deafzetwas destijds inde
meestegebieden slechtsvanbeperkte betekenis.Deagrarischebevolking endaarmeede totalebevolking breidde zichgeleidelijk
uit. Dezeuitbreiding ging inveel gebiedengepaard meteengroteresociale stratificatie,veelal door toeneming vanhetaantal
keuterboeren endagloners endoor hetontstaan vandiversenijverheden,soms incombinatiemethet landbouwbedrijf.
Degroei vande totale bevolking onderging inde loopvande
19eeeuweenaanzienlijkeversnelling.Hetaantal bestaansmogelijkheden namonder invloed vande industrialisatieende technische
ontwikkeling,o.a. totuiting komend indeaanleg van spoorwegen
en indeopkomst van destoomscheepvaart, inbelangrijkematetoe.
De landbouw kwammeerenmeeronder invloed vanexterne,economischeen technischeontwikkelingen. Indezeekleigebieden kondoor
verbetering vandeontwatering enhetgebruikvan kunstmestguano,chi1isalpeter -hetbouwlandworden uitgebreid tenkoste
vanhetweiland, Hetgevolg hiervanwaseen toeneming vandewerkgelegenheid envan het.aantal arbeiders.Ookalsgevolg vanontginning, intensivering engrotereafzetmogelijkheden,groeidede
agrarischewerkgelegenheid,zijhetzeergeleidelijk.
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Deuitbreiding vandeniet-agrarischeactiviteiten bood
weliswaar meerafzet-enbestaansmogelijkheden voor deagrarische
bevolking,maar debevolkingsdrukop het platteland bleefhoog.
Erkwamen doordegroterevraag naar arbeidskrachten indeindustrie,bijhet transport en later indedienstensector,wel meer
mogelijkhedenvoordeagrarische bevolking,maar dit betekende
meestal migratie naardeveelal verweg gelegen stedelijkegebieden.
Indetweedehelftvande 19eeeuwnamdemannelijkeagrarischeberoepsbevolking toemet 28%endeniet-agrarischemet 101%.
Hetaandeel vandeagrarische beroepsbevolking inde totalemannelijkeberoepsbevolking daalde hiermeevan kh%tot33% 3)•
Alsgevolg vanveranderingen indeopvattingen vandeboeren
t.a.v.hunverantwoordelijkheid voorde landarbeider,nam inde
eerstehelftvande 19eeeuw inhet noorden enwesten vanhet land
hetaantal vastearbeiders afenhetaantal losse toe.Hetwerd
vanzelfsprekenddatdeboer,al naarhethem uitkwam,arbeiders
aannamenontsloeg endat het loonbepaald werd doorvraag enaanbod. Indecrisisvandejaren tachtig droeg ditmedebij totde
grotewerkloosheid onder de landarbeiders h) .
Indetweedehelftvande 19eeeuwnamhetaantal kleine,
weinig draagkrachtige landbouwbedrijven toe,inhetbijzonderop
dezandgronden.Ditalsgevolg van het feit,dat inveel gebieden
deplattelandsnijverheid doordeconcentratie van de industrie in
desteden,vrijwel geheel wasverdwenen.Doordeze"agrarisatie"
van hetplatteland werden debestaansmogelijkheden insterkere
mateafhankelijk vande landbouw 5). Bovendien is inde landbouw,
inhetbijzonder indegebiedenwaar hetaantal kleine bedrijven
sterk toenam, inde loopvande 19eeeuween belangrijkestructuurveranderingopgang gekomen,namelijk deovergang vaneen
overwegend zeifverzorgend bedrijf naareenmeer voordemarktproducerend bedrijf.Bijde toeneming vanhetaantal bedrijvenspeeldenookdeontginningen,maarwaarschijnlijk nogmeer debedrijfssplitsingen -dezandgebieden zijnveelal splÎtsingsgebiedeneenrol.
Medeonder invloed vande landbouwcrisiswerd degrondslag
gelegd voorverbetering vandepositievande landbouw.DeOverheidorganiseerdeonderzoek,voorlichting enonderwijsopagrarisch gebied;hetorganisatiewezen kwamvandegrond enerkwamen
coöperatieve zuivelfabrieken,aan-enverkoopverenigingen enboerenleenbanken.Hetgebruik van kunstmest nam toeendeproduktiemethodenwerden verbeterd.Dezeontwikkelingenwaren,metdeuitbreiding vandeafzetmogelijkhedenvoorzuivel-enveeteeltprodukten,vooral gunstig voor hetkleinere landbouwbedrijf.
Deontwikkelingen t.a.v.de landarbeiders endekleinebedrijvenwaren vangrote betekenis voor destructuur van deagrarischebedrijfstak. Erkwamenmeer bedrijvenmeteen kleinerearbeidsbezetting enhetaandeel vandebedrijfshoofden indetotale
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agrarische beroepsbevolking nam toe,eenproces datzich inde
20eeeuwzouvoortzetten.
Deuitbreiding vandeproduktie voor demarktendeveranderingen indewijze van produceren,haddengevolgen voor defactoren,diedebestaansmogelijkhedenendewerkgelegenheid inde
landbouwbepaalden.Metnamedeafzetmogelijkhedenwerden vanmeer
betekenis. Deboer kreeg temakenmetdegroterevraag naarvoedsel indegrote stedenen industriegebieden,maarookmetconcurrentievanandereproduktiegebiedenelders indewereld.Voorde
verkoop van zijnprodukten envoor deaankoop vanzijnproduktiemiddelen,met namekunstmest,werd hijafhankelijk vanhandelaren,
opkopers,winkeliers en leveranciers,dieveelal ineengunstiger
onderhandelingspositieverkeerden dandeboeren.Debestaansmogelijkheden inde landbouwwerdenweliswaarminderafhankelijkvan
natuurlijkeomstandigheden,maarméérvaneconomischeentechnische factoren envanontwikkelingenenbeslissingen elders,zowel
buitende landbouwalsbuiten hetgebied.
Maar naast deafzetmogelijkheden bleven deoppervlakte cultuurgrond,de intensiteitvanhetgrondgebruik endeproduktiviteitvangewas endiervangrote betekenis voor deagrarische
werkgelegenheid. Degroei vandeniet-agrarische bevolkingvereiste immers,medegezien het lagemechanîsatieniveau,nog steeds
een uitbreiding vande landbouweneen toeneming vandeagrarische
bevolking. Eenoverheid diedewerkgelegenheid inde landbouwwildevergroten,konditdoen door uitbreiding vandecultuurgrond te
stimuleren endoormaatregelen terverhoging van deproduktiviteit
vandegrond endeveestapel,enterverbetering vandekwaliteit
vandeagrarische produkten.

3.

De ontwikkelingen in de eerste helft van de 20e
eeuw

Deontwikkelingenomstreeks 1900waren bijuitstek gunstig
voordekleine landbouwbedrijven.Doordemogelijkheden totopvoering vandeproduktie per ha-enookwel doorvergroting vande
bedrijfsoppervlakte-konden dekleineboerenhun bestaansbasis
aanzienlijk verbreden,terwijl menigeboerenarbeider hierdoor in
staatwaszichoptewerken totkleineboer.
Indegebieden,waar hetkleinebedrijfoverheerste, inhet
bijzonderopdezandgronden,werden denieuwe technischeeneconomischemogelijkhedenendeuitbreiding vandeoppervlaktecultuurgrond voornamelijk benutom hetaantal bedrijven tevergroten6 ) .
Van demogelijkheid om hetaantal arbeidskrachten perbedrijfuit
tebreidenwerd veel mindergebruikgemaakt,envoorzoverdatwel
gebeurde,betrof hetvoornamelijk demeewerkendezoons.
De tendentie totvergroting vanhetaantal bedrijven hangt
samenmet desterke beroepscontinuTteit -dezoon kiesthetberoep
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van devader - inhetagrarisch milieu,met destijgendegeboortenoverschotten indebetreffendegebieden,enmetdebelangstelling
vanvooral landarbeiders vooreeneigen bedrijf 7)- Ten slotte
vormdede toenmalige stand van de landbouwtechniekgeen al tegrotebelemmering bijhetovernemenof stichten vaneen,klein,landbouwbedrijf.
Inanderegebieden deden dezeontwikkelingen zich nietofin
minderematevoor. Indeakkerbouwgebieden,met veelal kleinere
gezinnen,wasdeberoepskeuzewatmeergerichtopniet-agrarisehe
beroepen.Demogelijkhedenomdebedrijven uit tebreiden ente
intensiverenwaren hieren indeweidegebieden geringer danopde
zandgronden.Deprijsdaling vanakkerbouwprodukten indejaren
twintig gafopveel bedrijven aanleiding toteenverschuiving in
de richting van hetminder arbeidsintensieveweidebedrijf envooral opdegroterezeekleibedrijven -toteen toeneming vande
mechanisatie 8 ) .Dithad invloedopdevraag naar landarbeiders,
voorwiedemogelijkhedenom hunpositie teverbeteren enzichop
tewerken totkleineboer,veel geringerwaren danopdezandgronden.
Indeperiodevan 1899tot 1930 ishetaantal landarbeiders
gedaald enhetaantal meewerkende zoons gestegen.Hetaantalmannelijkeagrarische zelfstandigen nam toemet 31%, terwijl detotalemannelijkeagrarische beroepsbevolkingmet 8%steeg.

Tabel 1. Veranderingen indemannelijke agrarischeberoepsbevolking inNederland van 1899tot 1930
Zelfstandigen

1899
1909
1920
1930

161.180
186.920
185.880
211.000

Niet-zelfstandigen

329.510
318.860
346.960
318.710

Totaal

Verhouding aantalnietzeifst./zelfstandigen

490.690
505.780
532.840
529.7IO

2,04
1,71
1,87
1,51

Volks-enBeroepstellingen (incl.bosbouwenontginningen)

Ingenoemde periodedaaldehet aantal mannelijkearbeidskrachtenperbedrijf.Destructuur van deagrarische bedrijfstak bleef,
ondanks debelangrijke structurele veranderingendooreengenomen
kleinschalig.
Veel mannen afkomstig uithetagrarisch milieumoesten,niettegenstaande degunstigeontwikkeling inde landbouw, inveelgebiedeneen beroepdoenopdeniet-agrarische arbeidsmarkt.Het
aandeel vandemannelijke agrarische beroepsbevolking indetotalemannelijke beroepsbevolking nam danookverder afvan 33%in
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1899tot22%in1930.Tegenover de toeneming van demannelijke
agrarische beroepsbevolkingmet 8%stond indezeperiodeeen stijging van deniet-agrariseheberoepsbevolking met 89%.Voordeperiode 1849-1899bedroegen dezepercentages resp.28en101.
Hiermee kwamde landbouw terecht ineen fase,waarin eenniet
of slechts langzaam groeiendeagrarische beroepsbevolking instaat
iseen sterker groeiende niet-agrarisehebevolking tevoorzienvan
voedsel engrondstoffen. Dezeontwikkelingwasmogelijkdoorveranderingen bijdefactoren,diedeagrarischewerkgelegenheid bepalen. Destijging vandeproduktiviteit bijgewasendierende
-overigens nog beperkte -toeneming vandemechanisatie,hebben
dearbeidsproduktiviteit inde landbouw vergroot:een agrarische
arbeidskracht kan,globaal genomen,meer niet-agrariërsvoeden.
Anderzijds houdtdit in,datvoor het instand houden vanéénarbeidsplaats inde landbouwmeerniet-agrariërsnodig zijn.Debetekenis van deafzetmogelijkheden voordeagrarischewerkgelegenheid isdaarmeeverder toegenomen.
Deontwikkelingen indejaren dertig enveertig staan ineen
sterke tegenstelling totdievanvôôr 1930.Crisis-enoorlogsjarenhadden uiteraard hunweerslag opde land-en tuinbouw. Inde
crisisjaren kwamook het kleine bedrijfweer ineenmoeilijkepositie. Inenvlak nadeoorlogwas desituatie inde landbouwechter relatief gunstig.Demannelijkeagrarischeberoepsbevolking
namvan 1930 tot 19^7metongeveer 10% toe,tegenmet 8%inde
periode 1899tot 1930 9). Erging -of bleef -duseen relatief
groter deel van deagrarische bevolkingsaanwasonder invloed van
decrisis-enoorlogsomstandigheden, inde land-of tuinbouwwerken.
Medealsgevolg vandezeontwikkelingen deden zichomstreeks
I95O tweevraagstukken voor,dievangrotebetekeniswarenvoorde
verdereontwikkeling vande land-en tuinbouw,namelijk hetkleinebedrijvenvraagstukenhetjongeboerenprobleem.Beidevraagstukken hebbener toegeleid dat inveel gebieden deomvang vande
agrarische beroepsbevolkingonvoldoende isaangepast aan dewerkgelegenheid indezebedrijfstak,met alsgevolg eenwanverhouding
tussen hetaantal arbeidskrachtenendebeschikbareoppervlakte
cultuurgrond.
Hetkleinebedrijvenvraagstukwaseengevolg vandeomstandigheid,dat hetbedrijf door deeconomischeen technischeontwikkelingen tekleinwasgeworden omvoordearbeidskrachtenenhetgezineen redelijk bestaanop te leveren.Debedrijvenwarenwatde
produktieomvang betreftweliswaar groter geworden,maar uiteen
oogpunt vanwerkgelegenheid werden zijkleiner.
Hetgroteaantal thuismeewerkende zoonswerd veroorzaakt
dooreen sterkeneenzijdig opde landbouwgerichte beroepskeuze
van deboerenzoons inveel gebieden.Ditwaseengevolg vanhet
gebrek aan niet-agrarisehewerkgelegenheidop hetplatteland,nog
versterkt doordecrisis-enoorlogsjaren,het isolement vande
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agrarische bevolking en de traditionele binding aan het agrarisch
bedrijf. Het effect hiervan werd nog versterkt, doordat boeren afkomstig uit het milieu van de kleine boeren en boeren-arbeiders
elementen van het cultuurpatroon, in het bijzonder ten aanzien van
de beroepskeuze van de zoons, van de gezeten, grotere en toonaangevende boeren overnamen. Deze gezeten boeren beschikten over de
middelen om meerdere zoons "boer te maken". Zij functioneerden als
referentiegroep voor de andere boeren van wie een aantal ook in
staat bleek door ontginning en aankoop van cultuurgrond, intensivering en eventueel bedrijfssplitsing, meer dan één zoon aan een
bedrijf te helpen. Het aantal boerenzoons met grote weerstanden
tegen een niet-agrarisch beroep nam hierdoor toe.
Het teveel aan opvolgers bracht ernstige moeilijkheden met
zich mee, niet alleen voor de betreffende boerenzoons maar ook
voor de bedrijfstak als geheel. Door het grote aantal "overtollige" boerenzoons werden bedrijven gesplitst en werden bedrijven
overgenomen die toen al geen bestaansbasis boden. Het jongeboerenprobleem heeft de, als gevolg van de technische en economische
ontwikkelingen destijds reeds noodzakelijk geachte vermindering
van het aantal bedrijven aanzienlijk vertraagd.

h.

De o n t w i k k e l i n g e n in de j a r e n v i j f t i g en z e s t i g :
de a g r a r i s c h e b e d r i j f s t a k in e e n p e r i o d e v a n e c o n o m i s c h e groei

Ook in ander opzicht was de aanwezigheid van een ernstig kleinebedrijven- en opvolgingsvraagstuk van grote betekenis voor de
ontwikkelingen bij de agrarische beroepsbevolking in de jaren vijftig en zestig. Deze vraagstukken hebben met de werkloosheid in vele delen van het land geleid tot een - zowel door de nationale als
de provinciale en gemeentelijke overheid gevoerd - regionaal industrialisatiebeleid 1 0 ) .Bovendien werd meer aandacht besteed aan
de beroepskeuze van de boerenzoon en aan zijn opleiding voor een
niet-agrarisch beroep.
•Mede door dit beleid is de agrarische beroepsbevolking al
vroeg in de jaren vijftig gaan afnemen. De daling was aanvankelijk
het sterkst bij de landarbeiders. Zowel de ongunstige aspecten van
het landarbeidersberoep (gering maatschappelijk aanzien, relatief
lage lonen) en de mechanisatie, als de beginnende uitbreiding van
de niet-agrarisehe werkgelegenheid, speelden hierbij een rol. Van
19^7 tot I97O daalde het aantal landarbeiders dan ook met ongeveer
80%. In de tuinbouw was de daling van het aantal arbeiders in deze
periode slechts 33% 1 1 ) ; in de tuinbouw onder glas bleef het aantal arbeiders zelfs gelijk.
De vermindering van het aantal meewerkende zoons was aanvankelijk vooral een gevolg van het noodgedwongen vertrek van "overtol15*»

lig?."boeienzoons. Hun lotenervaringen droegen er toebijdat
minderagrarische jongeren minofmeervanzelfsprekend op hetouderlijke bedrijf gingenmeewerken enmeer zichgingen bekwamen
voor eenniet-agrarisch beroep.Ookditdroeg naast deomvangrijk
blijvendeafvloeiing,bijtotdesterke daling vanhetaantal meewerkende zoons -namelijkmetjaarlijks bijna k%indetweede
helftvandejaren vijftig enmet6,5%perjaar indejarenzestig.
In1968was hetaantal zoonsdat boerof tuinderwildewordendan
ookzosterkverminderd datslechtsongeveerdehelftvandebedrijfshoofdenvan 50jaarofouder eenopvolger voor hunbedrijf
hadden.
Er isderhalve binnen eenvrijkort tijdsbestek eenfundamenteleverandering gekomen inhetberoepskeuzepatroon vandeagrarischejeugd. De traditionele binding aande landbouw issterkverminderd endeverschillen in inkomenen inwerk-en levensomstandigheden zijn een steedsgrotere rol gaan spelen.Dit leiddetot
een toeneming vanhetaantal zoons,datdevoorkeurgafaaneen
inveel gevallen aantrekkelijkerenmeer perspectieven biedendbestaanbuitende land-en tuinbouw.Dezeontwikkelingwerd bevorderd doordeuitbreiding vandeniet-agrarische werkgelegenheid,
deuitbreiding en intensivering vanhetverkeer,maarookdoorde
hiermeesamenhangende doorbreking vanhetsociale isolementende
veranderingen inhet traditionelecultuurpatroonvandeagrarische
bevolking.Het resultaat vanditalleswasdatvan 19^7tot1970
hetaantal ophetouderlijkbedrijfmeewerkende zoons inde landbouwmet 69%daaldeen indetuinbouwmet kï%.
Doordeverminderde belangstelling bijdeagrarischejeugd
vooreen bestaan inde land-en tuinbouw,begon inde loopvande
jaren vijftig ook het-aantal bedrijfshoofdenaf tenemen,zijhet
ineen langzaam tempo,endan nogvrijwel uitsluitend hetaantal
bedrijfshoofdenmeteen klein bedrijf.Dezevermindering wasvoornamelijkeen gevolg vanhetontbreken vaneenopvolger bijberoepsbeëindiging van hetbedrijfshoofd.Beroepsverandering vanbedrijfshoofden bleef beperkt.Omstreeks 1970 leekheteropdathetaantal
beroepsveranderingen zou toenemen,maardeweerstanden tegeneen
niet-agrarisch beroependepersoonlijke enzakelijke bindingaan
hetbedrijf,bleken echter testerk.Devermindering vanhetaantal bedrijfshoofden bleefmetongeveer 3**% danookachter bijdie
vandemeewerkende zoonsenarbeiders.
Indejaren vijftig enzestig verminderdedetotalemannelijkeagrarische beroepsbevolking metongeveer 50%;deniet-agrarischemannelijke beroepsbevolkinggroeidedaarentegenmetongeveer
35%.Van het totaleaantal mannelijke beroepspersonenwerktein
1971 1%inde land-en tuinbouw. Indezeperiode isdusnietalleenhetaandeel inde totaleberoepsbevolking afgenomen,maar is
ookhetabsoluteaantal arbeidskrachten indeagrarischebedrijfstak-zelfsvrij sterk -verminderd.
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Deachtergronden enoorzaken vandesnellevermindering van
deagrarischewerkgelegenheid indejaren vijftig enzestig zijn
tevinden indesterkegroei vandeeconomie, indesnelletechnischeontwikkeling,ook inde land-en tuinbouw,en indemetdit
alles gepaard gaande socialeveranderingen 12).Eenenanderbetekent tevensdatereen belangrijkewijziging isgekomen indebetekenisvandefactoren diedewerkgelegenheid indeagrarische
bedrijfstak bepalen.
Vooral de toeneming vanhetaantal machines ende toepassing
vanarbeidsbesparendewerkmethoden hebben indezeperiode toteen
vermindering vandeagrarischewerkgelegenheid geleid. Indeakkerbouwdoet zichdit proces,meto.a. hetalgemeen ingang vinden
vandemaaidorser enchemische gewasbeschermingsmiddelen,het
eerst voor. Indemelkveehouderijkomt demelkmachinealgemeen in
gebruik enworden develdwerkzaamhedenverdergemechaniseerd. In
beideproduktietakkenworden paarden,medeonder invloed vande
relatief lageprijzen voor fossiele brandstof,vrij snel vervangen
door trekkers.Ook inde intensieveveehouderijendetuinbouw
worden arbeidsbesparendewerkmethoden ingevoerd; indetuinbouw
isevenwel heteffectopdewerkgelegenheid vanwegedeaardvan
het produktieproces,deverschuiving naardenog intensievere
bloementeelt onderglasendeuitbreiding vandeproduktiebeperkt.
Doordesterkevergroting vandebewerkingscapaciteitperarbeidskracht endeverdereverhoging vandeproduktiviteitvan
grond,gewasendier isvooreenagrarische arbeidsplaats eengrotereafzet nodig, ineen situatiewaarin hetagrarisch inkomen
primair uitdemarktmoet komen,moest devraag naar agrarische
Produktenwel ergsterk toenemenomdewerkgelegenheid indelanden tuinbouwoppeil tehouden.
Desterke stijging vandekoopkracht ende relatiefgunstige
afzetverhoudingen zijn,mededank zijhet totstand komen vande
EG, inhetalgemeen vangrotebetekenis geweest voordewerkgelegenheid indeagrarische bedrijfstak.Zobleekb.v.deNederlandse
tuinbouw uitstekend instaatom intespelenopdeaanzienlijke,
metdegroeiendewelvaart samenhangende uitbreiding vandevraag
naar tuinbouwprodukten inbinnen-en buitenland,enwel dooreen
verbetering van sortiment en kwaliteit,eengoedeorganisatievan
deafzetendoormechanisering,automatisering en rationalisering
omdestijgendeproduktiekostenop tevangen.Zonder dezeproduktie-uitbreiding,maarook die inde intensieve veehouderij ende
melkveehouderij,zoudewerkgelegenheid indeagrarischebedrijfstak zonder twijfel nog sterker zijnverminderd.
Ookhetmarkt-enprijsbeleid heefteengunstige invloedgehadopdewerkgelegenheid inde landbouw.Dit beleid heeftdooreengenomen eenverpaupering vandeagrarische bevolking tegengegaan ener inhetalgemeen toebijgedragen,dateengroteraantal
personen tegeneen redelijkebeloning inde landbouw kongaanen
blijvenwerken dan zonderditbeleid hetgeval zouzijngeweest.
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Na 1950werd het duidelijk,datdemogelijkheden totuitbreiding vandeagrarischewerkgelegenheid vrijwel nihilwaren. Inde
loopvan dejarenvijftig groeidedanook bijoverheid enbedrijfslevendeovertuiging datermeeraandacht moestworden besteed
aan hetstructuurbeleid. Dit leidde in1963totde instellingvan
hetOntwikkelings- enSaneringsfonds.Vóór 1970wasvooral hetbedrijfsbeëindigingsaspectvanbetekenis.Het agrarisch-structureel
effecthiervanwasechter beperkt;demeesteagrariërs dievan
de regeling gebruik maakten,zouden vanwegehun leeftijd tochal
gauwhetbovendienvrijkleinebedrijfhebben beëindigd.Ditstructuurbeleid had indejaren vijftig en zestig danookweinig invloedopdeontwikkeling vandeagrarischewerkgelegenheid.
De ingrijpende structureleveranderingen inde landbouw,inclusiefdesterkevermindering vandewerkgelegenheid,zijndoor
deoverheid enhetgeorganiseerdebedrijfslevenaanvaard envia
maatregelen omdevervanging vanarbeid door kapitaal tevergemakkelijken begeleid. Eenvermindering vanhetaantal bedrijvenwerd
overhetalgemeen onvermijdelijkgeachtomvoor deblijverseen
redelijk inkomenmogelijk temaken.
Eenenander betekendeook,datdepositieveaspecten vande
ontwikkelingen -zoals debijdrageaan deeconomischegroei,de
toegenomenwelvaart inveel agrarische gezinnen,degrotereberoepskeuzevrijheid inhetagrarischemilieu,hetverdwijnenvan
veel zwarehandarbeid enhetbesefdatveel potentiële agrariërs
buiten de landbouw beter afwaren daner binnen -meeraandacht
kregen dandenegatieve.Alszodanig kunnenwordengenoemd depersoonlijkemoeilijkheden bijgedwongen beroepsverandering vanjonge
agrariërsenbijmodernisering vanhetbedrijf, inhetbijzonder
watdefinanciering betreft,degroteregebondenheid aanhetbedrijf,desterkereverwevenheid viadecontractproduktiemetafnemersen leveranciers enmetdebanken,degroterebelasting vande
boerin en hetachterblijvenvanhetagrarisch inkomenopeenaantal bedrijven.
Devermindering vandeagrarischewerkgelegenheid heeftgeleid toteenverderedaling van hetaantal niet-zelfstandigearbeidskrachten per zelfstandigeenwel inde landbouwvan 1,2 tot
0,6,en inde tuinbouw van 1,25 tot 1,0.Ondanks deproduktiestijging isdusdewerkgelegenheid perbedrijfverderafgenomen.Hierdoor ishet aandeel vandebedrijfshoofden indeagrarischeberoepsbevolkingweer grotergeworden.Ditbetekent dathetaantal
personen,datzelf kan beslissenoverdeproduktieomvang endaarmeeoverdewerkgelegenheid, relatiefgroot is.Indienhetbedrijfshoofd deenigearbeidskracht is-enookwanneer ereenzoon
meewerkt -, is inkrimping vandearbeidsbezettingeenmoeilijke
zaak.Hetbedrijfshoofd zal eerder trachten deproduktieomvangen
daarmeedearbeidsbehoeftetevergroten;hij isaldus inbeginsel
instaatzijn eigenwerkgelegenheid eneventueel dievanzijnzoon
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instand tehoudenof tevergroten.Opwat langere termijn gezien
kanditaanleiding geven toteenachterblijven vandeagrarische
inkomens,hetgeen echter nog nietdirect behoeft te leiden toteen
daling van hetaantal arbeidskrachten.Vooreenbedrijfshoofdzal
een relatieve inkomensdaling niet gauwaanleiding geven totberoepsverandering.Veel bedrijfshoofdennemen genoegen meteenrentabilité!tsniveauwaarbij niet allekostenworden goedgemaakten
somszelfsmeteen inkomenwaarbijdecontinuïteit van het bedrijf
opwat langere termijn ingevaar komt.Voordeoudereboerenzonderopvolgervormt ditgeenprobleem. Zijkunnen een redelijke
levensstandaard realiseren doorvervangingsinvesteringenachterwege te laten.Devermindering vanhetaantal arbeidskrachten enbedrijven verloopt dusvooral inhet kadervandegeneratiewisseling:
bijdeberoepsbeëindiging vanhetbedrijfshoofd isergeenopvolger.
Ookvoor eenmeewerkende zoon isheteenmoeilijke zaakafstand tedoenvaneen toekomst alsboerenvanhet bedrijfwaarin
hijal denodigearbeidskracht enwellicht ookgeld,heeftgeïnvesteerd.Verandert hij tochvan beroep,dankomt hijalspraktischongeschoolde krachtopdearbeidsmarkt terecht.Ophetouderlijkbedrijf iserechteropkorte termijnonvoldoende produktief
werk vooreen tweedearbeidskracht enop langere termijn zijner
geenofontoereikende perspectieven enbestaansmogelijkheden.Ook
hier ishet begrijpelijk,datgestreefd wordt naarvergroting van
deproduktieendewerkgelegenheid endatmen toch het bedrijf
overneemt -ookal zijndevooruitzichten nietal tegunstig.Als
gevolg van ditallesverloopt deaanpassing vanhetaantalarbeidskrachten aan dewerkgelegenheid traag en isereen sterketendentietotoverproduktie aanwezig.
Doordestijging vandeproduktiecapaciteitperarbeidskracht
endehierbijachterblijvendevraag naaragrarische produkten
heefteralshetwareeen"geruisloze",onzichtbare,daling vande
agrarischewerkgelegenheid plaats.Devermindering van hetaantal
arbeidskrachten enbedrijven heeft hiermeegeen gelijke tredgehouden.Dezeontwikkeling houdt tevens in,dateenaantal bedrijVen tekleinwordt,zonderdatereen inkrimping vandeoppervlakteofvandeproduktieplaatsheeft.Ditbetekent eenongunstige
uitgangspositievoordeverdereaanpassing vandeagrarischebedrijfstak aandeeconomischeen technischeontwikkelingen.

5.

De land- en tuinbouw in een stagnerende economie:
dejarenzeventig

Deontwikkelingen inde land-en tuinbouw indejarenzeventigwaren ineerste instantieeenvoortzetting van die indevoorafgaandejaren:eenvermindering van hetaantal arbeidskrachten en
een toeneming vandeagrarische produktie.Hetaantal mannelijke
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arbeidskrachten verminderdevan 1970tot 1975nietruim 3%per
jaar.Na 1975nam hetdalingstempowaarschijnlijkmedeonder invloed vande toegenomenwerkloosheid buiten de landbouw,af.
Desterkstedaling van hetaantal arbeidskrachten deedzich
voorbijdemeewerkende zoons:hunaantal daalde nog sterkerdan
indejaren zestig.Onder invloed vano.a. deslechte inkomenssituatie,de langewerktijden endegebondenheid aanhetbedrijfgevenzijdevoorkeuraaneenniet-agrarisch beroep.Dooreenbetere
opleiding zijn deagrarischejongeren ook beter instaateengoede
baanelders tevinden.Ongetwijfeld speelt hierbij demoeilijke
financiering vandebedrijfsovername,door dehogegrondprijzenen
dedure inventaris,een rol vanbetekenis.Eenaantal jongeren
diegraag boerzoudenwillenworden,moeten hierdoorafzienvan
hunoorspronkelijkeberoepskeuze.
Hetaantal bedrijfshoofdendaaldeminder snel dan indejaren
zestig.Ditwaseengevolg vandetoenamevanhetaantal maatschappen tussenvaderenzoon,hetgeringere aantal beroepsveranderingen,envermoedelijkookvanhet uitstel vanberoepsbeëindiging
doorde invoering vandeAAWendoordesterke stijging vande
grondprijzen.Opvallend isverder datdedaling vooral voorrekening vande landbouwers kwam;hetaantal bedrijfshoofden inde
tuinbouwnamaanmerkelijkminder snelaf.
Hetaantal agrarischearbeiders bleef,nadesterkedaling
indejaren zestig,sinds 1972nagenoeg constant dochdesamenstelling vandezegroep onderging grotewijzigingen. In1970waren
ernogongeveer evenveel land-als tuinarbeiders; in1978washet
aantal tuinarbeiders bijna tweemaal zogroot.Vooral indeglastuinbouwwas devraag naararbeidskrachten erggroot,zogroot
zelfsdaterbijna voortdurend sprakewasvaneen tekortaantuinarbeiders.
Deenigegroep die indejaren zeventig inaantal toenamwas
dievandemeewerkende echtgenotes.Doordevermindering vanhet
aantal anderearbeidskrachten,moestersteedsvakereen beroep
opdeechtgenoteswordengedaan.
Vooral alsgevolg vandeverminderde toetreding vanagrarischejongeren namdeagrarische beroepsbevolking van 1971 tot1980
met 25%af.Deniet-agrariseheberoepsbevolking groeidedaarentegenmet ruim 10%.Alsgevolg daarvan daaldehetaandeel vande
mannelijkeagrarische bevolking totongeveer 5,5% in198O13).
Deagrarische produktie nam indejaren zeventig nog sneller
toedan indejaren zestig.Deproduktievergroting,dievooral
plaatshad inde intensieveveehouderij,deglastuinbouw endemelkveehouderij,heeft devermindering van deagrarischewerkgelegenheidenigszins kunnenafremmen,maar heeftookgeleid tothetontstaan vangroeiendeoverschotten diedoor dehieruitvoortvloeiendedrukopdeprijzen,een negatief effectopdeagrarischewerkgelegenheid hadden.
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Ook de voortgaande mechanisatie heeft een negatieve invloed
op de omvang van de agrarische werkgelegenheid vooral in de melkveehouderij, waar ineen snel tempo het aantal bedrijven met een
1igboxenstal, doorloop-meikstal, melkleiding en koeltank toeneemt.
Nog meer dan in de jaren zestig blijkt, dat aanpassing aan de economische omstandigheden en technische mogelijkheden niet meer mogelijk is binnen de beschikbare bedrijfsoppervlakte en de bestaande gebouwensituatie. Modernisering van de bedrijfsgebouwen maakt
veelal een vergroting van de melkveestapel en daarmee van de bedrijfsoppervlakte en/of van de melkveedichtheid noodzakelijk. Diverse kleinere bedrijven die niet in staat zijn zich aan te passen, zien zich gedwongen de melkveestapel af te stoten en staan
daarmee voor de keuze over te schakelen op de intensieve veehouderij of het bedrijf op te heffen.
Wat de produktiviteit inde land- en tuinbouw betreft,ook
deze is in de jaren zeventig sneller gegroeid dan in de jaren zestig. Het structuurbeleid en dan in het bijzonder de z.g. rentesubsidies van het bedrijfsontwikkelingsbeleid heeft deze ontwikkeling
gestimuleerd. Met Richtlijn 72/159 van de EG betreffende de modernisering van het land- en tuinbouwbedrijf,werd namelijk in 1972
de ontwikkelingskant van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds van
aanzienlijk meer betekenis. Erwordt op vrij ruime schaal gebruik
van gemaakt, in het bijzonder in de melkveehouderij,waar de bedrijfsontwikkelingsregeling tot een toeneming van het aantal melkkoeien, en daarmee tot een uitbreiding van de meikproduktie heeft
geleid. Ook in de glastuinbouw is de rentesubsidieregeling van
betekenis.
Van betekenis voor de agrarische werkgelegenheid isook de
ontwikkeling t.a.v. de kleine bedrijven. Hun aantal isweliswaar
sterk verminderd, maar door de mechanisatie en de modernisering
van de bedrijfsinrichting schuift de grens waarbij een bedrijf nog
rendabel is,omhoog. Een aantal bedrijven wordt te klein voor het
behalen van een inkomen,waaruit voldoende kan worden gereserveerd
voor de bedrijfsontwikkeling en de bedrijfsoverneming door een van
de kinderen,waardoor de continuïteit in gevaar kan komen. Inde
jaren zeventig heeft het kleinebedrijvenvraagstuk derhalve nauwelijks aan betekenis ingeboet: nog steeds zijn er bedrijven, die te
weinig werkgelegenheid voor de daarop werkzame arbeidskrachten bieden.
Van grote invloed is verder, dat de maatschappelijke en economische ontwikkelingen in de jaren zeventig geleidelijk ongunstiger zijn geworden. Na een periode van economische groei,waaraan
geen einde scheen te komen, komt in de jaren zeventig de ommekeer.
De economische groei stagneert, de afzetmogelijkheden worden minder gunstig, de inflatie blijft voortduren, de prijs van energie
stijgt tot ongekende hoogte en een structurele werkloosheid steekt
zijn kop op. Inalle sectoren en bedrijfstakken maar vooral in de
industrie neemt dewerkgelegenheid af. Alleen in de zich sterk
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uitbreidende dienstensector zijn nogmogelijkhedenomde inde
landbouwen industrievrijkomendearbeid op tevangen.
Desamenleving wordt zichookmeerbewust vandenegatieve
aspecten vandeeconomische groei;degevolgen vaneen sterkgemechaniseerdeengemoderniseerde landbouwophet landschap enophet
natuurlijke leefmilieu envoor hetwelzijn vandieren,ontmoeten
steedsmeer kritiek.Ditalles heeft uiteraard consequenties voor
de land-en tuinbouwenvoordehierinwerkendemensen.Willenzij
hun inkomenoppeil houden,danzullen zijdeproduktiemoeten
vergroten endekostenmoeten verlagen.Anderzijdsoefentdesamenleving,dienog steeds lagevoedselprijzenen lageuitgavenvoor
het landbouwbeleid verlangt,steedsmeer kritiek uitopdegevolgen,diedemoderniseringen intensiveringvandeagrarischeproduktiemetzichmeebrengt.Deagrariërs zien zichdanookgeplaatst ineenveld van tegengesteldekrachten.Het resultaatvan
eenenander iseenachterblijvend inkomen.
Ondanksdestructuurverbeteringen wordtde rentabi1iteits-en
inkomenssituatieeerder slechter danbeter.Hetontwikkelïngstempo
ligtvoorveel boeren tehoog.Door steedsmaarverder temoeten
moderniseren,voelen veel boeren zichopgejaagd.
Nietonvermeld mag blijven dathetgevoerde landbouwbeleid
vanverschillendezijden bedenkingen ontmoet.Zowijst deStichting NatuurenMilieuopdeaantasting vannatuur,landschapen
milieu;zijpleit vooreen landbouw dieook tot taakkrijgthet
landschap tebeheren en teverzorgen 15).Dezenieuwe taak zoutevensdewerkgelegenheid inde landbouw kunnenvergroten.
Tegenstander van hethuidige landbouwbeleid isverderde
"Boerengroep",eengroep kritischejongeren voornamelijk bestaande
uitstudenten enafgestudeerden vandeLandbouwhogeschool in
Wageningen.Zezijnvanmening dat het huidige beleid faaltomdat
heto.a. niet instaat isdeafvloeiing uitde landbouweenhalt
toe teroepenendeagrariërs eengoed inkomen teverschaffen,
waar ze,zekergezien de langewerktijden,rechtophebben.
Binnen de landbouw isvooral dekritiek vandeagrarische
jongeren,verenigd inhet NederlandsAgrarischeJongeren Kontakt
(NAJK)vanbetekenis 16).Zijwensen een beleid,datmeeraandacht
besteedt aan kansen voordekleinerebedrijven enaandewerkgelegenheid inde landbouw.Verder pleit de"Werkgroep BeterZuivelbeleid"vooreen verhoging vandemelkprijs en tevens -om tevoorkomen datdit totgrotereoverschotten leidt -voorcontingenteringvandemeikproduktie.Volgens dezewerkgroep zouhierdoorde
levensvatbaarheid vandemiddenbedrijven kunnenwordengegarandeerd 17).Maarook buiten bovengenoemde groeperingen neemtde
kritiekopdeagrarisch-structureleontwikkelingenenophet landbouwbeleid toe.
Inde loopvandejaren zeventig isdedaling vanhetaantal
arbeidskrachten inde land-en tuinbouw insteeds sterkeremate
hetgevolg vaneenverminderde toetreding vanjongereagrariërs.
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Daarentegen stagneert alsgevolg vandeslechtevooruitzichten
buitende landbouw,maarookalsgevolg vanbeterescholing enberoepskeuze,hetvertrek vanmeewerkende zoons en komtookberoepsverandering doorbedrijfshoofden,vrijwel nietmeer voor.Erheeft
zichdus inde loopderjaren zeventig eenverandering voltrokken
indewijzewaarop devermindering vandeagrarischeberoepsbevolking plaatsheeft.

6.

De jaren tachtig: verdere daling van de agrarische
werkge1egenheid

Het isaltijd al,maarnumeerdanooit,eengewaagdeonderneming uitspraken tedoenover detoekomst.Maar indachtig Bilderdijksdichtregel:"In hetverleden ligthet heden, inhet nuwat
worden zal",wordt tochgepoogd enkeleuitgangspunten teformulerenmet betrekking totde teverwachtenontwikkelingen indeagrarischewerkgelegenheid indejaren tachtig.
Onder invloed vanmaatschappelijkeen technischeontwikkelingen inhetverleden bestaat deagrarische beroepsbevolkingmomenteel grotendeels uitbedrijfshoofdenmetover hetalgemeen betrekkelijk kleine bedrijven.Deagrarische techniek biedt henmogelijkhedenomdoormechanisering,automatiseringendoorverhoging van
deproduktiviteitvangewasendierdeproduktieper arbeidskracht
verderop tevoeren.Veel bedrijfshoofdenwillen en zullen vandezemogelijkhedengebruikmakenom hunwerkgelegenheid ofdievan
hunopvolger veilig testellen.
Dehogereproduktieperarbeidskracht leidtechter,bijeen
gelijkblijvendeofeendegressief groeiendevraag naar agrarische
Produkten,toteenvermindering vande totalewerkgelegenheid in
de land-en tuinbouw. Ineen situatiewaarin hetagrarische inkomenprimair uitdemarktmoet komenwordt deagrarischewerkgelegenheid uiteindelijk bepaald door dearbeid,nodig vooreenrendabel af tezetten produktie 18).Dehiervoor benodigde arbeidzal
naar hetzich laataanzien indejaren tachtig verder afnemen.Bovendien zullen deafzetmogelijkhedenminder sterkgroeien danin
'het recenteverleden.
Vergroting vandeoppervlakte cultuurgrond en intensivering
vandeproduktie -vroeger vanveel betekenis voor debestaansmogelijkheden indeagrarische sector -kunnenopzich inhetkader
vandestagnerende afzetmogelijkheden,dewerkgelegenheid inde
land-en tuinbouw nietofnauwelijks verhogen.Voor individuele
bedrijven kunnen zijwel leiden totvergroting vandewerkgelegenheid.
Ook deagrarische beroepsbevolking zal voorzover thansvalt
tevoorzien, indejaren tachtig verder dalen.Doordeongunstige
inkomensperspectievenenwerkomstandigheden zijnveel agrarische
jongeren nietbereid ofniet instaatdevooral doorberoepsbeëin-
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diging openvallende plaatsen intenemen,ondanks deomvangrijke
werkloosheid buiten de land-en tuinbouw. De-vergelekenmet20
à 30jaargeleden -geringe belangstelling vooreenbestaan inde
land-en tuinbouw bijdeagrarischejongeren komt totuiting in
deopvolgingssituatieopdebedrijven vanbedrijfshoofdenvan50
jaarofouder. In1980wasopslechts 361vandezebedrijveneen
opvolgeraanwezig 19).
Bijdehuidigeontwikkelingstendentieszal demannelijke
agrarische beroepsbevolking indejaren tachtig danookvermoedelijkmet ruim 2%perjaarafnemen.Dezevermindering zaloverwegend plaatshebben inhetkadervandegeneratiewisseling.Uitstootvanarbeidskrachten zal zich slechts inbeperktematevoordoen.Dedaling vandeagrarischewerkgelegenheid komtdanook
niet rechtstreeks totuiting ineen toeneming van hetaantal werklozen.

Tabel 2. Deontwikkeling vanhetaantal regelmatig (15u/wken
meer)werkzamemannelijkearbeidskrachten opallebedrijven
Bedr.hoofden
1971
1975
198O
1990

Meew.zoons

Ov.arbeidskr. Allearb.kr.

166.864
25.491
40.340
232.695
154.706 (1,9) 19.471 (6,5) 36.412 (2,5)210.589 (2,5)
139.031 (2,1) 15.332 (4,7) 35.506 (0,5) 189.869 (2,1)
102.000 (3,0) 12.000 (2,4) 38.000 (+0,7) 152.000 (2,2)

( )Degetallen tussen haakjesgevendejaarlijkse vermindering
in % aan.
Bron:Voor 1971 en 1975.LandbouwtellingenCBS;voor 1980en1990
LEl-prognoses20)

Evenals inhetverleden zal devermindering vandeagrarische
beroepsbevolking dedaling vanhetaantal arbeidsplaatsen slechts
vertraagd volgen.Eenaantal agrariërs isnamelijk bereid genoegen
tenemenmeteenopbrengstniveauwaarbij nietallekostenworden
goedgemaakt.Daardoor blijven ermeermensen indeagrarischesectorwerken dan striktgenomen vooreen rendabel af tezettenproduktienoodzakelijk is.
Onder invloed vaneenvoortdurende,omvangrijkewerkloosheid
kandeneiging hiertoezelfsnog groterworden.Het tempovande
vermindering vandeagrarische beroepsbevolking kanderhalve lager
liggendan intabel 2 isweergegeven.Zokunnenwerklozeboerenof tuinderszoonsophetouderlijk bedrijf gaanmeewerken ofdit
zelfsovernemen.Ook ishetmogelijk datdoordewerkloosheid de
belangstellingvoor eenbestaan inde land-entuinbouw bijde
agrarischejongerenweertoeneemt.
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Inhetvoorgaande ging hetornde teverwachtenontwikkeling
bijongewijzigd beleid.Het lijktechteronwaarschijnlijkdater
geen verandering komt inhet landbouwbeleid.Zo ishetmarkt-en
prijsbeleid vanwegede budgettaire problemen diehetmet zichmeebrengt,momenteel volop indiscussie.Eenprijsverhoging die leidt
toteen reële inkomensverbetering vanenige betekenis, isderhalve
zondermeer niet teverwachten.
Prijsverhoginggepaard gaandemetmaatregelen omdeproduktie
tebeheersen -verantwoordelijkheidsheffing,superheffing,contingenteringen -zal opzichdewerkgelegenheid uiteraard nietvergroten.Eendergelijk beleid isimmersbedoeld omdeproduktieterug tedringen,ofminstens indehand tehouden.Veel zaloverigensafhangen vandematewaarin deproducentenprijzen kunnenwordenverhoogd envandewijzewaarop het produktiebeheersend beleid
wordt uitgevoerd, inhetbijzonderwat heteffectopdeafzonderlijkebedrijven betreft.Wanneermen er inslaagt viaeen stelsel
vanquoteringen depositievandebedrijvenwaar decontinuïteit
ingevaar isteversterken,kandevermindering vandeagrarische
werkgelegenheidworden vertraagd.Ofen inwelkemate dit hetgeval zal zijn, ismedeafhankelijk vandeeconomische en technische
ontwikkelingen inhetalgemeen.
Eenbeleid gerichtopverlaging vandeproduktiekosten kan
opzicheen belangrijke bijdrage leveren toteenverbetering van
de inkomenspositie inde land-entuinbouw.Kostenverlaging van
enigebetekenis isechter veelal hetgevolg van arbeidsbesparende
investeringen enproduktieuitbreiding. Ditheeftgezien deafzetmogelijkheden,uiteindelijk eennegatiefeffectopdeontwikkeling
vandeagrarische werkgelegenheid.
Eensuccesvol beleid tenaanzien vanafzet-enexportbevorderingkan leiden toteenverantwoorde vergroting vandeagrarische
produktie en toteenverbetering vande inkomenspositieopde
Nederlandseagrarische bedrijven.Hierdoor kaneen bijdrageworden
geleverd tothetbehoud vanwerkgelegenheid indeNederlandse
land-en tuinbouw.
Aangezien demeeste bedrijven eenmansbedrijven zijnenhet
aantal opvolgers gering is,zal een inkomensverbetering meestal
•nietdirect leiden toteen uitbreiding van hetaantal arbeidskrachten.Heteffect zal vooral totuiting komen ineen vergroting
van de toetreding vanagrarischejongeren en ineen vermindering
van hetaantal bedrijven,datwordtopgeheven.
Eenvertraging van hetproces vanmechanisering enschaalvergroting zoualthans intheorie,kunnen bijdragen tot behoudvan
werkgelegenheid inde land-en tuinbouw. Eendergelijkevertraging
zouhetgevolg kunnen zijn vanhet tenopzichte vanarbeid duurder
worden vanenergie,grondstoffen enmachinese.d.
Ofdergelijke prijsstijgingen indepraktijk altijd eenwezenlijkebijdrage tothetbehoud vanagrarischewerkgelegenheid zouden kunnen leveren isechter twijfelachtig.Zokaneen stijging
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vandeprijsvoorenergiedekosten verhogen,zonderdathiereen
grotere inzetaanarbeidskrachten tegenover staat. Indeglastuinbouwhoudtdeverhoging vandegasprijs zelfseen bedreiging van
dewerkgelegenheid indezesector in.Ook inhetsterkgemechaniseerde landbouwbedrijf lijkendemogelijkheden totvervanging van
kapitaal doorarbeid, resulterend inblijvend meerwerkgelegenheid,
nietgroot.Bovendien zal hetduurderworden vanenergie,grondstoffen enmachinesaanleiding geven tothetzoeken naarmogelijkhedenomdezeproduktiemiddelen doelmatiger tegebruiken. Indit
verband kanookworden gewezenophet zoeken naar alternatieve
energiebronnenenopdevermindering vandeenergieaanwending per
kgproduktalsgevolg vaneengrotereproduktiviteitbijgewasen
dier.Devraag isdanookwanneer bedoeldeprijsstijgingendebehoefteaanarbeidskrachten gaan beïnvloeden en inwelkemate.Dat
het steedszal leiden totmeervraag naararbeid valtechter te
betwijfelen.
Zoumenzondermeerdetechnischeontwikkeling willenafremmen,danzoudit toteenernstigeverzwakking vande internationaleconcurrentiepositievandeNederlandse land-entuinbouw leiden.
Uiteindelijk heeftditeennegatieve invloed opdewerkgelegenheid
indezesectoren.Het nietbenuttenvandetechnischemogelijkheden kanverderdemogelijkheden totverbetering vandewerkomstandighedenopdeagrarische bedrijven beperken.
Van betekenis bijditalles is,datdeverhoging vandeproduktiviteitweliswaar enerzijds dewerkgelegenheid verkleint,maar
anderzijds doordeverlaging vandeproduktiekosten depositievan
deNederlandse land-en tuinbouwenvandeverwerkende industrie
opdeexportmarkt kanversterken.Aldus kanerwerkgelegenheid,
zijhetopeen lager niveau,worden behouden.
Al metal ligteenverderevermindering vandeagrarische
werkgelegenheid inde lijnderverwachtingen. Ineen tijd vaneen
omvangrijke,structurelewerkloosheid isditvoorveleneenmoeilijkteaccepteren zaak. Inverband methetgroteaantal werklozen
zou bovendieneenvertraging vandevermindering vanhetaantal
arbeidskrachten inde land-en tuinbouw nationaal-economischgeziengeen nadeel zijn.Deextra arbeid,dieopdebedrijven blijft
moetechter betaaldworden.Wanneer dit niet uitdeprijzen kan
zal ditopanderewijzemoeten geschieden b.v.door inkomenstoeslagen,al ofniet tefinancieren uitdewerkloosheidsfondsen.Een
dergelijk beleid,datwaarschijnlijk nietveel extra budgettaire
kostenmet zichmee hoeft tebrengen,lijktmoeilijk teverwezenlijkenen isoverigensmeereen"werkverschaffingsbeleid"daneen
werkgelegenheidsbeleid.
Het isechterdevraagofalléénopgrond vandewerkloosheid,deproduktiviteitsontwikkeling ineen bepaalde sector,hier
deagrarische,magwordenafgeremd. Dit temeer daarhethiergaat
omeenbedrijfstak dieeen belangrijke bijdrage levertaandebetalingsbalans.
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Relevant is dan ook de vraag of er nog andere redenen zijn
om de produktiviteitsstijging in de land- en tuinbouw enigszins
af te remmen. Van diverse zijden wordt de laatste jaren naar voren
gebracht, dat dit inderdaad het geval is.Dewijze waarop de produktiviteitsstijging wordt bereikt en de middelen die hierbijworden aangewend zouden leiden tot een zware psychische belasting van
de agrarische bevolking, tot slechte behandeling van dieren, tot
kwaliteitsverlies van agrarische produkten, tot aantasting van natuur, landschap en milieu en tot uitputting van niet of moeilijk
vernieuwbare hulpbronnen. Het streven naar produktiviteitsstijging
in de land- en tuinbouw zou dus ernstige negatieve effecten met
zich meebrengen. Hierbij zouden grote belangen op het spel staan
voor de toekomst van de samenleving, de land- en tuinbouw inbegrepen 21).Het aantal stemmen dat pleit voor een ombuiging van de
agrarisch-structurele ontwikkelingen en voor een landbouwbeleid
dat meer arbeidsplaatsen in stand zou houden,meer rekening zou
houden met de belangen van natuur en landschap en dat het milieu
niet zou aantasten, lijkt dan ook toe te nemen.
Indit kader wordt er o.a. gepleit voor een "landbouw die
past bij hedendaagse doelstellingen van maatschappij en milieu",
voor een geïntegreerde landbouw, die voedsel produceert, "waarbij
rekening wordt gehouden met zowel de sociale en economische belangen van de agrariërs en de samenleving als geheel,als met een
goed beheer van het milieu, en een hierop afgestemde politieke
keuze"22).
Het is nogal wat,wat men hier allemaal tegelijk wil bereiken.
Het realiseren van een dergelijke geïntegreerde landbouw brengt
bovendien naar alle waarschijnlijkheid grote kosten met zich mee,
hetzij voor de consument, hetzij voor de belastingbetaler. De doelstellingen van de geïntegreerde landbouw -of van andere vormen
van landbouw die meer rekening houden met het milieu - betekenen
verder een functieverschuiving in de richting van verzorging en
beheer van landschap en natuur. De belangstelling van de agrariërs
hiervoor is tot nu toe over het algemeen nog niet groot.
Van wezenlijke betekenis is de vraag of bij een voortzetting
van demechanisering, intensivering en produktiviteitsverhoging in
de gangbare landbouw, het milieu inderdaad ernstig wordt bedreigd
en ecologische veiligheidsmarges worden overschreden als gevolg
van de hoge kunstmestgiften, de chemische gewasbeschermingsmiddelen en de grote hoeveelheden organische mest. Demeningen over de
negatieve aspecten van de gangbare landbouw zijn verdeeld. Bovendien is het moeilijk er een duidelijk inzicht in te krijgen. Het
is dan ook begrijpelijk, dat men huiverig isom vergaande maatregelen te nemen en om in te grijpen in gevestigde verhoudingen en
belangen, zonder dat duidelijk vast staat dat dit absoluut noodzakelijk is.Anderen daarentegen zullen van mening zijn,dat niet
kanworden gewacht tot de bewijzen van de negatieve effecten volledig zijn geleverd. Ingeval van een "agrarisch Lekkerkerk" dat
dan niet tot enkele plaatsen beperkt blijft,zou het wel eens te
laat kunnen zijn.
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Hoehetook zij,het lijktwenselijkdemogelijkheden vande
geïntegreerde landbouw systematisch tebestuderen,ookwat deconsequenties voordewerkgelegenheid betreft.Tegenover eenwinst
aanwerkgelegenheid indeze landbouw staatverliesaanwerkgelegenheid indiedelen vandeagrarische bedrijfstak,waar deproduktieomwillevanhetmilieuofomandere redenenmoetworden
beperktofwaar deproduktiekosten omdeze redenen stijgen.Ook
moet rekeningwordengehoudenmetnadeligeconsequentiesvoorde
werkgelegenheid indemetde land-en tuinbouw samenhangendebedrijfstakken.Hiertegenover kanechtermeer nieuwewerkgelegenheid
staan,doordat degeïntegreerde landbouwookandereproduktiemiddelenbenut.Deuiteindelijkewinst aanwerkgelegenheid hangtoverigensafvano.a.het tevoeren prijsbeleid endebereidheid van
deconsumentom hogereprijzen tebetalen voordeprodukten ende
dienstenvaneendergelijke landbouw.
Ditgeldtoverigens ookvooreen landbouw,waar,zoalsb.v.
debiologisch-dynamische landbouw,primair vanwegedekwaliteit
van hetprodukt bepaaldeproduktiemiddelenalskunstmest enchemischebestrijdingsmiddelen achterwege blijven.Naarmatedeze landbouwkleinschaliger is,hetgeen bijde landbouw vano.a.ook"de
KleineAarde"hetgeval is,isdebetekenis voor hetbehoud van
dewerkgelegenheidgroter.
Ook indejaren tachtig zal deomvang vandeagrarischewerkgelegenheidworden bepaald doorhetmaatschappelijke,economisch
en technische kaderwaarbinnen deagrarische produktieplaatszal
hebben.Dewijzewaarop deoplossing van hetwerkloosheidvraagstukwordt nagestreefd, isvangrote betekenis voordewerkgelegenheid indeagrarische sector.Hetmaakt immersverschil ofhetaccent komt te liggen bijdeversterking vande industrieenvande
exportpositie,ofbijdeuitbreiding vandecollectievevoorzieningen inruimezin,met name indeniet-commerciëledienstensector,
bijkorterwerkenof indeeltijd-arbeid.Wordtde landbouwingeschakeld bijdeuitbreiding vandecollectieve diensten,dankan
ditbetekenen,dateen nieuwefactorvanbelangwordtvoordewerkgelegenheid indezesector.Ditbetreftdandeuitdecollectieve
middelen tefinancieren functievan hetbeheer endeverzorging
van landschapennatuur.
Detoekomstigemaatschappelijkeontwikkelingenzijn,ookvanwegedewerkgelegenheidsaspecten,van belang voordevrijheiden
gebondenheid vandeagrariërs.Momenteel wordt hetberoepvanboer
en tuinderover hetalgemeengekenmerkt dooreenvrijgrotemate
vanvrijheid van handelen,althans informeel opzicht.Veel boeren
zullenditechteronder invloed vandevoortdurendebedrijfsaanpassing,noodzakelijk omhunwerkgelegenheid ookopwat langere
termijn veilig testellen,nietalseen feitelijkevrijheidervaren.
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Voor de toekomst lijkt het,gezien dehiervoorweergegeven
beschouwingen,niet uitgesloten,datook deformelevrijheidverderzalworden beknot.Deze,hopelijk beperkte,beknotting zou
wel eens nodig kunnen zijnomagrariërsensamenleving eenbeter
enveiliger bestaan tegaranderen. Binnen dezeeventuele grotere
gebondenheid zullen veel agrariërs nog voldoende ruimte hebbenenmoeten houden -omal naar huncapaciteiten enomstandigheden
hunbedrijf naar eigen goeddunken interichten.
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LANDBOUWONTWIKKELING ENENERGIE INONTWIKKELINGSLANDEN
J.S.O.vanAsseldonk

1.

Inleiding

De inspanningen vanenvoordeontwikkelingslanden indeafgelopen 25 tot30jaarhebbenarmoedeenhonger indewereld niet
kunnen uitbannen. Infeiteblijfthetaantal mensendat permanent
honger lijdtnogsteeds toenemen.UithetMOIRA-onderzoekdatdoor
Linnemann (1979)e.a.werd verricht,enmedemetsteunvanhet
Landbouw-Economisch Instituutwerd voortgezetonder denaamStichtingOnderzoekWereldvoedselvoorziening,bleekdatergrote inkomensverschillenbestaan,zowel tussenalsbinnen landen.
Buiten de landbouw ishetvoedingspeil gerelateerd aandeeffectievevraag i.e.koopkrachtvandeconsument:gebrekaankoopkracht impliceerthonger.Hetuitbannenvandehonger vergtdaarom
heelwatmeerdanalleen hetverhogen vandevoedselproduktie.Dit
laatste isvan belang ingeval vanvoedseltekortenophetplattelanden t.a.v.deeigen koopkrachtigevraag ishetvanbelangomdatdaarmeedevoedselinvoerkanworden verminderd.
Hetverschaffen van koopkracht aanhongerenden isopdelange
termijneenvoorwaardeom hethongervraagstuk aan tepakken,hetzijdoorherverdeling van koopkracht,hetzijdoor hetscheppenvan
mogelijkheden totprod-uktievearbeid.Voorziening inde reedsbestaandebinnenlandse koopkrachtigevraag is indemeesteontwikkelingslanden steedsmoeilijker geworden omdatdeeigen produktie
vanvoedsel achterbleef bijdevraag.Hetoverheidsbeleid inveel
ontwikkelingslanden kendeeen lageprioriteit toeaan detraditionelesectoren,waaronder de landbouw. Ervaringen vandeafgelopen
decennia hebbenechterveranderingenvanbeleid teweeggebracht,
waardoor nuzelfseen leidende rol aande landbouwwordt toegekend.
Inditartikel wordtgeschetst hoedieveranderdewaarderingvan
de rol vande landbouw inhetontwikkelingsproces totstand kwam.
Tochwordtook thans nog teweinig aandacht besteed aande
beperkingen indeaanbodstructuur vanhetvoedselsysteem.Hetis
nodig meer rekening tehoudenmetdeonderlinge samenhangen tussen
voedselproduktie,energiedragers,gewassenenveehouderijenhet
gebruik vandeafvalproduktenvoorhetbehoud vandebodemvruchtbaarheid. Indien dit nietgebeurtwordt devoedselproduktiebeperkt toteengeïsoleerdeaktiviteit,metalsgevolg een teeenzijdig beleidwaaruitmislukkingen vangoedbedoelde programma'sen
projecten kunnenvoortkomen. Inhetvolgendeworden suggestiesgedaanomdeaanbodsanalyse binneneen ruimer kaderaan tepakken.
Er iseenduidelijke noodzaakom,uitgaande van bestaande
1andbouwsystemen,technologieën teontwikkelen dieminderafhankelijkzijnvanbuiten de landbouw -meest industrieel geproduceerde inputs-,vooral methetoogopdeschaarsteaanfossieleener172

gie.Erwordt eensysteem voorverderonderzoekvoorgesteld waarin
groeneenergiedefossieleenergievoorziening vervangt endeproduktiebeperking vanhet landbouwsysteemwordtverlegd naarenergieextensieve inputs zoals fosfaaten/of kali.Meergeïntegreerdonderzoekopdit terreinmetals instrumenten 1andbouwmodel1en,die
zowel gedetailleerde technische informatiealsooksociaal-economischerelaties kunnen bevatten,verdientaanbeveling.

2.

Landbouw en ontwikkeling

Dewetenschap vandeontwikkelingsproblematiek isnogjongen
ondanks veel onderzoek enervaring isdekennis nogfragmentarisch.
Daardoor istheorievorming beperktensprekenbestaandeopvattingenelkaarvaak tegen.Tegen dezeachtergrond ishetweinigverbazingwekkend datmen terugvaltopdeervaringen en theorieënvande
westersewereld.Tot indejaren zestig lagdenadrukvooral op
heteconomisch aspectvanontwikkeling enbeperktemen zichbovendien totdatgenewatbetrekking heeftopminofmeermeetbareeconomischegroei.Denadruk lag indie tijd nogvooral opsterkgeaggregeerde indicatorenvanontwikkeling,zoalsgemiddeldhoofdelijk inkomen,desectoralegroei,deexportendebesparingen.
Verandering vangemiddeld hoofdelijk inkomenwerd alsmaatstaf
voordevooruitgang enarmoedebestrijdinggenomen. Inhetmoderniseringsproces lagdenadrukop technologischgeavanceerdesectorenenprocessen enditwerdals zodanig vanuithetwestenovergenomen.Hensprak danooksteedsvaneenuniverseel model ofvan
"universeel ontwikkelingsdenken" (Rostow,1960)waarbijfasenwerdenonderscheiden die logisch inelkaarovergaan.Demoderneeconomische sectoren indesteden trekkenarbeid aanvanhetplattelandwaararbeidsoverschotten zijn;de landbouwmoet tevensgoedkopegrondstoffen leverenvoorde industrieengoedkoopvoedsel
voordeurbanebevolking.
Menging ervan uitdatde landbouw instaat zouzijnvoedsel,
grondstoffen enarbeid teblijven leverenaaneengroeiendemodernesector.Deveronderstellingwerd gedaan datdemarginalearbeidsproduktiviteitophetplatteland gelijk nul is (Lewis,195^)
enarbeid dus zoumigreren naar destad.Al naargelang debehoefte
indemoderne sector (zieookTodaro, 1977)- Aanpassing vanvoedsel- engrondstoffenaanbodaandevraagwerd,naaranalogiemet
hetwesten,verondersteld tezijnverzekerd.
Infeite isdeontwikkelingandersverlopenenwordtdoor
meer factoren bepaald dan inde theoriewerd aangenomen. Inde
eersteplaats hebben deontwikkelingslandeneen zeersnellebevolkingsgroei doorgemaaktwaarmeedevoedselproduktienauwelijksgelijke tred konhouden. Inde tweedeplaatswerd moderniseringnagestreefdmet behulpvangeavanceerde technologiedieweinigwerkgelegenheid schiep endan nogalleenvooreen kleine,relatief
hoogbetaalde,groepvanmeergeschooldewerkers.Hierdoorwerd
heteconomisch dualisme tussenmoderneen traditionelesectoren,
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gebaseerd op tweesoorten zeeruiteenlopende technologieën, inde
handgewerkt.De inkomensverschillen tussenstad enplatteland en
hetverschil invoedselveiligheid hebbeneenmigratienaardestad
opgang gebracht diever uitging bovendestedelijkearbeidsbehoefte indemodernesectoren.
Deverschillen ingroeitempohebbengeleid tottoenemenderegionale inkomensverschillen (Myrdal, 1963); slechtseen kleingedeeltevande landbouw,vooral degroterebedrijven,heeftaansluiting bijdestedelijkeontwikkeling kunnen krijgen doornieuwe
technologieën toetepassenendoor produktievoordestedelijke
ofbuitenlandsemarkt.
Meer prioriteitvoor landbouwsector
De totale landbouwproduktievandeontwikkelingslanden isde
laatstedecennia snel toegenomen.Degemiddeldegroei wasmeerdan
drieprocent perjaarhetgeen indegeschiedenis vandewesterse
landbouw nauwelijks isvoorgekomen.Debevolkingsgroei isechter
nog zekerzosnel gegaan zodatdehoofdelijkeconsumptieweinig is
veranderd.Daardoor zijneenaantal problemenblijvenbestaanof
nogversterkt.Alsgevolg vanweersfluctuatieskunnen deopbrengstenergvariëren zodat inslechtejarendevoorraden doorgaans
niet toereikend zijnendure importenmoeten plaatsvinden.
Ook zijnergroteverschillen ontstaan tussengebiedenmet
eenongelijkgroeitempo.Alsgevolg vande landschaarste bedraagt
hetaantal landlozen bijvoorbeeld ophet Indischsubcontinental
meerdaneenkwartvan.deplattelandsbevolking. Indegrotesteden
isdebevolking snellergegroeid dandewerkgelegenheid,ende
laagste inkomensgroepenwerden indeslechteoogstjaren zwaargetroffendoorverhoging vandevoedselprijzen.Degroei vande
landbouw is indeontwikkelingslanden nietoveral opdezelfde
manierverlopen.
Voor zoverareaaluitbreiding nogmogelijkwas (Thailand),is
produktievooral gegroeid door inzetvanhetsnel groeiendearbeidspotentieel.Groteveranderingen intechnologiewaren daarbij
nietnodig zodatschaarsteaan kapitaal enkennisgeen belemmering
i£geweest. InZuid-KoreaenTaiwan heeftde landbouwmetbehulp
vangeïmporteerde technologie eensnelleontwikkeling doorgemaakt.
Deboeren zijn hierwel ophetgebruikvan non-farm-inputsals
kunstmest,biocidenenmachinesovergegaan. Inlanden,zoals India
enBangladesh,waar geenareaaluitbreidingmogelijkwas endie
geengrotebuitenlandse investeringshulphebbengekregen, isde
landbouwechter eenprobleemsectorgebleven. Indeze landen ismen
niet instaatvoldoendevoedsel engrondstoffen teproduceren
waardoorvoedselimporten noodzakelijk zijn.Dezezijneengrote
lastvoor debetalingsbalansen remmenzelfsde importvan industriëlekapitaalgoederenwaardoor degeheleeconomischeontwikkelingwordtvertraagd.
Gaandeweg heeftdeovertuiging veld gewonnendatde landbouwsectoreenhogereprioriteit indeontwikkelingsplannenmoet krij174

gen.Mellor (1976) iseendereersten die inzijnstudie"rural
ledgrowth strategy"over India totdeconclusiekomtdataanpassingen inde landbouw voorrang moeten krijgen bovenandereontwikkelingsaktiviteiten.
Inzijnstudieover enkeledeelstaten van Indiaconstateert
Mellor datvoor landarbeiders de inkomenselastieiteitvanbasisvoedsel erg hoog isendatdeheersende produktietechnologievan
datvoedsel zeerarbeidsintensief is.Zijn"oplossing"voorhet
hongervraagstukhoudtdanook indatdeboer zichvooral moet
richtenopdeproduktievanditbasisvoedsel waar terplaatseeen
grotepotentiële vraag naar is.Omdat de lokaleafzetmogelijkheden
verzekerd zijn kandeboer zondergrote risico's hetbedrijfdaaropafstemmen.Deafzetgarantieheeft deboer indezebenadering
grotendeels zelf indehandomdatwordt aangenomen datdemeerproduktiegerealiseerd wordtmet inzetvan landarbeiders diehun
loonontvangsten hoofdzakelijkaanvoedsel uitgeven.
Ingeval vancashcrops zoudeafzetgarantienietbestaanomdatdestedelijkeenbuitenlandsemarktonderhevig isaanprijsbewegingen diedoorde individuele boer nietzijn tevoorzien.
Behoud van regionale koopkracht
Inbovenstaande benadering ishetnaarbinnen richtenvande
regionalekoopkracht eenvoorwaardevoordegeldigheid vandetheorie.Welk technologie-conceptmoetenwe indatgeval hanteren?
Verhoging van de landbouwproduktiezonderaanschaf vanexogene
produktiemiddelen ishoogst zeldzaam. Naastdebeloning vanarbeid
engrond kunnen immersook deandere produktiemiddelen kostenveroorzaken.Het isdevraag ofdekoopkracht dan tochnietnaar
marktenbuiten de regioafvloeit.
Grondbezitsverhoudingen
Ophetplatteland zijndeverhoudingen inhetgrondbezitin
sterkematebepalend voorhetconsumptie-en investeringsgedrag.
Bij landschaarste zoals in Indiawordt eengedeeltevan deoogstopbrengst besteed aanbetaling van degrondkosten.Alserveel
pachtvoorkomt hebben de landeigenaren relatief hoge inkomens.Hun
bestedingen,dieweinig lijkenopdievandekleineboer,betreffenvooreenbelangrijk deel deuitgaven voorduurzameconsumptiegoederen,zoalsauto's enkoelkasten.Dezeaankopen kunnenalleen
buiten de regio indegrotestedenwordengedaan zodatdezekoopkrachtvoor de lokalemarktverloren gaat.Tenaanzienvanhet investeringsgedrag komt ietsdergelijks voor.De landeigenaren investerenbijvoorkeur instedelijkeobjectenom tekunnenprofiterenvandeveelal snellegroei inde industrie.Deongelijkeverdeling vanhetgrondbezit kanderhalveeenbelemmering zijnvoor
uitbreiding van 1andbouwinvesteringen.

175

Non-farm-inputs
Behalvegrond zijnernogandereproduktiemiddelendieniet
geheel doorarbeid kunnenworden vervangen.Voor eenmeeropbrengst
isersteedsmeer stikstof,kali enfosfaat nodig envaakookmeer
gereedschap,werktuigen enwaterbeheersingsmiddelen.Voor zover
dezeprodukten nietdoor de lokalenijverheid kunnenwordengeproduceerd, isaankoop buiten de regionoodzakelijk.Produktievan.
kunstmest vereisteengeavanceerde technologiewaartoederurale
industrievaneenontwikkelingsland geen toegang heeft.Nade
energiecrisis issteeds duidelijker geworden datdeafhankelijkheid vandeurbane kunstmestmarktvoordekleineboergrote risico'smeebrengt.Debeschikbaarheid isnietgegarandeerd ende
prijzen gaan dekoopkracht vandeboer somsverre teboven.
Ditprobleem isteondervangen dooreen 1andbouwsysteemte
ontwikkelen datmeergebaseerd isopproduktiemiddelenmeteenlage inhoudaan fossieleenergie.Zozoudestikstofbeperking bijvoorbeeld kunnenwordenondervangen door intensiveringvandebiologische stikstofbinding ophetbedrijf,hetgeenmeestal zalbetekenendatfosfaatdeopbrengstbeperkendefactorwordt.
Ontwikkelingslanden kunnenmisschienmeeprofiterenvan landbouwkundig onderzoek indewesterse landen naarvermindering van
deenergie-intensiteitvandeproduktieprocessen inde landbouw.
Vergisting vanveemest totmethaangas enveredeling van leguminosenzijn hiervan sprekendevoorbeelden.Omdatontwikkelingen langzaamgaanenbovendien niet indeeersteplaats zijnafgestemd op
deomstandigheden indjeontwikkelingslanden, ishetnodig nate
gaanonderwelke technischeensociaal-economische omstandigheden
een 1andbouwsysteem ineenontwikkelingslandmeerop lokalehulpbronnen enminderopenergierijke non-farm-inputskanwordengebaseerd.
Voor desubstitutievan kunstmest enmotorbrandstof doorarbeiden lokalehulpbronnen kandebeschouwing nietbeperkt blijven
totde landbouw;denijverheid en rurale industriemoeterbijbetrokkenwordenomdatdeverwerking van 1andbouwproduktenenafval
terplaatse noodzakelijk isvoor respectievelijkhetbehoud van
4eplantennutriënten endeenergiewinning uitbiomassa.Ook kande
beschouwing nietuitsluitend een technisch karakter hebbenomdat
degrondbezitsverhoudingenmedebepalend zijnvoordehaalbaarheid
vaneen landbouwsysteemmet naar binnen gerichtekoopkracht.
Inhetvolgendewordeneerstenkele technischeaspectenvan
deomschakeling openergiezélfvoorziening behandeld, terwijl vervolgens eenmodel voor verderonderzoek tersprakezal komen.

3.

Energie in het landbouwsysteem

Naar'.gelangdebeschikbaarheid vanenergiemeer inhetgedrang kwam,werd men zichbewustvandecruciale rol diedezein
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de landbouw speelt.Erkunnen inditverband driebelangrijke
energiefuncties onderscheidenworden:
energieals produktiemiddel inde landbouw;
energieals produktvande landbouw;
energieals brandstof inde ruralegezinshuishouding.
Veel energie isnodig voor deproduktievanstikstofkunstmest
-éénkgstikstof vereist 1,8kgolie-equivalent-,biociden,machinesenvoor infrastructurelekunstwerken.Energieschaarste
heeftdanookeendirecteuitwerking opdemogelijkhedenvanopbrengstverhogihg pereenheid areaal ofarbeidsinzet.Vervanging
vanossendoor trekkers kanweideareaal voordeakkerbouwvrijmakenmaarverlaagtookdebeschikbaarheidvanorganischemest.Omdat trekkersop kleinebedrijven - integenstelling totbijde
groteboeren -nietvolledig benutkunnenworden blijftdemechanisatietotdegrotebedrijvenbeperkt zodatdekleineboerenin
oogst-enplanttijd hunarbeid nietmeer kunnen uithuren.Deinkomensverdeling zal hierdoorgaanveranderen.Gebrekaanorganische
mestkandevruchtbaarheid vandegrondop langetermijn ingevaar
brengen.Land-enbosbouwproducerengroeneenergie,datwil zeggenenergieuitplantenresten,hout,mestenafval datnog nietin
fossielevormen isvastgelegd.
Groeneenergie inIndia
Aandehand vaneenvoorbeeld willenwe latenzienhoezeerin
ontwikkelingslanden deenergievoorzieningopgroeneenergie isgebaseerd.
Inhetvolgendeoverzicht (Bathia,1977)wordthetruraal
energieverbruik in India inprocentenweergegeven.Decijfershebbenbetrekking ophetjaar 1970—1971-Het totale ruraleenergiegebruikhad toeneenomvang van 265miljoen tonsteenkoolequivalent.
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Intotaal isdus 8kZvanhet ruralegebruik gebaseerdop
groeneenergie.Brandhout enveeofveeprodukten zijn hierbijde
belangrijkstebronnen.
Alsgevolg vandebevolkingsdruk is inde loopderjarenhet
bosareaal verminderd en inverschillende landen zijndegrenzen
vandeecologischeveiligheid reedsoverschreden.Ditkomtonder
meer totuitdrukking indegevolgenvandeerosie indebovenstroomsegebiedenvangrote rivieren.Doordeerosie isdewateropslagcapaciteitvandegrond sterkafgenomen zodatdeafvoerpiekenvande rivier inde regentijd buitensporig hoog zijn en inde
drogetijderg laag.Zowel overstromingenalsdroogtedoorgebrek
aan irrigatiewatermoeten daarom tendeleaandeontbossing worden
toegeschreven.
Doordeprijsstijging vandefossieleenergieheeftdegroene
energieproduktieeen impulsgekregen; in India isdeaanplantvan
houtgewassen gestegen en inBrazilië ishetareaal energiegewassen
voordealcoholproduktie,zoalscassaveensuikerriet,toegenomen.
Hierdoor isdeareaalconcurrentiemetdevoedselgewassen sterker
geworden.Vooreenopbrengstverhoging isechterbemesting nodig
dieookweermetdebrandstoffunctievandeorganischemestmoet
concurreren.Energieschaarsteheeft inZuid-Oost-Aziëgeleid tot
verbranding vanstroenmest.Deze toepassing iszowel uithet
oogpuntvanverbrandingsefficientieals uit landbouwkundigoogpunt
nadelig.
In India iseenbelangrijk begingemaaktmetde toepassing
vanvergistingstechniekenwaarbijmest,al dan nietgemengd met
organisch afval,inmethaangaswordtomgezet (Parikh, 1977).De
yerbrandingsefficientievanhetgas isruimvijfmaal zohoog
(60%)alsdievanorganisch afval bijverbranding ineenopenvuur
(11%).Vergelijkenweditmethetvoorafgaande overzicht van India,
dan kunnenwevaststellen datdezeverbetering inbeginsel het
grootstedeel vandebrandhoutafhankelijkheid zoukunnenvervangen.Ook ishetmogelijkhetgrasalsenergiebron voor-deverlichtingende irrigatiepompen tegebruiken.Bovendien blijven in
hetslibvanhetvergistingsproces deplantennutriënten geheel
behouden.Dit integenstelling totdeverbranding vanafvalwaarbijallestikstofverlorengaat.Hetmethaangas isinonzeoptiek
duszowel vanbelang uithetoogpuntvanhetbehoud vanderegionalekoopkracht -minder kunstmest,elektriciteit enkerosineaankoop-als uithetoogpunt vanbescherming vanhetgrond,bos
enwaterpotentieel.
Potentiële bronvangroeneenergie
Hetgebruikvangroeneenergie is inontwikkelingslandenweliswaar hoogmaar het isdevraagofditookblijvend zal zijn.Het
gebruikvan brandhout isnamelijkgebaseerd op intering vanvroegergevormde reserves.Webekijken nueerstdeenergiestroomvan
de landbouwopjaarbasis opeenmondiaal aggregatieniveau enmaken
vervolgens onderscheid inverschillende 1andbouwsystemen,om beter
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inzicht tekrijgen indespecifiekemogelijkhedenvandetropische
1anden.
DoorW.J. Beek zijneenaantal berekeningen enschattingen
van deenergiestroom inde landbouwgemaakt.Hethiernavolgend
schema -gepresenteerd opeensymposium overgroeneenergiein
Wageningen (Beek,I98O)-geeftdeenergiestromen interawatts l)
weerdiejaarlijks inde land-enbosbouw indewereldomgaan.
Figuur 1. Energiestromen inbosen landbouw (inTW)

2,1 0,6

12 3.5

* afval

-Li.
Uitdefiguur blijkt datdegeabsorbeerde zonne-energievan
bosen land respectievelijk 2,1 en 12twperjaarbedraagt.Door
ademhaling vandeplantgaathiervan 0,6 en3,5 twverloren zodat
indefotosyntheseprocessen diedoordemens beheerstworden,netto
H,1-4,1 = 10twperjaarwordt vastgelegd. Deproduktenvanhet
bosworden indevorm vanhout (0,7tw)doordemensgebruikt,het
restantblijftdeelsachter inhetbosenwordt inhumusomgezet
(0,3 tw),ofwordt afval (0,5tw).Degewasopbrengstengaan inde
vorm vanvoedsel naardemens (O,'*tw)ofwordenalsveevoergebruikt (1,4tw),denietoogstbareplantendelen blijvenophet
landachter endragen bij totdehumuswinning (6,7tw).De input
van fossieleenergie isrelatief vrijgroot,vooral indemoderne
landbouw.

1)

1Terawatt

12
10 watt.
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Hethogeverbruik (7,2tw)heeftook betrekking opdelandbouw indeontwikkelde landen.Wemoetenaannemen datdeverliezen
inverbrandings-enademhalingsprocessen niet terug tewinnenzijn.
Deoverblijvendeposten zijndan:
afval vanhuishouding enbos
= 1,2 tw
organisch afval vanhoutengewas=7,0 tw
organisch afval vanmens endier = 0,k tw
Bijelkaar iserdus8,6 twaan nieteetbaarorganischmateriaal datdoormicro-organismenwordtomgezet inkoolzuur enwaterwaarmeedekoolstofkringloopwordt gesloten.Doordeophoping
vanorganischmateriaal indevormvanhumus indegrond,ziter
inditproces steeds eenbelangrijkevertraging;dehoeveelheid
humus ispergrondsoortsterkverschillend maar bijdoorsnee landbouwgrond isdeduurvandeophopïngvanorganisch afval omdewater-en nutriëntenvoorziening van hetgewas tekunnen reguleren,
tochwel 10jaar.Men kande8,6 tworganisch afval danookniet
inz'ngeheel alseenpotentiëlebronvoorgroeneenergiebeschouwen.
Ecologisch gevaar vangroeneenergie
Met het"domesticeren"vanmicro-organismen voordeproduktie
vangroeneenergieopdeboerderij isnogmaar nauwelijkseenbegingemaakt.De inefficiënteverbranding vankoolhydraten isalzo
oud alsdemens. Ecologen en landbouwkundigen hebben dewaarschuwende kritiek opde traditionele brandcultuurechter terstonddoorgetrokken naarde toepassing vandegroeneenergie.Hoewel degevaren van nogmeerverliesvanorganische stofvoorde landbouwin
veel landenonmiskenbaar zijn,wordt juist indezegebiedende
brandstofschaarstesteeds groter enblijftdefossieleenergie
buiten bereikvandeweinig koopkrachtigen.Het isdanookvanhet
grootste belang omdebeschikbareenergiegrondstoffen efficiënter
tebenutten dooraanpassingvan het 1andbouwsysteem.Gezien depotentiëleomvang vandebronvanorganisch afval kunnen defermentatieprocessen daarbij nietbuiten beschouwing blijven.Inditverbandmoet hetvolgende inaanmerkingwordengenomen:
Hetenergiegebruik inontwikkelingslanden isperhoofd slechts
1/6 vanhetgemiddeldeWesteuropese niveau,en 1/6 deel van
hetNoordamerikaanseverbruik (FAO,1979) 1). IndeschattingenvanBeek ishet fossieleenergieverbruikongeveer gelijk
aandehumusbron:datwil zeggendatbijdehuidigeenergieconsumptievan deontwikkelingslanden,bijefficiënteaanwending,slechts eenzeer beperktgedeeltevoorgroeneenergie
behoeft tewordenbenut.
18
Totaal verbruikontwikkelingslanden= 19- 10 joule
(2hk0 min. inwoners).
-«
Totaal verbruikontwikkelde landen=153.10 joule
( 950min. inwoners).
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Fermentatievanorganisch afval iseenstimulans voordelokaleverwerking van de 1andbouwproduktenwaardoor behalvede
extraenergieook destikstofenmineralen voorde landbouw
kunnenworden behouden. Inplaatsvanorganisch afval teverbranden,moethetworden gefermenteerdwaardoorextra energie
envooral stikstofvrijkomen.
Inbeidegevallen kanerbijeenbeterenutriëntenvoorziening
opbrengstverhoging indeakkerbouwoptreden zodateengroter
areaal voorhoutproduktie-groenbemestersen 1eguminosengewassenkanworden bestemd.Hierdoor krijgteengroter gedeelte
vandegrond degelegenheid omhethumusgehalte teherstellen.
Vanuit landbouwkundigoogpunt isdebetekenisvandeorganischestofveel groter danalleenmaar dievan leveranciervanmineralenenstikstof.Deorganische stof indegrond isooknog
belangrijk vooronderandere:
dewatervoorziening vandeplant,
debeschikbaarheid van sporenelementenen
hetstructuurbehoud alserosiepreventie.
Hetverliesvandezeeigenschappen heeftopde langeretermijn,evenzeeralshetnutriëntentekort,eenopbrengstdaling tot
gevolg.Ingeval van tropischegrondenmoetmenbovendien bedenken
datdehumusafbraak zeer snel gaatendatgeenenkel permanent
akkerbouwsysteemgerealiseerdwordtopeenhoogstabiel humusniveau.Het isdanookdevraag ofhetorganischestofgehaltevan
degrond zal afnemen als deboereengedeeltevan dedecompositie
vandeorganische stof zelfgaat beheersenomdeenergieervante
kunnenbenutten.
Aangezien algemeenwordt aangenomen datdebodemdegeneratie
indeontwikkelingslanden reeds indegevarenzone terecht isgekomen hebbenwegezocht naar deafnamevanorganischestof inde
verschillende 1andbouwsystemen.
IneenstudievanFrissel e.a. (1978)wordt eenvergelijking
gemaaktvan65 1andbouwsystemen.Uitdiverseonderzoekingenzijn
cijfersverkregenover devoorraden stikstof,kalium enfosfor in
debodem.Over38systemen isvoldoende informatieverkregen omde
toe-ofafnamevandestikstofvoorraad indeorganische stofvan
degrond tekunnen vaststellen. In31 systemenwas informatieover
fosfaaten in23systemen over dekaliumvoorraad.Er isgeenenkel
systeemmeteen netto-kaliumverlies,éénmetfosfaatverliesenin
driegevallen,tewetenmais engerstteelten indeUSA,blijktde
stikstof uitdehumusvoorraad af tenemen.Deomvang van destikstofverliezen komtnietuitboven de10kgperjaarenmenconcludeert danook:"Because amountsof thisorder kan readily be
replaced inagrassland phaseofcultivationwith Nfixationby
legumes,theconcern aboutexhaustion oforganic reserves insoils
does notseem tobesupported by thefacts presented inthis
symposium".
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Frissel waarschuwtwel voorhetal tegemakkelijk interpreterenvande resultaten,enwijstopeengrootaantal factoren,die
naderonderzoekbehoeven.
Tenaanzien vanhetecologisch gevaar bijdewinning van
groeneenergie tenkostevandehumusvorming komenwe totdeslotsomdatgeen apriori belemmeringen voorverderonderzoek aanwezig
zijn.Hiermeewillenwe nietontkennen dater redenen teoverzijn
omzowel debeperkteomvang alsdegevarenvandegroeneenergie
tebenadrukken.Wezijnechter vanmening dat ineenaantal ontwikkelingslandenmetgrotevoedsel-enenergietekorten deomstandighedenvoordeverdereontwikkeling vangroeneenergiezodanigverschillenmet die inde rijke landendatdetoepassingsmogelijkheden daarveel gunstiger zijn.Debelangrijkstefactoren bleken
hierbijtezijn:
Integenstelling totdegematigde streken is indetropische
landbouwgrond eenhoogorganisch stofgehalte toch niette
handhaven.
Devraag naarenergie is inontwikkelingslandenbeperkten
hoofdzakelijkafkomstig van platteland en landbouw.Eenzijdigeuitputting vandehumusvoorraad isdaarom onmiddellijk
voelbaar en kan totbijsturing vanhet 1andbouwsysteem leiden.
Eenminder efficiëntevorm vangroeneenergiewordt inde
ontwikkelingslanden reeds toegepast.
De nutriëntenvoorraad indeorganische stof isvolgensbeperktonderzoek alleen inenkelewesterse 1andbouwsystemen
aanhetafnemen.
Energieverbruik inverschillende 1andbouwsystemen
Omeen indruk tekrijgen vandemogelijkhedenom indelandbouwdenetto-energiebalans teverbeterenmakenwegebruikvande
gegevensvanLeach (1976). Infiguur 2zijneenaantal groepenvan
1andbouwsystemenweergegeven.Leach benadrukt deoutput/inputverhouding vanenergie (=Er-waarde) inhet 1andbouwsysteem. Inde
figuur zijndeverhoudingen tien,éénen 1/10 doormiddel vandiagonalenweergegeven.Dezeverhoudingen zijnbelangrijk alsmenhet
«eindprodukt inde landbouwalleen om zijnenergie-inhoudvoortbrengt.Bijdevoedselproduktiegaathetechteromdeplantendelen
diegeschikt zijnvoormenselijkecomsumptie.Daarbijzijn niet
alleen decalorieënmaarook deverteerbaarheid enhetgehalte
aaneiwitten,vitamines enmineralen belangrijk.Voorons doel is
hetdaarom beter na tegaan hoe ineen 1andbouwsysteemdeverschillendevoedselproduktenbijeen zo laagmogelijk energieverbruik
kunnenwordengesteld.Webekijken figuur 2daarom langsvertikale
lijnenof tezienhoeeenbepaaldeopbrengstmetzoweinigmogelijkenergie kanworden gerealiseerd,danwel welk systeem bijeen
gegeven energie-inputniveau dehoogsteopbrengst levert.Daarbij
gaathet tegelijkertijdom deproduktie vandierlijk eiwit,plantaardig eiwit,granen en/of knollen.Hoehoger deveredelingsgraad
vanhetprodukt,des tehogerookdevereisteenergieomhette
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Figuur2. Energie-inputenoutput pereenheid land bijvoedsel
produktie
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produceren.Dekg-opbrengst perhaaaneetbaar produkt is inhet
algemeenomgekeerd evenredig metheteiwitgehaltevanhetprodukt.
Inhetmenselijk dieetmoeten eiwitarmeprodukten (b.v.knollen)
aangevuldwordenmeteiwitrijke produkten zoalsvleesofpeulvruchten.Hetgaaterdusomdathetcompletevoedselpakketmet zoweinigmogelijk energiewordt geproduceerd. Eenvergelijking vande
energie-intensiteitvan knol-,graan-,peul-ofvleesproduktie
geeftdaaropgeenantwoord.Wemaken daarom eenvergelijking van
enkeleproduktiesystemendieallenopmais betrekking hebbenen
quaopbrengstniveauweinig vanelkaarverschillen:
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figuur 2
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Erblijkteengrootverschil tebestaan indeenergie-input
vanbovenstaandesystemen.Tendelezijn deze teverklaren uitde
overgang vanhandkracht (0,8Mega Joule/hr)naarossen (8,0MG/hr)
enmachines (90MJ per kg)ofhetgebruikvan kunstmest (stikstof
80MJ per kg;fosfaaténkali 11MJ/kg). Hetgroteverschil in
energie-input tussen desystemen 67en68moetgeheel worden toegeschreven aanhetverschil inefficiëntie vanhandenarbeid en
ossen.Per tongraanopbrengst ligtdeenergie-inputvansysteem'68
indezelfdeordevangrootteals bijenkelegraansystemenvan
Engeland (nummers 17,18en 19 infiguur 2 ,dieeengemiddelde
opbrengst hebbenvan k,2 tongraan perhaperjaareneengemiddeldeenergie-input van k,9GJ/ha;dezeenergie is- integenstelling totdievandeontwikkelingslanden inhetoverzicht-bijna
uitsluitend vanfossieleoorsprong.
Degrotespreiding indeenergie-inzetbijdegraansystemen
indeontwikkelingslandenvraagtomverdere toelichting.BijLeach
isdeze niethelemaal terug tevindenomdat zijnbenadering via
afzonderlijkegewassen loopt.Ditheeft totgevolg datdeovergang
naarossentraktieongeveer eenverdubbeling vandeenergierekening
betekent.Erwordt namelijkaangenomen datveevoerproduktieophet
bedrijfevenveel energievereistalsdiewelke inhetaangekochte
veevoer isverwerkt.Daardoor drukt deenergievaneenjaarrantsoenveevoeropenkelewekenossentraktie. Ingeval vangraanproduktie zijndestro-endorsresten zogrootdatvoorde trekkracht
doorgaans geenveevoer vanbuitenhetbedrijf aangekochtwordt.
Daarbijmoet bovendien nog rekeningwordengehoudenmet debrandstofwaardevanhetstroen/ofdebetekenis diehetvoorennade
verbranding alsmeststof heeft.Al dezefactoren zouden indeenergiebalans betrokkenmoetenwordenomdesystemen tekunnenvergelijken.We kunnendaarom nietandersdanconcluderen dateengewasgewijzebenadering geenantwoord geeftopdevraag hoemetminder
energiehetzelfdevoedsel kanwordengeproduceerd.Omdatwel te
kunnen doenmoethetbedrijfssysteem inde landbouwals eengeïntegreerd geheel vangewassen enveehouderijworden behandeld.Alleendankanenergie tegelijkals produktenproduktiemiddel van
de landbouw enalsbrandstof voordegezinshuishoudingwordenbe.handeld.

h.

Mode1benadering voor verder onderzoek

Voor eeneconomischebeoordelingvandemogelijkhedenvoor
zelfvoorzieningvanenergie ineen 1andbouwsysteem iseenmodelmatigebenadering demeestvoordehand liggende.
Om deuitvoerige technische informatieonder economische randvoorwaarden tekunnen toetsendenkenwe hier indeeersteplaats
aaneenaktiviteitenmodel zoalsde lineaireprogrammering. Infiguur3zijndebelangrijksteaktiviteitengroepen (vierkanten)weergegeven diedaarbijexplicietonderscheiden moetenworden.Defysieke inputsenoutputs zijnalsvariabelen indevormvancirkels
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weergegeven.
Omdemogelijkhedenvooraanwending vanbiomassa indeenergieproduktieendeeffecten daarvanopdebeschikbaarheid vanorganische stof tekunnenanalyseren zijndevolgendekarakteristiekenvanbelang:
gewasproduktieaktiviteitenwaaronder ook bosbouw,veevoerproduktieen leguminosenteelten;
veehouderijaktiviteitenonderscheiden naarveesoortenmetexplicietgebruik vandevariabelen zoalsmestentrekkracht;
verwerkingsaktiviteitenmetbetrekking totdemengvoerproduktie,maalderijen,zuivelverwerking,oliepersen,vezelstrippen
enz.;
energiemanagementaktiviteitenonderscheiden inenerzijdsverbranding enanderzijds energieproduktie indevormvanbiogas
ofalcohol dieals inputenergie inlandbouw-enverwerkingsaktiviteiten kanworden aangewend;
compostering voordeproduktievanorganischemestdieterugvoert naardebodemvruchtbaarheid.
Naastdeproduktiefactoren als landenarbeidworden enkele
karakteristiekevariabelen identificeerbaar:
landbouwinputs zoalsorganischemest,dierlijke trekkrachten
nietfossieleenergieprodukten;
primaire landbouwproduktenzoalshout,gras,stroengewasresten;
verwerkte produkten alsmengvoer,zuivel,bewerktvoedsel,
landbouwgrondstoffenengroeneenergieprodukten;
afvalprodukten zoals veemest,organisch afval vanverwerkingsaktiviteiten,asvanverbranding,huishoudelijkafval en
slibvan vergistingsprocessen.
Hetschema zoals infiguur3weergegeven isontworpen alsbenadering vanhetenergievraagstuk inBangladesh;destichtingWereldvoedselvoorziening ontwikkelt eennationaal 1andbouwmodel van
ditland.
Hetplatteland vanBangladesh isdoordeenergieschaarste
.ernstiggetroffen.Ontbossing heeft totvolledige uitputting van
debrandhoutreserves geleid engaandewegwordtookdevruchtbaarheid vandegrond aangetast alsgevolg vandeverbranding vanveemest,stroenorganisch afval.Deenergievoorziening heeftdaardooreenhypotheekgenomenopdevoedselvoorziening indetoekomst.
Doordeverbranding vanorganischmateriaal wordt deorganische
bemestingminderenmoetsteedsmeer kunstmestworden aangekocht
om dit tecompenseren.Medealsgevolg vanditcompensatie-effect
issedert 196^nauwelijks opbrengstverhoging perhawaargenomen
hoewel hetkunstmestverbruik inde tijd vanca.80.000 tonper
jaar isgestegen tothet tienvoudige. Infeitewordt deenergierekening viadezecompensatievandebrandstofovergeschreven op
naamvandekunstmest.
Om tezienofdezecirkel kanworden doorbrokenmoet inhet
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model naaralternatievenvoorenergÎeproduktieuitorganischafval
wordengezocht.Hetgaat daarbijvooral omdealternatievenwaarbijdeplantennutriënten, inhetbijzonder stikstof,behouden
blijven.Deaktiviteiten diehierop betrekking hebben zoals lokale
verwerking van 1andbouwproduktenencomposteringofvergisting van
organischmateriaal,zouden inprincipe zowel opdeboerderijals
opwatgrotereschaal indorpsverband kunnenworden uitgevoerd.
Volledige zelfvoorziening incombinatiemetsnelleproduktiegroei is inde landbouwondenkbaar.Zodra debeperking vande
energie-intensieve inputs-zoalsstikstof enbrandstof -binnen
hetsysteemwordtopgeheven,worden demineralen fosfaatenkali
beperkend.Deze laatste inputs zijnechterenergie-extensief zodat
deafhankelijkheidvandeafgelegenmarktendeafvloeiing van
koopkracht beperkt kunnen blijven.Hetgevolg hiervanopdeeffectievevraag naarvoedsel wordt binnen het landbouwmodelgeëvalueerd.Ook kanmen nagaanonderwelkeeconomischevoorwaarden
zo'nopzelfvoorzieninggerichte aanpassing van hetlandbouwsysteem totstand kankomen.Omdatdeoverheid inhetmodel eenfunctieheeft ishetmogelijk ditdoormiddel van prijs-,belastingen investeringsmaatregelen teverwezenlijken.

Tenslotte
Inhetontwikkelingsdenken isaanvankelijkweinig aandacht
aande landbouwsector toegekendomdatmenaannam datvanuitde
landbouwweinig stuwende noch beperkende invloedenopdeeconomie
inwerken.Toenveel ontwikkelingslandenproblemenmetdevoedselvoorziening kregen,isdebelangstellingvoorde landbouw gaan toenemen.Daarin isondermeergesteld dathetvoedseltekortopgevangen kanworden doorde landbouwmeeraf testemmenopdeproduktie
van basisvoedsel.Wij hebbengesteld dat indiebenadering (Meilor)
geenvolledig beeldwordtgegevenoverhetvereiste behoud vande
regionale koopkracht.Daarom isookdeafhankelijkheid van denonfarm-inputsaan hetbehoud vandekoopkrachtgekoppeld.
Aandehand vandefactorenergie isaangetoond dateencomplexvan technisch-agronomische doorkoppelingenmoetwordenbeschreven omdezeafhankelijkheid tekunnenanalyseren.
Omdatde technischevooruitgang inde landbouw vooral isgebaseerdophetgebruikvan inputsdietraditioneel uitgoedkope
fossieleenergie kondenworden gemaakt, ishet thansvoor deontwikkelingslandenmoeilijker omdeze technologieover tenemen.Er
isbehoefteaaneen technologie diehetverlies aan lokalekoopkracht kanbeperken dooreenhogeregraad van zelfvoorzieningte
realiseren.We denken datditmogelijkzoukunnen zijndoorgroene
energie tegebruiken diededureenergie-Întensieve inputs zoals
brandstof enstikstof kanvervangen.Daarom hebbenwe een raamwerk
vooreenmodelbenaderingopgesteld om na tegaanonderwelke
sociaal-economischeomstandigheden zo'n 1andbouwsysteemmetgroene
energiegerealiseerd kanworden.
187

LITERATUUR

Bathia,R.
Energy and Rural Development in India.Uit:Agriculture and Energy.
Ed,byWilliam LockeretzAcademic Press.NewYork,1977.
Beek,W.J.
Groenebasischemie is(te)kostbaar. In:Zonne-energie engroene
grondstoffen.SMOBoek 13,Scheveningen,1980.
FAO
Energy f o r w o r l d a g r i c u l t u r e . Rome, 1979.

Frissel,M.J. (a.o.)
Cyclingofmineral nutrients inagricultural ecosystems.Elsevier
Scientific Publishing Company, Amsterdam 1978.
Leach,G.
Energy and food production. IPCScienceandTechnologyPress,
London,1976.
Lewis,A.
EconomicDevelopmentwith unlimited suppliesof labour.Manchester
School Journal, 1954.
Linneman,H.,Hoogh,J.de, Keyzer,M.A.enHeemst,H.D.J,van.
MOIRA.Model of International Relations inAgriculture.NorthHolland,Amsterdam,1979.
Mellor,J.W.
Theneweconomicsofgrowth astrategy for Indiaand thedeveloping
world. Ithaca,Cornell University Press,1976.
Myrdal,G.
Economic Theory and underdeveloping regions,1963Parikh,J.K. and Parikh,K.S.
Mobilizationand impactsofbio-gas technologies.From:Energy.
Vol 2.pp441-455- PergamonPress,1977.
Rostow,W.W.
The stagesofeconomicgrowth.London University Press,1960.
Todaro,M.P.
Economics foradevelopingworld. Longman,Londen,1977-

188

AGRARISCH ONDERNEMERSCHAP INEEN DYNAMISCHETIJD
C.J.M.Spierings enL.C.Zachariasse

1.

Inleiding

Desamenleving isgeen statischmaareendynamisch geheel;in
de loopvandétijdwijzigen de inzichten indeverhoudingenen
spelregels indesamenleving,hetgeen gevolgen heeftvoor dewelvaartsverdeling. Indat kader spelen koopkracht,werkomstandighedenenvrije tijd,persoonlijkeontplooiing ensocialeerkenning
een belangrijke,zijhet inde loopvande tijdwisselende,rol.
Deagrarischeondernemer tracht doordeexploitatievanzijn
bedrijf zijndoelstellingen tenaanzienvanwelvaart terealiseren.
Diedoelstellingen zullen,behalvedoorzijneigen voorkeuren,ook
bepaaldworden door desamenleving.Wijzigingen indesamenleving
noodzakendeagrarischeondernemer totaanpassingen inzijnbedrijf.Nfetalleen vanwege dehuidigeexploitatie,maarvooral ook
voordetoekomstigeontwikkeling vanzijn bedrijf,moet deagrarischeondernemer attentzijnopdeaanverandering onderhevige
technische,economischeen sociale facetten inzijnbedrijfsbeheer.
Dit stelthogeeisen aandeagrarischeondernemer.Het landbouwonderwijs,onderzoekenvoorlichting levereneenbelangrijke bijdrage indeopleiding enbegeleiding vandeagrarischeondernemer,
endienen zowel inhoudelijk alsorganisatorisch intespelenopde
ontwikkelingen inde techniekendesamenleving.

2.

Het begrip ondernemer

Determondernemer mag dan nog niet zooud zijn (Savary,1723),
hetdekteen begrip dateencomplexvanwaarden,doeleinden enactiviteiten aangeeft dat reeds indevroegemensheid inbepaalde
personen gebundeld zal zijngeweest.Eenaantal jaren lateromschreef de Franseeconoom Cantillon (1755)eenondernemer alsdegenedieeen vaste prijs betaalt voorprodukten vanhet landof
hetwateromzevooreenprijs dieonzeker isweer teverkopen.
Handel drijven envoortdurendeonzekerheid zijndetweebelangrijkstekenmerken.Hieruit isde theorievandeondernemer als risicodragerontstaan.Eenondernemer isdan iemand die ineen takvan
handel ofbedrijf zelfstandig vooreigen rekening en risicowerkt
opbasisvanhet bezitvanproduktiemiddelen.
Verder kangesteldworden datSchumpeter (1911)eenbelangrijkebijdrage heeftgeleverd aandeomschrijving vandeondernemer.Voor hemwas eenondernemer iemand dieal handelend nieuwe
combinaties totstand brengt tussendeproduktiefactoren arbeid,
kapitaal engrondstoffen,daartoeaangezet dooreen strevennaar
macht,succesenpleziervanvormgeving opzich.
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Ten Doesschate (1952)zieteenondernemer alsdegene diede
feitelijkeenzelfstandige beschikkingsmacht uitoefentoverde
produktiefactorenendeverantwoordelijkheid draagt voordeonderneming zelfenvoordebetrekkingen tussen deonderneming ende
samenleving. Dit impliceertvolgens hemeen bereidheid tothet
aanbrengen vanmogelijkeveranderingenofvernieuwingen,waarbij
ook het tempovandevernieuwing een rol speelt,hetgeenweerbeïnvloedwordt doorontwikkelingen indesamenleving en indeeigen
groep.
Volgens Hooglandt (1971)heeftdeondernemer eendubbelrol,
namelijk zowel vernieuwer alshandhavervandecontinuïteit vande
onderneming.Hijvernieuwt alshijnieuweproduktiemethoden toepast,afzetmarkten opent,nieuweorganisatievormenopbouwtomde
produktiefactorenoptimaal tecombineren,en lering trekt uitmaatschappelijkeontwikkelingen.Als handhaver isdeondernemer degene
diemet hetoogopzijnverantwoordelijkheid neigt totvoorzichtigheid enconservatisme,eengevestigdemarktpositie zoekt,zichteweerstelt tegeneisenvan b.v.deoverheid diederentabiliteit
vandeonderneming kunnenaantasten.
Sommigen aanvaarden eerder vernieuwingen dananderen,afhankelijkvandeeigenschappenvandegenediedebeslissingen neemt,en
van desituatiewaarin dezeverkeert.Vanden Ban (197^)maakteen
onderscheid tussenvernieuwers,zeer snelleovernemers,vlotte
overnemers,trageovernemers enachterblijvers.
Volgens Lievegoed (1975) isde taakvandeondernemertweeledig:stabiliserend (instand houdenvan hetapparaat envandebestaandeactiviteiten)'endynamiserend (nieuweprodukten enproduktiemiddelen,nieuweorganisatievorm e.d.). Eenverhouding totde
toekomst hebben isduseenbelangrijke,zonietdebelangrijkste
eigenschap vandeondernemer.
Hetgeheel overziend kanmen stellen dat hetondernemer-zijn
kanwordenomschreven alshet:
dragenvan risicoenonzekerheid;
nemen vanbeslissingen;
verstrekken vankapitaal;
continueren vanhetbedrijf;
'invoerenvanvernieuwingen;
organiseren en leidinggeven.
Dezeomschrijving geldtvoor hetondernemer-zijn inhetalgemeen en isdusookvan toepassing opbedrijfshoofden inde landen tuinbouw,zijhetdatbepaaldeaspecten b.v. leiding gevenzich
daarminder sterkmanifesteren dan in industriëleondernemingen.
Het bedrijfshoofd inde land-en tuinbouw isrisicodrager,kapitaalverschaffer, leider,uitvoerder enbeheerder,organisator en
beslisser zowelwat betreft tecontinueren zakenalshet invoeren
vanvernieuwingen.
Dematewaarin vaneenenander sprake is,kanechteruiteenlopen.Aanpassing vanhet bedrijfaanveranderendeomstandigheden
leidtvaak totvergaande beslissingen,waarbij hetbedrijfsgebeu-
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renvoor langetijdwordt vastgelegd.Naast beheersing vanhet
biologisch produktieproceszal deagrarischeondernemer ookhet
produktieproces intechnisch enorganisatorischopzichtmoeten
leiden. Inhetproduktieprocesverloopt deontwikkeling naarmeer
activiteiten encontrole (procesbeheersing)en naarmindervooral
lichamelijk inspannendwerk. Hetdenken enplannen inde land-en
tuinbouw isvanmeer betekenis geworden,wat toteengrote(re)mentale inspanning leidt (Harris 1969). Een rol speeltookdeomstandigheid dat hetbedrijfshoofd veelal deenigearbeidskracht isop
eendoorgaans Inomvang uitgebreid bedrijf,waar debetekenisvan
deagrarisch ondernemer alsarbeidskracht istoegenomen.

3.

Functie, waarden en doeleinden van de ondernemer

Hetondernemerschap isniet scherp tedefiniëren,wél defunctievanhetondernemerschap, nl.:
het formuleren vanzijneigenwaarden endoeleinden endie
vanzijnonderneming;
het regelen vandeeconomische,technischeensociale relatie
vandeonderneming totdebuitenwereld.
Deondernemersfunctiewordtgekenmerkt dooreengrotemate
vanvrijheid,dieechterwordt ingeperktdooro.m.bepaaldewaardenoriëntaties.
Eenwaarde isdatgenewat ineenbepaalde situatiealswenselijkofalsjuistwordt beschouwd. Het iseen centralemaatstaf
waarbijopdenaleving ervan hogeprijswordtgesteld,enmetbehulpwaarvanmen handelingen endoeleinden van zichzelf envananderen beoordeelt (Parsons 1951)- Gasson (1973)onderscheidt met
betrekking totde land-en tuinbouweenviertal waardenoriëntaties:
Instrumenteel:bereikenvan inkomenenzekerheid bijprettige
werkomstandigheden.
Sociaal:verkrijgen vanprestige,aanzien e.d.doormiddel
van interpersoonlijke relaties indewerksituatie.
Expressies:bereiken vanzelfrespect,persoonlijkeontplooiinge.d.
Intrinsiek:bereiken vanplezier inhetwerk,onafhankelijkheid,controle ineenveelheid vansituaties.
Instrumentelewaarden zoals bestaanszekerheid,maarookintrinsiekewaarden zoals plezier inhetwerkofonafhankelijkheid
kunnenvoorop staan. Inde land-entuinbouw isdemeerderheid van
deondernemers afkomstig uiteenagrarisch gezin,waarbijveelal
geenbewusteanderedaneenagrarische beroepskeuze isgemaakt.Er
is indezebedrijfstak sprakevaneen sterkeberoepscontinuTteit.
Demeeste boeren en tuinders zijn zoonsvan boerenentuinders.
Dat heeftermede toegeleid datwaarden gevormd zijnop basisvan
deagrarischeomgeving vandebetreffendepersoon.Dezeomstandigheid,evenalsdefinanciële situatie,zijnvangrotebetekenis
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voor hetzelfstandig boerof tuinderworden.Gasson illustreert
ditaandehand vande resultaten vaneenonderzoek: boerenmet
een klein bedrijf zouden vooral denadruk leggenopde intrinsieke
waarden vanhetberoep (b.v.plezier inhetwerk,onafhankelijkheid), terwijl huncollega'sopgrote(re)bedrijvenmeerde instrumentele (b.v. inkomenszekerheid)ensocialeaspecten (b.v.prestige)benadrukken.Kleineboeren zoudenvooral hechten aaneenredelijkbestaan,boerenmeteengroot bedrijf daarentegen meeraan
uitbreiding vanhetbedrijfen toekomstig inkomen.
Op basisvanzijnwaardenoriëntatiesbepaalteenpersoon in
belangrijkematezijn doeleinden. Eenbelangrijkevraag iswelke
waarden totbepaaldedoeleinden leiden.Eendoeleinde isde toestandwaarin het individuwenst teverkerenofeending dathij
wenst na tekomen.Sommigedoeleinden staanop zichzelf,andere
zijn intermediair (tussendoel).Doeleinden geven richting aanhet
gedrag. Intermenvanondernemersgedrag betekent dat b.v.hetbereikenvanwinstofeenbepaaldegroei.
Opzichzelf beschouwd zijndoeleinden slechts gedeeltelijk
toegankelijkeverschijnselenenkomenvaak gecombineerd voor.
Hinken (1975)maakteenonderscheid tussendoelstelling endoelvoorstel1ing.Bijeendoelstelling ishetdoel nauwkeurig doorde
tijd endesituatieaangegeven,terwijl bijeendoelvoorstel1ing
hetdoel algemeen en tijdloos is.Zowel doelstellingenalsdoelvoorstel1ingen zijn rechtstreeks van invloedophetgedrag. Eris
nooit sprakevanéénafzonderlijkdoel,maaraltijd vaneengelijktijdig bestaan vanmeerderedoelen.
Hetgedrag vandeondernemerwordtvolgens Hinken vooral verklaard door deomstandigheidofenwelkedoelinhoudenalsdoelstellingenendoelvoorstel1ingenaanwezig zijn.Van belang hierbijis
hetonderscheid tussen hoofd-ennevendoelen. Doeleinden kunnen
ookcomplementair, indifferent,concurrerend ofconflicterendzijn.
Dedoelstellingen vanagrarischeondernemers bij'deexploitatievanhunbedrijf komen totuiting ineencomplexvanvoorkeuren.
Ditcomplexvanvoorkeuren wordt inbelangrijkemate "gestuurd"
doorde rangorde inwaardenoriëntatiesvandebetreffendepersoon,
datookaangeduid kanwordenmetzijn preferentiekader. Devoorkeurenverschillendaarmeevan persoon totpersoon.Ookde inhoud
geeftal naargelang depersoon eengrotevariatie tezien.Van
invloed istevens het satisfactienîveau,datper individuweerkan
verschillen. Eénvandedoelstellingen isb.v.winstmaximalisatie.
Indebedrijfseconomische literatuurwordtwinstmaximalisatieals
een theoretisch logisch enoperationeel begrip beschouwd datechterdooranderemotievenwordt ingeperkt,zoalsde leeftijd,de
gezinssamenstelling,degezondheid vandeondernemer,het bereikte
inkomensniveau,dehouding tegenover risico's,eenvoorkeurvoor
bepaaldeproduktenenproduktiemiddelene.d.
Eendergelijk ingewikkelde doelstellingenstructuur speeltvanzelfsprekend eenbelangrijke rol indebesluitvorming vanagrarischeondernemers,omdat het indebeslissingssituatie ingrote
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mate dehouding enhetgedrag bepaalt.Ditkomtduidelijk naarvoren indeconfrontatie van hetopzijn doelstellingengerichtebes1Îssingscriteriummet deverwachte resultaten vandealternatieve
mogelijkheden.
Deagrarischeondernemerwordt bijhet realiserenvanzijn
doelstellingen,b.v.winstmaximalisatie,ookbelemmerd dooralgemeengeldende bepalingen betreffende de landbouwpolitiek,hetjuridische kaderendesocialeorde.Detoegenomen integratie vanstad
enplatteland,degroterezorg vooreen leefbaarmilieu,deopwaardering vannatuuren landschap,degroeiende bezorgdheid omhet
welzijn vandierene.d. beperken devrijheid van handelen vande
agrarischeondernemer t.a.v.zijn bedrijf.Meerofminderernstige
botsingen tussenpersoonlijkedoelstellingenenalgemenebepalingenzijn daarbij niet uitgesloten.Dit temeeromdat dealgemene
bepalingen voortdurend aanverandering onderhevig zijn,waardoor
heroriëntatievandoelstellingenopnieuwesituaties noodzakelijk
is.
Slechtsweinig ondernemers kunnen nauwkeurig hun doeleinden
aangevenofhebbeneenprecieze voorstelling vanhuneigen doelsysteem.De"kunst"vanhetondernemerschap istezorgenvooreen
interneconsistentievandoelstellingenendoelvoorstel1ingen,en
deze inverband tebrengenmetde relevanteomgeving.Ditkan leidentot:
eenaanpassing c.q. vernieuwing vanhet bedrijfom toteen
betereverwezenlijkingvandoeleinden tekomen;
aanpassing vandoeleinden vooreenbeter functioneren vanhet
bedrijf.

4.

Ondernemersgedrag en ondernemerstypen

Het individueleondernemersgedrag beïnvloedtenwordtbeïnvloed doorculturele,sociale,economischeen technische factoren,
maarookdoortijdenplaats,economisch systeem,e.d.
Veel onderzoekers hebbengetracht hetondernemersgedrag te
verklaren vanuit verschillende invalshoeken;volstaanwordthier
met tweeverwijzingen.
Volgens KetsdeVries (1977)zijndebelangrijksteverklarendefactoren vanhetondernemersgedrag:motivatie,autonomie,onafhankelijkheid enbereidheid risicotenemen.Daarnaast spelenanderefactoren een rol,zoalsaanvaarding vanenaanpassing aanbestaandeorganisatiestructuren,maarmeer nog de invloed vande
werkomgeving o.m.methetoogophetnemenvanbeslissingen,de
tijdshorizon,macht, infrastructuure.d.
Muggen (1969)onderscheidt -opbasisvanverricht literatuuronderzoek -viergroepen vanvariabelen diehetondernemersgedrag
beïnvloeden:
Vaardigheden:kennis,analytisch vermogen,belangstelling,
intelligentie,abstractieniveau,onafhankelijk kritischdenken.
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Persoonlijke kenmerken: leeftijd, opleiding, ervaring, status,
sociale positie, persoonlijke relaties.
Waarden/houdingen: motivering, aspiratie, oriëntatie, onafhankelijkheid, doeleinden.
Procesvariabelen: gebruik van informatiebronnen, planning en
organisatie, aanpassen/volgen, beslissingen.
Op grond van het ondernemersgedrag en de daarin aanwezige elementen kunnen ondernemers worden getypeerd naar:
houding ten aanzien van risico's;
houding tegenover verandering of vernieuwing;
prestatiegeneigdheid en concurrentiegerichtheid;
tijdsperspectief;
sociale horizon.
Een en ander is terug te vinden bij Hinken (1975) die de gedragswijzen van ondernemers tracht te verklaren vanuit:
de algemene verwachtingshouding van de situatie: optimistisch,
afwachtend, pessimistisch;
de reikwijdte van de belangrijkste doeleinden: uitbreidend,
standhoudend, bestaansverzekerend;
de mate van emotionele stabiliteit: conf1ictvrij, probleemvol,
conf1ictvol.
Zeer tegengestelde ondernemerstypen zijn: de optimistische,
naar uitbreiding strevende ondernemer met een hoge mate van emotionele stabiliteit tegenover de pessimistische ondernemer, die zijn
bestaan tracht te verzekeren en emotioneel instabiel is.
Concluderend mag men stellen dat ondernemersgedrag voor een
belangrijk deel gebaseerd is op waarden en doeleinden. Daarbij
spelen specifieke persoonlijke kenmerken welke doorgaans slechts
weinig veranderen een rol. De ondernemersfunctie daarentegen is
volgens vele auteurs wel aan te leren. Iedereen heeft de neiging
risico's te (ont-)lopen, zij het dat de mate waarin dat gebeurt
verschilt. Een bepaalde graad van zelfvertrouwen is bij elke ondernemer wel aanwezig, hoewel de neiging en de graad gering kunnen
zijn evenals de controle over het handelen. De bereidheid iets
nieuws te doen, hangt af van de afweging van voor- en nadelen. Deze afweging kan worden gestuurd door middel van (bij-)scholing in
de vorm van adequate informatie en technieken om b.v. problemen op
te lossen.
Recente structurele ontwikkelingen in de land- en tuinbouw
- b.v. eenmansbedrijf, inschakeling loonwerker, intensivering,
specialisatie - veranderen niet de fundamentele bes1issingsfunctie
van de boer of tuinder, hoewel de aard van de functie belangrijke
wijzigingen heeft ondergaan. Anderzijds veranderen economische en
technische ontwikkelingen het kader en de ruimte waarin beslissingen kunnen worden genomen (Harris 1969). Het leiden van een onderneming - ook de agrarische - is een permanent (leer)proces
(Penzlin 1976; Kierulff 1975).
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5.

Het agrarisch ondernemerschap

Wijzigingen ind?functieen taakvandeagrarischeondernemer,veranderingen indesamenleving die totheroriëntatievan
doeleinden leiden,hebben totgevolg gehad dataandeagrarische
ondernemer andereennieuweeisenworden gesteld.
Hetondernemerschap inde landbouwomvat tweehoofdfuncties:
manager en risico-drager. Inzijn functiealsmanager (beheerder)
geeftdeagrarischeondernemer richting aandetoekomstigeontwikkeling vanzijnbedrijfen ishijcoördinator vandediverseonderdelenvanhetbedrijfsbeheer (beslissingen nemen).Hetbedrijfsbeheer ishet niveauwaarop debeslissingengenomenworden;hetis
demeest typerendeactiviteit vandeondernemer. Doorhetnemen
vaneenbeslissing kan hijeennieuwe situatiecreëren diehem
dichter bijdevervulling vanzijndoeleinden kanbrengen.
Een rationelebeslissing isopgebouwd uiteenaantal stappen,
diealsvolgt kunnenwordenonderscheiden:
ontdekken,c.q. herkennenvanhetprobleem;
waarnemen vande relevante feiten indebeslissingsomgeving;
afwegen,c.q. beoordelen vanalternatieven;
beslissend.w.z.hetdoenvaneen keuzeuitdealternatieven
tegen deachtergrond vaneenbeslissingscriteriumof ideaal
beeld datgebaseerd isopeen individueel bepaald preferentiekader;
uitvoeren vanhetwerkom hetbeoogdedoel terealiseren;
controlevan hetwerk enevaluatievandegenomen beslissing.
Bijeen niet-rationelebeslissing wordenmet namedefasen
"waarnemen"en"afwegen"overgeslagen.
Inhet beslissingspatroonvandeagrarischeondernemer komt
hetvooral aanopdefasenwaarnemen enafwegen.Ditgeldtmet
namevoordebeslissingen t.a.v.deproduktie (Zachariasse ^Slh) .
Deagrarischeondernemer zal doorgaans zijnbeslissingsomgeving
meer kwalificeren dan kwantificerenen isdaarbijvooral visueel
ingesteld.Hetgeen hijziet,taxeert hijengaat zovan beslissing
totbeslissing.Hetvisuele kenmerk vanhetbeslissingspatroonvan
deagrarischeondernemer iseenbelangrijkgegeven bijo.m.deinformatievoorziening en-verwerking.
Het isduidelijk datvooral indeeerste fasenvandebeslissingscyclus (herkennen,waarnemen enafwegen) informatievoorde
beslissereenhoofdrol speelt.
Dematevan informatie iskenmerkend voordetweedehoofdfunctie inhetagrarisch ondernemerschap, teweten dievandragervan
risicoenonzekerheid.
De informatiewaarover deagrarischeondernemer bijzijnbeslissingen beschikt,zal vrijwel altijd onvolledig zijn;hijbeslistdus insituaties diegekenmerktworden door risicoenonzekerheid over hethuidigeenhet toekomstige gebeuren (weer,markt,
e.d.). Indergelijke situaties zijn risicoenonzekerheid persoons195

afhankelijk endaarmee subjectief bepaald. Indemeestegevallen
heeftdeagrarischeondernemer een relatief grotematevansubjectieveonzekerheid,omdat additionele informatievergaring teveel
tijd engeld zoukosten.
Deagrarischeondernemer neemtbeslissingen ineenperiodebepaald,biologisch produktieproces,dat tijdgebonden handelingen
vraagt.Deonzekerheid overdejuistheid vanbeslissingen enhandelingen isgroot doorde invloed van toekomstige,niet tevoorspellengevolgenvanweer,ziektenenplagen,e.d.ophetuiteindelijke resultaat.Metbetrekking totdewerkorganisatiewordtde
agrarischeondernemer geconfronteerd metonzekerheid over detoekomstige sociaal-economischeen technologischeontwikkelingen.Onzekerheid speelt -medeafhankelijkvanhetbedrijfstype -eenbelangrijke rol bijdeaan-enverkoop.De individuele agrarische
ondernemer isniet instaatdemarkt vanprodukten endievanproduktiemiddelen tebeïnvloeden.Zijn keuzemogelijkheden beperken
zich,behalvetotzijnmarktpartner, infeite totactieopdatmomentof totuitstel.
Defactor tijd speelt daarmeeeenbelangrijke rol inhetbeslissingsproces inde landbouw.Heteffectvandebeslissingenverschilt naar looptijd endaarmeemeestal ook naargewicht.Ook tussende looptijd endeonzekerheid over het toekomstige resultaat
bestaat veelal een samenhang;hoeverderweg deplannings-ofeconomische horizon isverwijderd,hoegroter deonzekerheid bijde
bes1isserzal zijn.
Indeagrarischeonderneming vormen debeslissingen eenonderling samenhangend geh'eel. lederebeslissingmoet danookgezien
worden alseenonderdeel vaneen netwerk vanbeslissingen dataaneengekoppeld moetwordenomdegestelde doeleinden tekunnenbereiken.
Opbasisvanzijn kennis,ervaring en inzicht zal deagrarischeondernemer indealdusonzekere beslissingssituatiesmeerof
mindergeprononceerde verwachtingen hebbenover dewaarschijnlijke
resultaten vandebeschikbare alternatievemogelijkheden. Inde
theorievoorbesluitvormingonder risicoenonzekerheid zijnverscheidenebeslissingsregelsuitgewerkt voorverschillende informatieniveausenbijverschillendehoudingen (gedrag)vandebeslisser.Deagrarischeondernemer pleegt dezebeslissingsregelsniet
expliciet tegebruiken,hoewel hij intuïtief enkelevandebeslissingsregelsvrijgoedbenadert.
Hetdragenvan risico isnietalleen gekoppeld aandeexploitatievanhet landbouwbedrijf,maarkrijgt eenextra accentvanwegededoorgaansproportioneel belangrijke inzetvaneigen,risicodragend vermogen inhetbedrijf. Door inflatie,schaalvergroting
endegedurige vervanging vanarbeid door kapitaal, isdevermogensbehoefte vanhet landbouwbedrijf indeafgelopen jarensnel
gegroeid.Met namevoordebeginnendeondernemers enzijdiehun
bedrijfaanmerkelijk hebben vergroot engemoderniseerd, isde
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functievankapitaalverschaffervanwezenlijke betekenis.Gegeven
dekrappe rentabi1iteitsmarges inde landbouw isdebufferwerking
van heteigen vermogen vangrote betekenis gebleken voor hetopvangenvan risico'sendaarmeevoor decontinuïteit vandebedrijven.
Doordesnellevervanging vanarbeid door kapitaal iseen
steeds belangrijker deel vandefunctievanuitvoerder van dewerkzaamheden bijdeondernemer enzijngezin terechtgekomen.Opde
melkveehouderijbedrijvenwordt 71%vandearbeid doordeboerverrichten25%doordeoverigegezinsleden;ophetdoorsneeakkerbouwbedrijf bedraagtdat resp.66%en 17%. Indeglastuinbouwis
hetaandeel vandearbeid vandeondernemer inhet totalearbeidspakketdoordevele"vreemde"arbeid relatief gering.Demogelijkheid eenzobelangrijk deel vandeuitvoering vanhetwerkvoor
eigen rekening tenemen isookgeschapen doordatanderefuncties
ofdelenervan zijnafgestoten naar specialisten buiten hetbedrijf.
Doorhetgroteaandeel vandeagrarischeondernemer enzijn
gezin indetotale factorinzet inzijn bedrijf, isdeverwevenheid vangezins-enproduktiehuishouding inde landbouw zeergroot.
Datwil bepaald niet zeggen datmen zichophet bedrijf heeftteruggetrokken.Dewisselwerking met het"buitengebeuren" isjuist
toegenomen doorvelerlei ontwikkelingen inhet bedrijfsbeheeren
indeomgeving,enbepaalt intoenemendematedepositievande
agrarischeondernemer endeaanhem testelleneisen.
6.

Ontwikkelingen in bedrijf en omgeving en daarmee
samenhangende aan de agrarische ondernemer gestelde
eisen

Het bedrijfsbeheerkanwordenopgesplitst ineenaantal onderdelen (zieschema l). Heteersteonderdeel betreft hetbedrijfsbeleidop langeenmiddellange termijndatde richting vandetoekomstigeontwikkeling vanhetbedrijf bepaalt.Deoverigeonderdelenbetreffen allehetactuele functioneren van hetbedrijf.
Schema 1. Karakterisering van hetbedrijfsbeheerperonderdeel
intern
- Beleid op langeenmiddellange termijn
xx 1)
-Onderdelen vanactueel bedrijfsbeheer:
organisatie van deproduktie
xx
produktie indevormvangewasteelt,
melk,vlees,e.d.
xx
aan(en ver)koop van produktiemiddelen
x
verkoop vanprodukten
x
financieel beheer
x
administratiefbeheer
x
1)

extern
xx
x(x)
x
xx
xx
x(x)
xx

Deaanduidingen x,x(x),xxgeveneenoplopendematevankarakterisering vanhetmanagement inhet betreffendedeelgebied naar intern resp.externmanagementaan.
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Het bedrijfsbeheer iszowel internalsextern gericht. Intern
gericht bedrijfsbeheerbetekent dathetbeslissingsobjectbinnen
het bedrijf ligt,demeeste informatievanuit hetbedrijf komt,en
datmeestal geenpersonen vanbuiten hetbedrijf eendirectbelang
bijdebeslissing hebben enerderhalveook niet bijbetrokken
zijn.Externgericht bedrijfsbeheerwil zeggen datdeagrarische
ondernemer zijn blik buitendebedrijfsgrenzen richt,omdatvoor
éénofmeervandekenmerken vanhet interngericht bedrijfsbeheer
het tegenovergestelde geldt (zieschema).
Inditschema zit het resultaat vanveel -meerofminderrecenteontwikkelingen inhetbedrijfsbeheer,zoalsdeopenlegging
van hetbedrijf doorhetdelegeren vansteedsmeer activiteiten
naar specialisten buiten hetbedrijf,zoalsadministratie,aan-en
verkoop ensomsookveldwerk. Deafhankelijkheid vanderden is
daardoor toegenomen enkomto.m.totuitdrukking indeverhouding
tussen dehoeveelheden factor-ennon-factorkosten.Ookhetraadplegen vanenhet informatie inwinnen bijdeskundigen buitenhet
bedrijf issteedsbelangrijker geworden.Recenteontwikkelingenop
hetgebied van informatievoorziening alsViewdata-Teletekst,e.d.
brengen nogmeeralgemene informatie binnen het bereikvande
agrarischeondernemer.Daarnaastworden demogelijkheden totspecifieke,opzijn bedrijf gerichte informatieverschaffingoverde
voortgang van produktie, liquiditeit,e.d.groter.
Wat deomgeving vanhetbedrijf betreft,isereen toenemende
interactie tussen hetgebeurenophetbedrijfendat indesamenleving.Dezeontwikkelingen levereneenzeergevarieerd patroon
van invloeden uiteenlopend vanactiesvoor hetwelzijn vandieren
totde inrichting van landschapsparken. Daarnaastwordt deagrarischeondernemer geconfronteerdmeteenalgemeneschaalvergroting
vanorganisaties en instellingenendedaarmeegepaard gaandeveranderingen incommunicatiestructuur,e.d.Ookvanuithet landbouwpolitiekevlak isereen tendentie naarmeer directe bemoeienis
van deoverheden met het individuele bedrijf.Eenenander stelt
eisen aanhetagrarisch ondernemerschap.
Voor deformulering vandeeisen kanworden aangesloten bij
schema 1,waaruit indeeersteplaats blijkt dathetcentralege,beurenbinnen hetbedrijf deproduktie is.Het internebedrijfsbeheermoetdusprimairgerichtzijnopverbetering vandeproduktiviteitofdeefficiency vandeproduktie.Hethiervoor benodigde
vakmanschap zal deagrarischeondernemer indeeersteplaatszelf
moeten zien teverwerven.Hijkan uiteraard informatie inwinnen
bijanderen,heel belangrijk zelfs,maar hetmerendeel vandeinformatie berustopeigenwaarneming vandebeslissingsomgevingen
waardering van deminofmeerdirect beschikbare relevantealternatieven.
Wil deagrarischeondernemer bijhet internebedrijfsbeheer
succesvol zijn danzal hijmoeten beschikkenover inzicht inde
kwalitatieve en-zomogelijk -kwantitatieveverhoudingen inhet
produktiemodel vanzijn bedrijf.Dat inzicht berustopkennisen
ervaring enwordta.h.w. "aangescherpt"door zelfkritiek en leer-
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bereidheid.Het isopdeze laatste tweepuntenwaaronderwijs,
voorlichting enonderzoek kunnen"inschieten".
Het tweedeopvallendepunt inschema 1isdateenzwaarder
accent danvoorheenophetgebeuren buiten hetbedrijf ligt.Dat
wil zeggen datdeagrarischeondernemer zich ineen toenemendaantalonderdelen vanhetbedrijfsbeheer bedient vanhetvakmanschap
vananderen;hij voorziet zich -alof niet tegen betaling -van
kennis,ervaring enook inzichtvananderen.Datbetekent voorhem
vermindering vandenoodzaak van kennisenervaring;de informatie
moet immersvandeander komen.Debesluitvormingstechniek isin
dergelijke situatiesdanookwezenlijkverschillend vandiebij
het internebedrijfsbeheer.Opbasisvan informatievananderen
moeten nueerst debeeldvorming (waarneming)enwaarderingplaatshebbenalvorens debeslissing genomen kanworden.Belangrijk is
datdecommunicatie tussen deagrarischeondernemer endie"anderen"goed isendatmenerzorgvoordraagtdatmeneikaarstaal
blijft spreken.Ditbetekent dathogeeisengesteldworden aande
socialevaardigheid vandeagrarischeondernemer inzijn relatie
totanderen,d.w.z. inzijnvermogen totcommuniceren.
Wil deagrarischeondernemer succesvol zijn inhetexterne
bedrijfsbeheerdanzal zijzichmoeten toeleggenop:
ontwikkeling vanzijn socialevaardigheid;
training innieuwe,relevantgeworden besluitvormingstechnieken,waarbij kennis enervaring vananderen inzichtelijkmoetenwordenverwerkt.
Volgens Lievegoed (1975)heeft socialevaardigheid driecomponenten:
kennisvandesociaal-psychologischewetmatigheden;
vermogenom sociale situaties aan tevoelen en tebeoordelen;
techniekom inrelatiesmetanderenopadequatewijze tekunnenfunctioneren.
Socialevaardigheid doetzichvooral gelden indedeelgebiedenaan-enverkoop,financieel enadministratief beheer.Ookin
het internebedrijfsbeheerkan socialevaardigheid een belangrijke
rol spelenbijhet raadplegen vandeskundigen ophetgebiedvan
produktieenwerkorganisatieenbijdeelnameaanbedrijfsoverkoepelendewerkorganisaties.Hetopvoeren vandesocialevaardigheid
vormteenessentieel onderdeel vandeopleiding vandeagrarische
ondernemer.
Voor hetoverheidsblok -onderwijs,voorlichting enonderzoek- ligthiereenbelangrijke taakom,nietalleen inhetdagonderwijsmaarjuistook inhetvervolgonderwijs,deagrarische
ondernemer betervoor tebereidenopveranderingen inzijnomgeving.
Het interneenexternebedrijfsbeheer speelteen belangrijke
rol bijdebepaling vanhetbedrijfsbeleidopmiddellange en lange
termijn.Het internebeheer door het bepalen vandemogelijkheden
encapaciteiten vanbedrijf enondernemer.Hetexternebeheerom
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het bedrijfsbeleid af testemmenopdeeconomische ensocialeveranderingen indeomringendemaatschappij.Ophetpuntvanbeleid
vandeagrarischeondernemerop lange termijn zijn vooronderwijs,
voorlichting enonderzoek eveneens duidelijke aanknopingspunten
voorhanden.
Deconclusie uitditenhetvoorgaande hoofdstuk isdatde
functiesvandeagrarischeondernemer per saldoomvangrijkeren
complexer zijn geworden endatzemoetenworden uitgeoefend ineen
meer geïntegreerd contactmetdeomgeving.

7.

Opleiding van de agrarische ondernemer

Gaandeweg zijnenkeleaanknopingspunten aangegeven vooronderwijs,voorlichting enonderzoek. Deze triasagriculturae richt
zich indeeersteplaatsopde (permanente)educatie vandeagrarischeondernemer.Deveranderingen diezichvoordoen inhetbedrijfsbeheer en indeomgeving vanhetbedrijf vragen vandeagrarischeondernemer anderemanagementtechnieken (informatieverzameling,samentrekking,besluitvorming inoverleg metanderen)en
eenvoortdurendeheroriëntatie vanzijnbedrijfsbeleid.Permanente
educatie isdaarbij nodig nietvoordeoverdracht van.louterfeitenkennis,maar -metnamenaarmatedeagrarischeondernemer ouder
wordt -omhem toeterustenmetzodanige inzichten en technieken
dathijzelf instaat isadequaat te reagerenop nieuwetechnologische,economischeofsocialeontwikkelingen. Permanente educatie
isderhalveeenvereisteomvoldoende rendement temogenverwachtenvanonderzoek envoorlichting. Laatstgenoemden spelenvooral
een rol bij tweebelangrijke elementen inhetwerk vandeondernemer nl.bijplanning (hetontwikkelen vanalternatieven)enbij
controle (hetevalueren vaneffecten van beslissingen).
Inhet leerprocesvandeagrarischeondernemer voorziethet
dagonderwijs ineen transfer van kennis naar de toekomstigeondernemerseneen training inhetbeslissen enhandelen indediverse
delenvanhetbedrijfsbeheer.Uiteraard moet ditgebeurenop
school,maarookdoorpraktischwerkopdiverse landbouwbedrijven
endoor intensief contactmetgoedeondernemers indeperiodendat
dezez.g. kritiekebeslissingenmoeten nemen.Al dezeactiviteiten
moeten bovenal gericht zijnopdeontwikkeling vanhet inzicht
(elijkdenken) inde relevante relaties binnen en tussen dedeelgebieden vanbedrijfsbeheer.
Nadeschool moetdeontwikkeling totbekwaam ondernemerwoi—
denvoortgezet.Wellicht isdit nog debelangrijkstefase indeopleiding vandeagrarischeondernemer,waarbij hijoperationele
vaardigheid inalledelenvanhetbedrijfsbeheermoetkrijgen.Belangrijk hulpmiddel daarbij kanhetvervolgonderwijszijnmet
periodieke cursussenover het internebedrijfsbeheer (opvolging,
gewasteelt e.d.)envooral ookhetexternebedrijfsbeheer (communicatietrainingen e.d.).
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Langsdezeweg kande toekomstigeondernemer goedworden
voorbereid, terwijl -als hijeenmaal isgestart alsondernemernascholing innieuwemanagementtechnieken nodig zal blijven.Het
dynamische karaktervanhet leerproces vandeagrarischeondernemervereist dit. Inschema 2 isaangegeven uitwelkeonderdelen
hetvervolgonderwijs isopgebouwd,opwelke leeftijd vandeondernemerdiegegevenmoetenwordenenz.Aanditvervolgonderwijsmoetendevolgende principes tengrondslag liggen:
harmonische vorming,d.w.z.nietalleen richtenop technische,
maarookopeconomischeensociale facettenwaaronder deeerdergenoemde sociale vaardigheid;
hetvolwassen zijnhonoreren,d.w.z.ookervaring en inzicht
vandedeelnemersmeebetrekken indecursusinhoud en-opzet;
inspelenop levensfasenenbenuttenvande leergevoeligemomenten,d.w.z.cursusgevenophetmomentdatdeondernemer
ergezien leeftijd enervaring aan toe is,zodateengroter
rendementwordt verkregen dooro.a. sterkeremotivatie;
duidelijk encontinu cursusaanbod,d.w.z.een toekomstigeondernemermoet hetschemavanzijnopleiding voorogenhebben
bijhetverlaten vanhetdagonderwijs.Hijmoetwetenwelke
stappen hijallemaal kanzettenenhijmoetervanopaankunnendat,ophetmomentdathijeraan toe is,ookdemogelijkheidaanwezig is.
Opbasisvandezeprincipesendeervaringen ermee ishet
schema 2opgebouwd inhetAgrarisch Onderwijs Centrum teEmmeloord.
Doordebegeleidingscievooragrarisch sociaal-economischvervolgonderwijswordt getracht dieook inandere regio's tehelpenrealiseren.
Defasering vandeactiviteiten terbevordering vanhet leerproces isbijzonderbelangrijk.
De leerfase tot+20jaarmoetdienovereenkomstig wordenbenut. Indeexpansieve fase (20-30jaar)heeft inhetalgemeen
hetgrootste deel vandevoorbereiding ophetondernemerschap buitenschoolverband plaats.Heteerstebegin isnog hetmeestgeschikt vooradditioneel technisch-economischeonderwerpen.Tevens
isdan uitgekristalliseerd ofopgevolgd wordt enmoethetplangetrokkenworden langswelkewegen datzal gebeuren.
Tussen de25en30-jarige leeftijd verandert de interneconstellatievandemens:hetemotionelewordtvervangendooreen
meerobjectieve enverstande!ijk-rationelebenadering. Begeleiding
vandemeestal nog toekomstigeondernemer kangeschieden doorhet
verschaffen van inzicht inheteigen functioneren inrelatiesals
ondernemer metanderen inhetalgemeen (gezin,buurt), indedirectewerksituatie (medewerker, loonwerker, insamenwerkingsvormen,e.d.) en inhetorganisatieleven (coöperatie,handelshuis,
standorganisatiee.d.).
Deperiode tussende30-en40-jarige leeftijd betekentvoor
demeesten het zichtbaar maken vaneigen carrière.Het isdeperio-
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Schema 2. Depermanente educatie vandeagrarische ondernemer

Facetten vanhetbedrijfsbeheer
Leeftijd

Technisch

Economisch

20

Vaardigheid

Oriënterend

Inzicht

Overzicht

Sociaal

Verkennend

Ik

28

Vaardigheid

Opdoenvan Ervaring alsOndernemer
32
Afronding vanVorming totOndernemer
36

via
CursusM.A.O. 1)

'tO

Bijblijven viaCase-Studies 2 )

50

idem

Case-Studies
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idem

Case-Studies

1)
2)

Cursus M.A.O. = Cursus Modern Agrarisch Ondernemerschap
(management c u r s u s ) .
Case-studies=eenstudieopgezet dooreenbetrekkelijkklein
aantal "gelijkgerichte"ondernemers,diegesteund dooreen
deskundigebegeleider,allemanagementaspectenvaneenbepaalde teelt,eenbepaald systeemofeenactiviteit,grondig
bestudeert. Inbrengvankennis,ervaring envaardigheid uit
degroepstaathierbijcentraal.

Bron:J.G. Dopmeijer,A.O.C.Emmeloord.
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dewaarin de toekomstplanning zijn beslag krijgt,medeomdatal
velemogelijkheden zijnafgetast,succes alofnietgeboekt is;
kortom het isdeperiodewaarin men "midden inzijn leven"depotentiëlemogelijkhedenonderogen kanenwil zien.
Indeze fasemoeteenbelangrijkeaanzetwordengegevenvoor
deverderepermanenteeducatie vandeondernemer. Essentieel is
daarbijzijnopstelling jegensanderen ennieuweontwikkelingen.
Bovendien staat deagrarischeondernemer netals iederanderdan
nogvóórdesocialeof beleidsfase {hOjaar enouder)waarin in
hetgunstigegeval dewegwordt ingeslagenwaarindegeestelijke
ontwikkeling verder totontplooiing komt.Het isdikwijlsookde
fasewaarin debestuurlijke kwaliteiten nietalleen ineigenbedrijf,maarook inb.v.bedrijfsoverkoepelendeorganisaties,tot
hun rechtkunnen komen,omdatde rijpheid en belangstellingvoor
beleidsvormingaanwezig zijn. Inhetongunstigegevalwordtde
weg ingeslagen die leidt totverstarring;menvoelt zichbedreigd
en twijfelt aandeeigenwaardeenheteigenkunnen.

8.

Begeleiding van de agrarische ondernemer

Het landbouwkundigonderzoekenvoorlichting speleneenbelangrijke rol indebegeleiding vandeagrarischeondernemer.De
begeleiding kanvanalgemene aard zijn,d.w.z.bestemd voormeerderebedrijven,maarookvanspecifieke aardalshetbetrekking
heeftophet individuele bedrijf. Indeeerste categorievallen
hetonderzoekendevoorlichting -viademassamedia -over landbouwbeleid,fiscaal enalgemeen economisch beleid,prijzenen
marktontwikkelingen en technische kennisen inzichten. Indetweedecategorie passen degevraagdevoorlichting naarontwikkelingsalternatieven vanhet individuele bedrijfop lange(re) termijnende
ontwikkeling vanmethodenvanvoortgangscontroleofproduktiebewaking opkortetermijn.
Gesteld kanworden datdiversemethoden voorbedrijfsplanning
op langeenkorte termijn envoor interneenexternebedrijfsvergelijking (controle),als hulpmiddelen bijhetbedrijfsbeheerbeschikbaarzijn.
Deplanning op langeofmiddenlange termijn dient tervaststelling van na testreven doelenenbetreftde structuurbepalende
elementen vaneen bedrijf,kortom hetbedrijfsmodel. Eenbelangrijkdeel van het bedrijfseconomischonderzoek ishieropgericht
en isnuttig indefasevanbedrijfsontwikkeling t.a.v.schaalvergroting perman, intensivering perha,introduktie van nieuweproduktietechnisehe systemen (stallen,werkmethoden)ofvan nieuwe
teelten.Hoewel demethoden zich inprincipevooralleproduktietakkenvan landbouw lenen,zijn zevooral toegepast indemelkveehouderijendeakkerbouw. Hetbetreft totzover deplanning voor
dez.g. algemene begeleiding.
Ookwatdespecifieke begeleiding betreft ishierveel aan
gedaan enzijn resp.worden pogingen aangewend totmechaniseren
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c.q. automatiseren.Voor het individuele bedrijf isheteenbelangrijk hulpmiddel voor hetbedrijfsbeheeromdeontwikkelingsmogelijkheden nategaanbijdiverseuitgangspunten.
Planning opkorte termijn dient voorde realisering van
(vast)gesteldedoelenenbetreft dusde (sub-)optimalisatiebinneneengekozen structuur.Meestal vindt terugkoppeling plaats
naargerealiseerde resultaten,zodatdan tegelijkertijd eencontrole-instrumentvoorhanden is.Doorgaans spreektmen danvan
voortgangscontrole ofproduktiebewakingssystemen.Het issterkgerichtopdeproduktie:het stelt normenendoelen engeeft aanof
diezijngerealiseerd.Het isvrijwel steeds specifieke informatie,toegesnedenophet individuele bedrijf.De laatstejaren is
aanditplannings-c.q. controle-instrumentdooronderzoeken
voorlichting hardgewerkt.Detoepassingsmogelijkheid issterkafhankelijk vandeaard vanhetproduktieproces.Hoebetervoorspelbaar,hoebeterbeïnvloedbaar enhoebeter (het resultaat)meetbaaropkorte termijn,des tesuccesvoller produktiebewakingssysteem teontwikkelen is.VoorNederlandseomstandigheden zijnmelkveehouderij, legpluimveehouderij,glastuinbouw,varkenshouderij,
slachtkuikenmesterijendeopengrondsteelten (akkerbouw,vollegrondsgroenteteeltenfruit-enboomteelt) inafnemendemategeschikt vooreenproduktiebewakingssysteem. Inalle produktietakken
geldtoverigens datvooral debeginperioden vanhetproduktieprocesgevoelig zijn;daaririgemaakte fouten kunnenmoeilijkworden
hersteld.
Belangrijk inditgeheel isdehoeveelheid tijd diedeagrarischeondernemer hiervoor vrijwil maken.Hierbijgeldt stellig
dat naarmate hijermeer tijd aanbesteedt,des tebeterdeplanning encontrolevan hetproduktieproceszal zijn.
Ook debedrijfsvergelijking iseenbelangrijk instrument voor
hetbedrijfsbeheer,omdat heteenanalysevangerealiseerderesultatenmogelijkmaaktendaarmee informatieverschaft voordecontrole-functievan hetbedrijfsbeheer. Indeanalysewordt getracht
na tegaanwelke factoren verschillen inbedrijfsresultaathebben
veroorzaakt binneneenbedrijf (internebedrijfsvergelijking)of
-endaar richtmenzichmeestal op-tussen bedrijven (externe
bedrijfsvergelijking).
Meteenbedrijfseconomischeboekhouding overmeerderejaren
ofproduktieperioden kaneveneens een internebedrijfsvergelijking
worden uitgevoerd.Met namedeproduktietakkendiezichminder
goed lenenvooreenkorte termijn produktiebewakingssysteem,zouden hiervan gebruik kunnenmakenom tochovereen controlesysteem
tekunnenbeschikken.
Eenexternebedrijfsvergelijking iseen nuttig instrument
voor hetbedrijfsbeheeromdat ènde rangordeofplaats ineen
groepvan bedrijven duidelijkwordt,èndefactorenofkritieke
puntenworden onderscheiden diedeverschillen infinancieel dan
wel technisch resultaat hebben veroorzaakt.Vooral indehuidige
aanpak vandeexterne bedrijfsvergelijkingenmetbetrekking tot
20i»

eengewas ineen bepaalde regiobiedtgoede perspectieven.Afhankelijkvandediepgang vanhetonderzoek leidt het totvergroting
van inzicht inde relaties van hetproduktiemodel;met namede
kwantificering (hetgevenvangewichten)vandeze relatiest.o.v.
dedoelvariabele-meestal ookdoelstelling vandeagrarischeondernemer -draagt daartoebij.
Eenvoudiger vormen vanexterne bedrijfsvergelijking zijnde
gewas-en teeltstudieclubs,diede laatstetijdweer inaantal
zijn toegenomen.Dezevormen passenerggoed bijhetbeslissingspatroon (m.n.hetvisueleaspect)endenkwijzevandeagrarische
ondernemer.

9.

Vrijheid en gebondenheid

Inhetvoorgaande isaangegeven datpolitieke,juridischeen
socialebepalingen debewegingsruimtevandeagrarische ondernemer
inperken.Voortsworden depotentiëlemogelijkhedenvanzijnbedrijf bepaald door deexterneproduktieomstandigheden.
Binnen dit kader heeftdeondernemer inprincipevolledige
vrijheid inzijn beslissingen enhandelingen. Doorhet reedsaangegeven persoonsgebonden karaktervandedoeleinden vandeagrarischeondernemer,bestaan vervolgens groteverschillen inhetgebruikvandezevrijheid.Gebruikmaken vandezevrijheid,betekent
voordeondernemer tevens hetnemen van risico's. Inprincipe
heeftdeondernemer evenwel diversemogelijkhedenomde risico's
inteperken.Metbetrekking tothet prijsrisicoopkortetermijn
door b.v.zich toete leggenopdevoortbrenging vanproduktendie
onderhetmarkt-enprijsbeleid vallen,ofdoorbijvrijeprodukten tepoolen ofzelfs tecontracteren zodatdanhetprijsrisico
wordtovergedragen.De risico'svan hetproduktieproces zijnten
deleover tedragen dooro.m.hetafsluiten van hagelverzekering
en-bijniet tegroteveestapels -vanveeverzekeringen.Ookhierbijkanhet risicogeheel overgedragenworden aaneenander (b.v.
bij loonmesters inde intensieveveehouderij enzaaiklaar verhuurd
land)zodat danalleen nogeenbeloning voorde ingezetteproduktïefactorenovereen moetworden gekomen.Ookde risico's verbonden
aande inzetbaarheid vaneigen arbeid,enandere risico'sals
brand e.d. kunnen tegenpremiebetalingworden afgekocht.Tenslottewordtdeparapluie vandealgemene socialeverzekeringenook
steedsverder boven deagrarischeondernemer enzijngezingeschoven.
Deoverdracht van risicobij investeringen inbestaandeof
nieuweproduktietakken isveel minder goedmogelijk.Hetgaatdan
omdekking van hetprijsrisicoop lange termijn.Alleen inbijzonderegevallen kanwanneer aanzienlijke financieringsverplichtingen
moetenworden aangegaan het risicoervanworden afgewenteld ophet
Borgstellingsfondsvoorde Landbouw. Het risicoofheteengoede
ofmindergoede investering isgeweest blijftechter voor rekening
vandeondernemer.
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Door de manier waarop de ondernemer met de vrijheid, die hem
binnen het algemene politieke,juridische en sociale kader is
overgelaten,omgaat wordt inhoud gegeven aan het agrarisch ondernemerschap. In het algemeen kan gesteld worden dat een grotere
vrijheid tevens een groter risico inhoudt zodat de positie van de
agrarische ondernemer dan kwetsbaarder is en dat in die omstandigheden de eisen die aan de agrarische ondernemer gesteld worden
zwaarder zijn.
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ECONOMETRIE,BEELDVAN EEN REALITEIT
Mevr. ImkeD.Everts

1.

Inleiding

1.1 Doel enopzet
Het toepassenvan deeconometriealsmiddel bijhetanalyserenvangegevens,bijhetdoenvanvoorspellingenenbijhetgeven
vanbeleidsadviezen isookbijhetonderzoekophetLEI sterkin
debelangstelling komen testaan.Dit iswel debelangrijksteredenom indezebijdrage uiteen tezettenwatdeeconometrie,een
zwaarbeladenwoord,met namedoordeuitgang "metrie",beoogtte
bereiken.Omde lezerenigszins vertrouwd temakenmetdeterreinenwaaropdeeconometrie zichbeweegt zal terloopseenoverzicht
wordengegeven vande toepassingen vaneconometrischonderzoekop
hetLEI (zieparagraaf 1.2).Belangrijker isechter hetdoel inzicht teverschaffen indemogelijkhedenenbeperkingen vande
econometrischewetenschap als zodanig:hoe reëel isdeeconometrie
bijhetafbeelden vanderealiteit?
Dekernvan deeconometrie bestaatuithet toepassen vanwiskundigemethoden indeeconomische theorie,metdebedoeling meer
inzicht teverkrijgen indevaakcomplexesamenhangen vaneconomischeprocessen enom bij tedragen aaneendoelmatiger besturing
vandeeconomischeorde.Wat ishet realiteitsgehaltevan deeconomie,watwordt preciesonder statistiek verstaanenwaarspeelt
dewiskunde indeeconometrie een rol,datzijnvragen,diewein
paragraaf 2aandeordezullenstellen.
Modellen spelen indeeconometrieeenbelangrijke rol.Een
model iseenafbeelding vandewerkelijkheid,die indeeconometriedevorm aanneemt vaneen stelsel metelkaar samenhangenderelaties tusseneconomischegrootheden,opeen zodanigewijzegeformuleerd datkwantificeringmogelijk is.Deeconomische theorieën
waaropdezemodellen zijngebaseerd,zijnoverhetalgemeen teabstractomdirecteconfrontatiemetdeempiriemogelijk tedoen
zijn.Enhet terbeschikking zijndedatamateriaal ende tegebruikenschattingstechnieken leggenbeperkingenopaanhetmodel.De
hierdoor noodzakelijk geworden aanpassingen endegevolgen daarvan
komen inparagraaf 3aandeorde.Tevensworden indezeparagraaf
enkele typenmodellen besproken.
Hetconstrueren vaneenmodel kentmeerdereetappes,waartussen terugkoppelingenmogelijk zijn.Nadateenmodel gespecificeerd
iswordt hetgeschat.Devolgende stap isna tegaanofhetmodel
"waarheidsgetrouw" is.Inparagraaf kbehandelenweenkeletoetsingscriteria,waaraan eenempirisch model moetvoldoen,wil het
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voorverdergebruik,zoalshetdoenvanvoorspellingenofhet
doorrekenen van beleidseffecten,zinvol zijn.
Modellen hebben slechts betrekkingopeen kleingedeeltevan
heteconomische proces.Hetblijven abstracteweergavenvanderealiteit,waarin eengrootaantal factoren noodzakelijkerwijsbuitenbeschouwing zijngelaten.Dit legtbeperkingenopaan hetgebruikvanmodellen bijbijvoorbeeld beleidsvoorbereiding. Inparagraaf 5.1 gevenweeenuiteenzettingover demogelijkhedenommet
modellen teexperimenteren.Dezinvanhetgebruikvanmodellen
wordtbelicht inparagraaf 5.2.
Paragraaf 6vatalles nogeenssamen.
1.2 HetLEI endeeconometrie
Deverzameling,verwerking enanalysevangegevens isvanaf
19^0debelangrijkste taakvanhetLEI geweest.Deanalysevormde
envormt,een basisvoorhetvoerenvanbeleid.Hoewel verzameling
enverwerking vangegevens,alsonderdeel vandebeschrijvende
statistiek,behoren totdegrensgebieden vandeeconometrie zijn
zealsbasisvoordeeconometrievanessentieel belang.Onderde
beschrijvendestatistiek,zoalsdieophetLEIwordt toegepast,
vallen bijvoorbeeld deberekening van kostprijzen,éénvanhaar
eersteaktiviteiten,hetopstellen vandeBUL,FIPe.d.,waaraan
rechttoerechtaan-rekeningen tengrondslag liggen,maarook techniekenalsdecorrelatierekening ende,ophetLEI uitgebreid toegepaste,techniekvandefactoranalyse.Defactoranalysezoekt
naar samenhangen tusseneenaantal grootheden,zonderdaarbijuitspraken tedoenover'oorzakelijkeof zelfs theoretischeverbanden,
doorhetdatamateriaal te reduceren toteenbeperktaantal kunstmatigevariabelen diefactorenworden genoemd.Hoewel defactoranalyse nietsmeer isdaneenanalysevangegevens,kanhetermee
verkregen inzicht instatistische samenhangen dienstdoenbijhet
opstellen van hypothesen (veronderstellingen)over theoretische
samenhangen tusseneconomischegrootheden.
De factoranalyse isdus inwezen eenwaardevrijeanalysemethode,waarbijoverigens dekeuzevande teanalyseren variabelen
nietzondervooroordeel is.
'
Nietwaardevrij isdeookal jarenophetLEI gebruikte
techniekvande lineaireprogrammering (LP),een techniekdiegebruiktwordtomhetbedrijfseconomisch proces temodelleren,daarbijveronderstellend datdeondernemer ernaar zal streveneen
doelstellingsfunctie (bijv.winst) temaximaliserenvoor zovereen
aantal restricties hemdaarin nietbelemmeren.Thanswordtookgewerktmetmodellenwaarin derisico-aversievanondernemers inde
doelstellingsfuncties isopgenomen.AaneenLP-model liggeneen
grootaantal veronderstellingenovervoornamelijk technischesamenhangen tengrondslag.Hoewel vanoorsprong bedrijfseconomischgeoriënteerd,vindtde techniekvande lineaireprogrammering ophet
LEI steeds uitgebreider toepassing opsectorniveau enbijmacroeconomisch onderzoek, zoalsbijdebepaling van deoptimalestrategie ineenautarkischesituatie.
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Hetdoen vanprognoses iseenander terrein,waaraanophet
LEI veel aandachtwordt besteed.Weinig gecompliceerdetechnieken,
zoalsextrapolatie van trends uithetverleden,nemenhierbijeen
belangrijke plaats in.Voorbeelden hiervan zijn prognoses vande
ontwikkeling inhetaantal arbeidskrachtenofvan hetaantalbedrijven perbedrijfstype (inonderlinge samenhang).Bijhetextrapolerenopdezewijze isdeervaring vandeonderzoekervangrote
betekenis.Naarmate degelijkmatigheid indeontwikkelingvanhet
verschijnsel groter is,kunnen betere resultatenwordenverwacht.
Wilmen inzichtverkrijgen inde toekomstigeontwikkelingen
vaneenaantal met elkaar samenhangende economischegrootheden,
dangeven dergelijkeextrapolaties teweinig houvast.Eenmodel
waarin dezesamenhangenwerdenopgenomen isdan noodzakelijk.Wel
moetmenbedenken datookbijhetmakenvanvoorspellingenmetbehulpvancomplexermethoden eenaantal extrapolaties,met namevan
deonafhankelijkevariabelen,nodig blijven;maargegevendeze
extrapolaties kunnendeafhankelijkevariabelenopeenmeerconsistentemaniervoorspeldworden.Hetonderzoek naardesamenhang
tussenvraag enaanbod, importenexportvaneengrootaantal
1andbouwproduktenmetbehulpvandemultipele regressieanalysekan
hieralsvoorbeeld dienen (LEI,1967).
Dewensommeer inzicht teverkrijgen indeonderlingesamenhangen binnen het 1andbouweconomisch proces en inde invloeden
dievanbuiten de landbouw,o.a.doordeoverheid,opditproces
worden uitgeoefend,eenwens dieo.a. naarvoren kwambijhetopzettenvande 1andbouwverkenningen (zieMinisterievan Landbouwen
Visserij, 1977), heefto.a.geleid totdeoprichting vande Intermodelwerkgroep.Hetdoel waarnaarwordtgestreefd ishetopzetten
vaneenmodel,waarmeeèn kanwordenverklaardwaaromontwikkelingen inde landbouw hebben plaatsgevonden zoals zeplaatsvondenèn
kanwordenvoorspeldwater indetoekomst teverwachtenvaltèn
datbovendien demogelijkheid biedt deeffectenvanhetoverheidsbeleid opeenaantal doelstellingen tebepalen.Delandbouwsector
isdaartoeopgedeeld ineenaantal minofmeerhomogenegroepen
landbouwbedrijven.Door hetgedrag vanelkdezergroepen zogoed
mogelijk tebeschrijven en teverklarenwordt,rekening houdend
met interacties tussen debedrijfsgroepen,getrachtookopsectorniveau totgoede resultaten tekomen.Omookdeschommelingenin
de landbouwprijzen zogoedmogelijk tekunnenverklaren bestaat
hetmodel nietalleen uiteen"aanbod-blok",maar isookeen
"vraag-blok"opgenomen. (Intermodel,1978.)Verschillendetechniekenzullen inditambitieuze projectworden toegepast;lineaire
programmeringenengeavanceerde schattingstechnieken nemendaarbij
een belangrijke plaats in.
Hethiergegevenoverzicht beoogt nietvolledig tezijn,doch
slechtseen indruk tegevenvan enkele terreinenvanonderzoek
waarbijdeeconometrieomdehoekkomtkijken,methet Intermodelprojectalsuitsmijter.Nadezeuitweidingwordt het tijd deeconomie,destatistiek endewiskundewat nader tebeschouwen.
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2.

Econometrie: doorsnede van economie, statistiek en
wiskunde

Econometrie iseenhulpwetenschapvandeeconomie.Doorstatistischeenwiskundigemethoden indeeconomische theorie toete
passen,trachtmeneenbeter inzicht teverkrijgen inhetfunctionerenvaneconomische processen.Tussen deeconomieendeeconometriebestaatduseenwisselwerking. Ideaal zou zijnalsenerzijds
deeconomie theorieënaandeeconometrie zou leverenover heteconomisch handelenvaneconomische subjecten enanderzijds deeconometrie informatieoverhet realiteitsgehaltevan zo'n theorieterug zouspelen.Hetabstractieniveau vanveel economische theorieën
maaktditechter nietwel mogelijk.Alsvoorbeeld zullenwe inparagraaf3-1eenaantal "grote"economische theorieënbespreken.
Dewiskundekomt inwiskundigeeconomieomdehoekkijken.
Watwedaaronderverstaan komt inparagraaf3-2aandeorde.
Destatistiek ishetonderwerpvan paragraaf 3-3.Wekunnen
naastdebeschrijvendestatistiek dewiskundige statistiek (de
tweede plaatswaar dewiskunde een rol vanbetekenis speelt)onderscheiden.Onzeaandacht zal voornamelijk gericht zijnopde
beschrijvendestatistiek,nietomdatdewiskundigestatistiekminderbelangrijk is,maaromdathetnietzogemakkelijk ishierover
ineenvoudigebewoordingen tebespreken.
Evenalserwisselwerkingen bestaan tussendeeconomieende
econometrie,zijndieaanwezig tussendeeconometrieendestatistiek.Complexeremodellen zijnbijvoorbeeld alleendan teschatten,
indienergeavanceerde schattingstechnieken envoldoendebetrouwbaardatamateriaal voorhanden zijn.Waar nodig gaanwedaarnog
naderopin.
2.1 Hoe reëel isdeeconomie?
Demodellen,waarmeedeeconometriewerkt,zijngebaseerd op
eengrootaantal hypothesenover hetfunctioneren vanheteconomischeproces,,demogelijkhedenomditproces testurenenhetsocialegedrag vandeeconomischesubjecten.Deveronderstellingen
kunnen zeereenvoudigvanvorm zijn,zoals"ad hoc"veronderstel'1ingenover samenhangen tussenenkelevariabelen.Zekunnenook
bestaan uiteen stelsel vanconsistente hypothesen endaarvanafgeleide stellingen,datweverder eeneconomische theoriezullen
noemen.Dehypothesenwaaropdediverse"grote"economischetheorieënberusten verschillen sterk,zijnsoms zelfs tegenstrijdig.
Toch blijven zenaastelkaar bestaan.Devraag doetzichdanvoor
ofhetmogelijk isomhet realiteitsgehaltevaneeneconomische
theorie tebepalen.Ter illustratie zullenwe hiervaneenaantal
"grote" theorieënopeenglobalemanier deveronderstellingen
waarop zezijngebaseerd aangeven (ziedeKlerk 1981,Nentjens
1971).
Deeerstegroteeconomische stroming inde 19eeeuw,deKlas-
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siekeSchool,metAdam Smith alsvoorloper,hing dehypotheseaan,
datdemaatschappij,evenals denatuur,werktvolgens haar eigen
wetmatigheden.Als demaatschappijop zijn beloopwordtgelaten,
zal zijnaar eenevenwicht tenderen,was demening.Overheidsvoorschriftenen-maatregelen frustreren ditautomatisme.Landbouwprijzen tenderen indeze theoriebijvoorbeeld "als vanzelf"naar
de"natuurlijke"prijs,dat isdeprijs diegelijk isaandekostenvan het produkt.Zolang deprijs boven dekostprijs ligt,er
nogwinstwordt gemaaktopeen produkt, ishetaantrekkelijkom
ookdat produkt tegaan produceren,eendaling vandeprijs ishet
gevolg.Hoehet reguleringsmechanismewerkt,enhoelang hetduurt
voorhetevenwicht isbereikt,daarover latendeKlassieken zich
nietuit.Devraag naarproduktenwordt alsgegevenverondersteld,
de theorie isaanbodgeoriënteerd.
DeNeo-Klassieke theorie heeft integenstelling totdeKlassieke theoriediemacro-economisch is,eenmicro-economischgerichteaanpak.De theorie isgebaseerd opdeveronderstelling dat
economische subjecten,consumenten enproducenten,volledig rationeel reageren bijhetstreven hun nut resp.winst temaximaliseren.
Er issprakevanvolledige concurrentie,d.w.z.datgeen derconsumentenof producenten zelfprijzen kunnenbeïnvloeden endatze
geachtworden alles teweten.Tengevolgevanhethandelen vande
consumenten ontstaat erevenwicht.Alleen dezeevenwichtssituatie
isonderwerp van bespreking.Nogmaals toegespitstop landbouwprodukten,houdt deze theorie indateen landbouwer zoveel vaneen
produkt produceert dat zijnextra kosten,diehijzou krijgendoor
ééneenheid meer teproduceren,gelijk zijnaandeextraopbrengst,
diehijermee zou kunnenverwerven,enbovendien,dathijeenzodanig produktiepakket kiest,datvooralleprodukten dezegelijkheid van krachtis.
Ook nuworden debasisprincipes vandeNeo-KlassiekeSchool
aangehangen.Destatistische theorie istendelevervangen doorde
theorievanoptimaleevenwichtsgroeipadenwaarheen deeconomie
tendeert, iedere keeralsdooroorzakenvanbuitenaf ditpadwordt
verlaten.
Evenals deKlassieken ditgeloven, leidtook indeogenvan
deNeo-Klassiekenoverheidsingrijpen,zoals bijvoorbeeld hetvaststellen van landbouwprijzen,lonenen rentes,totverstoring van
het"natuurlijkeeconomischeproces".
DeNeo-Klassieke theorie iseen zeerabstracte theorie,waarmee indejaren dertig onmogelijk decrisis konwordenverklaard.
Erheerstegeenevenwicht,doch grotewerkloosheid. Eenvande
oorzaken hiervan zouweleens kunnen zijn datdemens toch nietzo
rationeel handeltals inde theoriewordtverondersteld. Keynes
vechtdeze rationaliteitvandemens danookaanengelooftniet
inhetautomatisme vanheteconomische proces,o.a.omdat ditproces beïnvloed wordt doorvele toevalligheden.DeNeo-Klassieke
theorie istealgemeen omdecrisisop tekunnen lossen,gaatte
veel uitvandeveronderstelling dataandevoorwaardevaneen
onveranderdeomgeving isvoldaan.Hetstimuleren vandevraag
wordt doordeKeynesianen vanessentieel belang geachtvoorhet
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oplossen vaneencrisis,diegekenmerktwordt dooronderbezetting
vanhet produktieapparaat. Indien deconsumenten teweinigbestedendanmoetdeoverheid bijspringen. Implicietwordtverondersteld datalleonderdanen deoverheidsmaatregelen accepteren.Het
Institutionalismebetwijfeltofditwel hetgeval is.Deaanwezigheidvanmachtsgroepen,zoalswerkgevers-enwerknemersbonden,monopolies actiegroepen,kunnen belemmeren datmacro-ofmicroeconomischeevenwichtssituatieswordenbereikt.
DeKeynesiaanse theorie isgebaseerd opveronderstellingen,
zoalsdeaanwezigheid vanonderbezettingvan hetproduktieapparaatenonderbesteding doordeconsumenten.Decrisis vandezeventiger jarenvoldoet nietaan dezekenmerken.Hetstimulerenvan
devraag heeftdanookweinig nut.Volgens deMonetaristen ishet
beheersen vandegeldhoeveelheid indehuidigesituatie deenige
remedieomweer naareen"natuurlijk"evenwichtig groeipad terug
tekeren.Begrotingsbeleid isvoorhenalsstabiliserend element
uitdenboze. Indeeersteplaatsomdat"timing"vanhetbeleid
nietgoedmogelijk iswaardoor verkeerde impulsenwordengegeven,
inde tweede plaatsomdatoverheidsuitgaven particuliere uitgaven
verdringen.
Anderen,zoals Pen,geloven daarentegen sterk ineengeleide
loonpolitiek omdewinstpositievan bedrijven teverbeterenen
daarmeedeeconomie een nieuwe impuls tegeven.
Al dezestromingengaan erminofmeervanuit datbijgoed
beleid ofjuistgeen beleid hetkapitalistischesysteem houdbaar
blijft.DeMarxisten geloven hier inhetgeheel niet in.Eencrisis isvolgens henonvermijdelijk bijdehuidigemaatschappelijke
eneconomische structuur.Destrijd tussende"arbeiders"-klasse
endekapitaalbezittende klasse,dieversterktwordt doormonopolisering enhetfeitdatdestaatopdehand isvandekapitaalbezitters, isdaarvan devoornaamsteoorzaak.
Uithetbovenstaande blijktdatdediverse theorieëno.a.
zijngebaseerd opgeloof indemogelijkhedenenonmogelijkheden
vandeeconomischesubjecten,deoverheid enhetkapitalische systeem.Vanuit ditgeloofwordenook redenengevondenomeen theorie
.teallen tijde recht tepraten. Isergeenevenwicht,danspelen
institutionelefactoren een rol,aldus deNeo-KlassiekeSchool,of
wordterwel beleid,doch geenmonetair beleid gevoerd,aldusde
Monetaristen. Exogeneschokken,datzijnschokken vanbuitenhet
systeemofverkeerd overheidsbeleid,ontwrichten de Keynesiaanse
(overigens tochal onevenwichtig geachte)groeipaden envolgensde
Marxisten iseencrisis teverwachten ineen kapitalistisch systeem.Ditzoubetekenen datopbasisvan degemaaktevooronderstellingen geender zuivereenabstracte theorieën echt tetoetsen
isaandeempirie.Demaatschappijwaarinwe levenwordt bijvoortduringgeconfronteerdmet invloeden vanbuitenafenbeleidwordt
over hetalgemeen niet inzijnmeest zuiverevorm doorgevoerd,
doordat bijvoorbeeld ditbeleid politiek niethaalbaar is,niet
doordedoelgroep geaccepteerd,ofhetadministratiefnietuitvoerbaaris.
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Econometristen zijnalseconomen.Ook zijhebben bepaalde
ideeënover het functioneren van deeconomie,maar zijdienendeze
tevertalen toteenveel lagerabstractieniveau om zohun theorieenaandeempirie tekunnen toetsen.Overde rol diedeeconomie
moet spelen zijn deeconometristen hetoverigens nog nieteens.
Tweestromingen kunnenweonderscheiden.Totdeenestromingbehorendeeconometristen,dievinden dateconomische theorieën te
abstract zijnengebaseerdop teveel onbewezen hypothesenomvan
nut tezijn bijdeanalysevandeempirie.Zijbepleiten eenmeer
open data-analyse.Totdeanderestroming behorendedeeconometristen,dievinden daterjuist teweinig sprake isvananalyse
vooraf endataandedata teveel waardewordtgehecht.Eenverdieping vandeeconomischeanalyseachten zijnoodzakelijkomde
modellenwaarmee zewerken eenbeter fundament tegeven (zie
Malinvaud,I98O).
Dewaarheid ligt inhetmidden.Zowel via logischeredenering,deductie,alsvia hetconstateren van ietsdoorhetwaarnemen, inductie,kanmen tot theorievormingover heteconomische
proces komen.Welmoetenwedaarbijbedenken datnooitdeexactheid kanworden bereiktals indenatuurwetenschappen,waar de inductievemethode reeds lang is ingeburgerd. Indeeconomie ishet
nietmogelijk experimenten tedoen inafgesloten ruimten,waarbij
allevoorhetonderzoek irrelevantefactoren constantwordengehouden, ietswat indenatuurwetenschappen uitgebreid toepassing
vindt.De informatiewaaropdeeconometrist kanbouwen bestaatdan
ookuitdatareeksen dievoormeeralgemene doeleinden zijnverzameld.
Demethode vandedeductie neemt indeeconomie nogsteeds
eenbelangrijke plaats in,hoewel doordemogelijkhedendiede
econometrie biedt de inductievemethodevansteedsmeer gewicht
zalworden.
2.2 Dewiskundige economie
Insamenhang met deopkomstvan deeconometrie heeftdewiskundigeeconomie zich insnel tempoontwikkeld.Al voordienhad
het ideepostgevat datmetbehulpvan dewiskundealswetenschappelijke taal veel duidelijker kanwordenomschrevenwelkeveronderstellingenaan een theorie tengrondslag liggenenwatdaarvan
de logische conseqenties zijn,danmetbehulpvandeverbaletaal
mogelijk is.Dewiskundige economie handelt nietalleenovermanierenomverbale theorieën ineen zodanigewiskundigevorm te
zetten datkwantificering ervanmogelijk is,maar levertookmethodenaanommet behulpvansoms zeergeavanceerdewiskundige
theorieën deeigenschappen vanwiskundigemodellen tebepalen.Of
dezemodellen kwantificeerbaar zijn isdaarbij nieteenoverweging
dieopdevoorgrondstaat.
Theoretische vragenwaarmee dewiskundige economie zichbezig houdt zijnondermeer:wat isde lengtevaneenconjunctuurgolf bijeen bepaalde constellatievandeparameters? Bijwelke
215

waarden vandeparameters tendeerteenmodel opde langeduurnaar
eenevenwicht?Wat zijn, inwiskundige symbolen uitgedrukt delangeenkorte termijneffectenvaneen theoretischeverandering in
eendermodelvariabelen opdeoverigegrootheden? Bestaan eroptimaleofsuboptimaleoplossingen? Opde terreinen vanhetoperationeel onderzoek (waartoeook de techniek der lineaire programmering behoort),vandeNeo-KlassiekegroeitheorieënendePostKeynesiaanse conjunctuurmodellenenvandeonevenwichtigheidsmodellen heeftdewiskundeopuitgebreide schaal toepassing gevonden.
Hoewel dewiskunde thans nietmeer isweg tedenkenalshulpmiddel indeeconomie,heersteer nogaanhetbeginvandezeeeuw
demening datdewiskunde indenatuurwetenschappen weliswaareen
handig instrument kanzijn,maar dat"menselijkewezens nietin
wiskundige vorm zijn tevatten"endatgebruikervan daarombeperktdient teworden.EencitaatvanMarshal mag ditverduidelijken (zieKlant,1979):
1. Usemathematics asashorthand language,rather thanasan
engineofenquiry.
2. Keep to them till you havedone.
3. Translate intoEnglish.
h. Then illustrate byexamples thatare important inreal life.
5. Burn themathematics.
6. Ifyou can'tsucceed in k, burn3.
Menselijkewezens zijnook nunog niet inwiskundige formules
weer tegeven.Deverbale taal is instaat nuanceringen aantheorieënovermenselijk•gedrag tegeven,dieniet inwiskundigeformules kunnenworden gevat.Maarmetbehulpvandewiskunde zijnde
theoretische consequenties vanveronderstellingendiewel inde
wiskundige taal zijn teformulerenopeenmeerconsistentemanier
aan tegeven.
2.3 Destatistiek
Destatistiek,waarvan deeconometrie inzo ruimemategebruik
maakt kunnenweverdelen indebeschrijvendestatistiek endewiskundigestatistiek. Debeschrijvendestatistiek geeftmethoden aan
'voorhetverkrijgen,presenteren enanalyseren vangegevens,en
voor de interpretatievan de resultaten van deanalyse.Hetopstellenvan"statistieken"-dewelbekende lijstjesmet cijfers-behoorthiertoe,maarookde theorievanoptimalesteekproeftechnieken endefactoranalyseworden totdebeschrijvendestatistiek
gerekend.Dewiskundigestatistiek levertschattings-entoetsingstechnieken.Waarschijnlijkheidstheorievaltook totdewiskundige
statistiek te rekenen hoewel ook bijde interpretatiefasevande
beschrijvendestatistiek dewaarschijnlijkheidstheorie reedsomde
hoek komtkijken.Omverschillende redenen ishetnietmogelijkom
opgrond van debeschikbaregegevens uitspraken tedoen,dievolledig betrouwbaar zijn.Dewiskundige statistiek levertmethoden,
ombijgegevenverondersteldebetrouwbaarheid vandebasisgegevens

216

gerechtvaardigdeconclusies tekunnen trekkenoverdebetrouwbaarheid vanbijvoorbeeld geschatte coëfficiëntenendedaaropgebaseerdevoorspellingen.
Indezeparagraafwillenweverder aandacht besteden aanenkeleproblemen,diezichvoorkunnen doenbijhetbijelkaarbrengenvangeschikte,vaak reedsverzameldegegevens voordekwantificering vaneenmodel (zieook Bonnen,1977,Bryant, 1977)- Het
voert teverom inditbetoogopallerlei wiskundige technieken in
tegaan.Aan het"betrouwbaarheidsaspect"vanmodellen bestedenwe
aandacht indeparagrafen 1.h, k en5.1.
Omeeneconomische theorieaandeempirie tekunnen toetsen,
moetenwe debeschikking hebbenover informatie t.a.v.hetfunctioneren van deeconomie.Hetbasismateriaal voor deze informatie
vormen de teverzamelen en reedsverzameldegegevens.Relevantmateriaal isechter lang nietaltijd aanwezig.Hiervoor zijnverschillendeoorzaken aan tewijzen.Eenvandebelangrijksteligt
inhetfeit,datdeverzameling vangegevens veelal inhogemate
onafhankelijkvaneen specifiek gebruiksdoel plaatsvindt.Veelal
zijnde instellingen,diedataverzamelen anderedandiezegebruiken en isersprakevanonvoldoendesamenwerking tussenbeide
groepenvan instellingen. Eenextraprobleem isdatdooronvoldoendecoördinatie tussen instellingen diegegevens verzamelen
hetoverigens uitstekende datamateriaal nietonderlingvergelijkbaar is.Hierdoorwordt dekoppeling vangegevens uitverschillendebronnen soms tenzeerste bemoeilijkt.Dit resulteert dano.a.
inhiaten indeaanwezige databanken,en indatareeksen diegebaseerd zijnopeenvoorhetmodel irrelevantgeachtedefinitievan
eenverschijnsel.
Nauweresamenwerking tussengebruikers vangegevens enhen
diedegegevens verzamelen zowel overdeverschijnselendiemen
wil meten,alsover dewijzewaaropmen dezeverschijnselendefinieert ineenvorm diemetingmogelijkmaaktenover hoemenvervolgenswil gaanmeten isdanookvangrootbelang.Evenzo isook
de integratie vandatasystemenvanverschillende institutenvan
grotebetekenisomdemogelijkheid teopenenmeer geïntegreerd
modelmatig onderzoek tekunnenstarten.Deaanzetten dieophet
LEI zijngedaan omhaar data tekoppelen aano.a.CBS-gegevens in
het kadervan het Interput-projectenaangegevensvanmelkcontrolediensten kunnen eenbelangrijke stap zijn indegoede richting
(zieDeVeer, 1980).
Debehoefteaangroteremodellen omdetoenemendecomplexiteit vanonzemaatschappij tekunnenanalyseren,doetdevraag
naarvoldoendeennauwkeurig datamateriaal toenemen.Verzamelen
vangegevens isechter een kostbareen tijdrovende zaakenomdeze
redengeeftmenwel toeopdenauwkeurigheid doorminder gegevens
teverzamelen dan theoretisch gezienwenselijk is,bijvoorbeeld
door kleineresteekproeven tetrekken.
Het isnietmogelijkom terug tegaan inhetverledenomnog
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wat aanvullingen te verkrijgen.We kunnen slechts die gegevens gebruiken, die beschikbaar zijn. Door de tijd heen zijn gegevens
zelfs over dezelfde verschijnselen lang niet altijd vergelijkbaar.
Wijzigingen in definiëring van verschijnselen, het introduceren
van nieuwe produkten, anderssoortig overheidsbeleid, indexcijferproblemen en gewijzigde klassificatie van variabelen maken dat
tijdreeksen vaak niet die informatie geven, die men er denkt uit
temogen halen.
De mogelijkheid van koppeling van datasystemen wordt met het
gebruik van geavanceerde dataverwerkende computers steeds beter
realiseerbeer. Hoewel dit grote voordelen heeft voor de modellenbouw staat daar tegenover dat de bereidheid van mensen om gegevens
te verstrekken af zal kunnen nemen, als zij niet met zekerheid weten dat deze niet voor naar hun mening verkeerde doeleinden worden gebruikt. Dit wantrouwen dat kan leiden tot"non-respons",
zal een grotere onnauwkeurigheid in het datamateriaal tot gevolg
hebben.
Gegevens die via statistieken tot ons komen zijn vaak samenvattingen van het basismateriaal (indexcijfers; gemiddelden,al
dan niet gewogen; aggregaten). Hoewel statistieken objectieve informatie lijken te geven over opgetreden verschijnselen, zijn ze
noch waardevrij,noch vrij van theorieën over de economie, noch
vrij van "technische" beïnvloeding. De ter beschikking zijnde data
moeten dan ook met zorg worden geïnterpreteerd. Allerlei statistische technieken kunnen ons daarbij een dienst bewijzen, doch ook
het gezonde verstand van de onderzoeker moet er een wezenlijke rol
bij spelen.

3.

De o p b o u w van een model

Na dewiskundige economie en de (wiskundige) statistiek de
revue te hebben laten passeren willen we in deze paragraaf aandacht besteden aan een aantal aannames die nodig zijn om economische theorieën om te zetten in een te kwantificeren wiskundig model. Indit hoofdstuk zal af en toe de term "econometrisch model"
•vallen. Onder econometrische modellen worden over het algemeen
alleen die modellen verstaan,waarvan de parameters met behulp
van de bekende schattingstechnieken geschat kunnen worden op basis
van tijdreeksen en de steekproefgegevens. Daarnaast kennen we nog
vele andere soorten kwantificeerbarewiskundige modellen. Eén modelbenadering willen we hier nog noemen, omdat deze benadering
steeds meer toepassing vindt,met name op terreinen met gebrek aan
voldoende en betrouwbare gegevens, zoals inontwikkelingslanden.
Deze benadering, de "systems simulation approach", combineert het
gebruik van geavanceerde statistische methoden,met a prioriinformatie, gebaseerd op intuïtie, ervaring en vraaggesprekken.
Niet meer één techniek, maar verschillende technieken worden naast
elkaar gebruikt,al naar gelang het temodelleren fenomeen en de
ter beschikking staande gegevens. Op deze manier probeert men alle
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relevante informatie zogoedmogelijk tegebruiken bijhetopzettenvanmodellenomvoorspellingen enbeleidseffecten tekunnen
genereren.
3.1 Een indeling vandemodellen
Alvorensopdeaspecten vandemodellenbouw integaanwillen
we een indelingmaken vanmodellen naareenaantal toepassingsgebieden.Hoewel eenaantal andere klassificatiesdenkbaar is,maken
we hieronderscheid inviergrotegroepenvanmodellen (zie
Johnson,Rausser,1977) teweten:
beschrijvendemodellen,
verklarendemodellen,
voorspel1ingsmodel1en,
beslissingsmodellen.
Eenbeschrijvend model iszeer nauwmetdeempirieverbonden.
Desamenhangen tussen variabelen,die ineenbepaalde situatie
wordenwaargenomen,worden inbeeld gebracht,enwel indevorm
vaneenverzameling algebraïschevergelijkingen. Informatie,verkregen doormethetmodel teexperimenteren,kanbijdragen tot
meer inzicht indewerking vanhetsysteem,en kunnen zoeen bijdrage leverenvoor hetopzetten vanverklarendemodellen.
Verklarendemodellen hebbenveel metbeschrijvendemodellen
gemeen.Hetbelangrijksteverschil isdatmetverklarendemodellen"waarom"-vragen kunnenworden beantwoord;erwordenoorzakelijkeverbanden aangegeven.Verklarendemodellenmoeten voldoen
aandeeisvan interneconsistentieenhetvoornaamstedoelvan
dergelijkemodellen ishet testen vanconcurrerende hypothesenop
hetempirisch materiaal.Hierdoorwordt het inzicht incausalesamenhangen verhoogd.
Eenverklarend model isalgemener daneenbeschrijvendmodel.
Degrens tussenbeschrijvendeenverklarendemodellen isoverigens
moeilijk te trekken.Dithangt samenmet hetcausaliteitsprobleem,
waarover nog steeds fellediscussies plaatsvinden.Decomplexiteit
vanonzeeconomie iszodanig datoorzaak engevolgmoeilijkte
hanteren begrippen zijn.Worden prijzen verklaard door devraag,
doorhetaanbodofdoorbeide? Isersprakevaneenwisselwerking
en indiendathetgeval isvindt diedanplaats binnen zo'nkort
tijdsbestek datwebijna kunnen spreken vaneen interdependent
systeem? Zoals datmet alleslecht teobserveren feitengaat,
geldtookhier datwewerkveronderstel1ingenmoetenmakenoverde
aard vandesamenhangen,overaanpassingssnelhedenendaarmeeover
devorm vanhetmodel (zieook Espérance 1972,Granger1980,
Rogalski 1978).
Nadezeuitweiding oververklarendemodellen komenwe terecht
bijdevoorspel1ingsmodel1en.Wil menvoorspellingenmakenmeteen
model dan isde precisiewaarmee hetmodel voorspellingen kangenereren vangrotere betekenis dan kennis omtrent dewerking van
onderliggendestructuren. Indepraktijkblijktdanook regelmatig
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dat wat voorspellingswaarde betreft zeer kleine en simpele modellen zeer goed kunnen wedijveren met veel grotere en complexere
modellen.
Om beslissingsproblemen op te kunnen lossen is niet te volstaan met eenvoudige modellen,maar moeten beslissingsmodellen
worden geconstrueerd. In zo'n model moeten zowel instrumentvariabelen (prijzen ingeval van prijsbeleid, rentevoet ingeval van
interestsubsidies, e.d.) als doelstellingsvariabelen (b.v. inkomen, werkgelegenheid e.d.) worden opgenomen, met hun onderlinge
samenhangen, die zowel direct als indirect kunnen zijn gespecificeerd. Ook hier ligt primair de aandacht op de variabelen en hun
relaties en minder op het onderliggende economische proces.
3.2 De keuze van de variabelen
Afhankelijk van het gestelde doel moet een keuzeworden gemaakt t.a.v. de relevant geachte variabelen. De keuze van de variabelen grenst het model en daarmee zijn gebruiksmogelijkheden af.
Het effect van variabelen, die niet expliciet in het model worden
opgenomen is niet te bepalen; deze effecten worden dan ook constant verondersteld. Het model is bruikbaar in situaties waarin
aan deze veronderstelling van constantheid, de ceteris paribus
clausule, redelijkerwijs wordt voldaan.
De variabelen onderscheiden we inafhankelijke of endogene
variabelen en onafhankelijke of exogene variabelen.Van de endogenen veronderstellen we (onderlinge) afhankelijkheid. De exogenen
beïnvloeden slechts de endogenen. De tweesplitsing is ten dele
probleembepaald, toew'ijzing tot een der beide groepen vindt ook
plaats op meer pragmatische gronden. Klant drukt het als volgt
uit: "Het ongeluk der economen wil, dat hun vergelijkingsstelsels
te veel variabelen bevatten om oplosbaar te zijn. Zij plegen die
moeilijkheid teondervangen door een voldoende aantal ervan een
afzonderlijke status - die van exogene variabelen - te verlenen"
(zie Klant, 1979).
Vaak kunnen niet alle variabelen,waarvan op theoretische
gronden mag worden aangenomen dat ze van betekenis zijn, in het
model worden opgenomen. Een van deoorzaken wordt gevormd door de
'problemen ten aanzien van de beschikbaarheid van goede data (zie
paragraaf 2.3).Hiermee in verband staat het moeilijk of in het
geheel niet meetbaar zijn van relevant geachte fenomenen. Een andere oorzaak ligt in het probleem van de multicol1ineariteit. We
spreken van mu1ticol1ineariteit als meerdere onafhankelijke variabelen statistisch gezien nauw met elkaar samenhangen. Indien een
aantal nauw met elkaar samenhangende exogene variabelen in een
econometrisch model worden opgenomen, dan levert schatting van het
model zeer onbetrouwbare schattingen voor de coëfficiënten van de
variabelen op. Het effect van elk deze variabelen op de endogene
variabelen is niet goed meer mogelijk teonderscheiden. Inbeslissingsmodellen die juist worden opgezet om effecten van beleidsvariabelen door te rekenen, is het dan ook raadzaam om met die beleidsvariabelen hoog gecorreleerde variabelen buiten beschouwing
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telaten,of indien dit teveel afbreukdoetaanhetmodel meta
priori informatie tenaanzien vandewaarden dercoëfficiëntente
werken.
Hetaantal op tenemen variabelenwordt beperkt door delengtevandebeschikbaredatareeksen.Metbehulpvanbepaaldetechnieken zoals defactoranalyse ishetmogelijk hetaantal relevant
geachtevariabelen toteengeringer aantal kunstmatige variabelen
terug tebrengen.Erbestaan "volledige informatie"schattingsmethoden (o.a.defixed-point methoden),dieminder strengebeperkingenopleggen aan hetaantal op tenemenvariabelen inrelatie
totde lengteder tijdreeksen.Dezezijnechter nog nietdusdanig
efficiënt datzeopgroteschaal gebruiktworden (zieFriedrich,
1974).
Ook specialeveronderstellingen t.a.v.deopbouwvan hetmodel kunneneenoplossing bieden.Eenvandieoplossingen ishet
toepassen vandedecompositie.Hierbijwordt hetmodel opeenzodanigewijzeopgedeeld ineenaantal submodellendat tussendemodellen zoweinig mogelijksamenhang bestaat,bijvoorbeeld eenconsumentenmodel eneen producentenmodel diealleen viadeprijzenop
elkaar reageren.Deverschillendeonderdelenwordenvervolgensafzonderlijkgeschat.
Hetprincipevan decompositie berustopdeveronderstelling
datelkder subsystemen redelijk stabiel zijn,waarbij ineenoverkoepelend model van dewerking vanelkdersubmodellenkanworden
geabstraheerd. Simon betwijfeltoverigens ofmensenwel ietsanderswaar kunnen nemen dansterkgedepartioneerde problemen,hoewel hijook inde realiteitdekansgrootachtdateensysteem
meeroverlevingskans heeft alshet isopgebouwd uitstabielesubsystemen (zieLoasby, 1976).
Aaneenaantal "types"variabelenwillenwenogenigespecialeaandacht besteden,namelijk aanvertraagdevariabelen enaan
variabelen,dieeenverwachting t.a.v.ietsuitdrukken (zieook
Wallis, I98O). Indynamischemodellenworden integenstelling tot
statischemodellen vertraagd endogenevariabelen opgenomen,dat
wil zeggen dateengrootheid nietalleen afhangtvanvariabelen in
hetheden,maarookvertraagd op hetverleden reageert.Hoewel de
economische theoriedekeuzevandevariabelen een redelijkebasis
geeft, isdekeuzevan deverschillendeop tenemen vertragingen
veel minderwetenschappelijkonderbouwd. Erbestaan specialetechniekenom tussen tijdreeksen hetvertragingspatroonop tesporen;
tochgaathet invoerenvanvertragingspatronenvaakgepaardmet
eengrootaantal apriori veronderstellingen.Hetopnemen vanvertraagdendogenevariabelenmaaktbovendien dateenaantalstatistischeeigenschappenvan schatters veranderen,mindereenvoudig
worden.Vertragingen vanminder danéén tijdseenheid leverennog
extra problemenop.Alsdegeconstateerdeofvermoedevertraging
namelijk slechts eengedeeltevanéén tijdseenheid bedraagt danis
hetvaak nodig een nieuwecijferreeks alsgewogen gemiddeldevan
dewaarden nuenéén periode terug deconstrueren.Datheeft tot
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gevolg dat zo'n variabele voor een deel niet meer van te voren
vaststaat, niet meer echt is gepredetermindeerd, doch een endogeen
element in zich bergt.
Ook indien in het model variabelen worden opgenomen die verwachtingen uitdrukken, komt de constructie van variabelen,verwachtingsvariabelen, in het geding. Demeest gevolgde procedure is
de verwachtingen ten aanzien van dewaarde van een grootheid in de
toekomst af te laten hangen van het gedrag van diezelfde variabele
in het verleden, en wel op een "rationele" manier. Buiten beschouwing blijven dan wijzigingen die zich in het verwachtingspatroon
voordoen ten gevolge van bijvoorbeeld beleidswijzigingen, krantenberichten enz. (zieWallis, 1980). Het doortrekken van een verwachtingspatroon op basis van enkel het verleden van die betrokken variabele leidt over het algemeen tot een vrij stabiele reeks,ook
als het gedrag in het verleden aan schommelingen onderhevig was.
Naarmate reeksen stabieler zijn, hebben ze echter in een verklarend model minder waarde. Evenals op het gebied van vertragingsstructuren isook hier nader onderzoek gewenst.
3.3 De aard van de vergelijkingen
Dewiskundige formulering van het model moet zodanig zijn dat
schatting der coëfficiënten mogelijk wordt. Een ruw idee over de
vorm, over het teken (+of -) der coëfficiënten en over hetwaardebereik van een aantal coëfficiënten krijgen we reeds uit de
(wiskundige) economie. Nadere specificatie is nodig. Zo zijn de
kleinste kwadratenschatters alleen toepasbaar op modellen, die
"lineair zijn in de parameters". Modellen die niet deze vorm hebben zullen,om deze techniek toe te kunnen passen, moeten worden
gelineariseerd. Het te schatten model heeft daardoor andere eigenschappen dan zijn theoretische versie. Linearisatie isover het
algemeen een toelaatbare benadering van kromlijnige verbanden,
mits zewordt toegepast over een niet "te groot" bereik van devariabelen. Door de linearisatiewordt het bereik,waarover met het
model zinvolle uitspraken kunnen worden gedaan dus begrensd, en
wel sterker naarmate de kromming van de relaties groter is. Naast
de kleinste kwadratenmethodes komen steeds meer geavanceerde
schattingstechnieken op de markt, die minder eisen stellen aan de
vorm van de vergelijkingen. Deontwikkeling hiervan is echter nog
pas ineen beginstadium.
Niet alleen aan de vorm van de vergelijkingen, maar ook aan
de aard van de coëfficiënten worden vaak eisen gesteld. De meest
gehanteerde eis luidt dat coëfficiënten constanten moeten zijn.
Ook hierin treedt echter door de ontwikkeling van nieuwe schattingstechnieken verandering op (zie ook Rouhiainen, 1978).
Soms kan het zinvol zijn om naast het vastleggen van de vorm
van de vergelijking ook informatie over demeest waarschijnlijke
geachte waarden van de te schatten coëfficiënten mee te geven. Dit
is bijvoorbeeld het geval indien er sprake isvan multicol1ineariteit,of indien het om andere redenen niet mogelijk isom uit de
beschikbare data voldoende of "intuïtief juiste" informatie teha222

lenbijdeschatting vancoëfficiëntenvanvoorhetonderzoekrelevantgeachtevariabelen.Met name inbeleidsmodellenwordtveel
metaprioristiseheschattingstechniekengewerkt.
3.4 Destochastischeelementen vaneenmodel
Door de"beperkte rationaliteit"zoals Simon datnoemt (zie
Loasby,1976)van demens ishijniet instaatalle relevantevariabelen teonderkennen.Ookommodeltechnisehe redenen ishet
vaak nietmogelijkomalle relevante factoren indebeschouwing te
betrekken.We hebben eralopgewezen datdevariabelen,dieniet
inhetmodel wordenopgenomen,voor zover zeeensystematischkarakter hebben, ineenconstante term implicietwordenmeegenomen.
Allevariabelen,diebuiten hetsystematischedeel vanhetmodel
vallenmaarwel het systeem beïnvloeden komen indestoringsterm
terecht.Aandezestoringstermwordenvaakbepaaldestochastische
eigenschappen toegedicht,d.w.z.datdestoringsterm bepaalde toevalligheden inzich heeft.Deverondersteldeaard vandezestochastischeeigenschappen hangtafvande tegebruiken schattings-en
toetsingstechnieken.Demeestalgemeen gebruikteaanname isdie
van"normaal verdeelde"storingstermen,meteengemiddeldewaarde
gelijkaan nul.
Destochastiek der storingstermenwerkt dooropdegeschatte
coëfficiënten. Zelfs als hetmodel gespecificeerd ismetconstante
"parameters", isdewaardevandezeparameters tengevolgevande
volledigheid van hetmodel nietmetzekerheid tebepalen.Wel leveren eenaantal schattingstechnieken,zoals dekleinstekwadratenschatters,naastgeschattewaardedercoëfficiëntenbetrouwbaarheidsintervallenop.Datwil zeggen datwegrenzen aankunnen
gevenwaarbinnen decoëfficiëntenmeteenbepaalde betrouwbaarheid,
bijvoorbeeld in90%vandegevallen,zal liggen.Zowel degeschattewaarden als dezebetrouwbaarheidsintervallen zijnoverigens
nietalleenafhankelijkvandemodelspecificatiemaarookvande
gebruikteschattingstechniek'.

't. Het toetsen van het model
Nadat hetmodel isgeschat,moet hetwordenonderworpenaan
eenaantal testen,diesoms totherspecificatievanhetmodel kunnen leiden. Indeeerste plaats bepalenweofelkdergeschatte
coëfficiënten"realistische"waarden hebben,ofzesignificantvan
nul verschillen enofeenvoldoendedeel vandevariantievande
afhankelijke variabelen isverklaard.Vervolgens gaanwe naofde
met hetmodel te"voorspellen" reeksenvoordeendogenevariabelen
involdoendemateovereenstemmenmetdewaargenomen data,enbovendienofhetmodel instaat isopdejuiste plaatsen omslagpunten
vandeendogenen tegenereren.Deperiodewaarover decontrole
plaatsheeft ismeestal deschattingsperiodeen/ofenkelejaren
daarvoorofdaarna.
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Bestaathetmodel uitverschillendeafzonderlijkgeschatte
blokken dan kan inde toetsingsfaseworden nagegaanofdeblokken
goedopelkaar inwerken.Bevateenmodel dynamischeelementen,
doordatvertraagd endogenevariabelen zijnopgenomen,dan isde
toetsingsfasehetmomentom tebeoordelenofdezedynamiekgoed
functioneert. Indeschattingsfase zijndevertraagd-endogenengegeven,bijhet toetsenworden zedoorhetmodel gegenereerd.Door
met hetmodel reeksenvoordeendogenevariabelen teberekeneni's
het inprincipemogelijk tebepalenof fouten inhetmodel elkaar
compenseren ofelkaarjuistversterken. Ishet laatstehetgeval,
danzullende"voorspellingenexploderen"of naverloopvan tijd
tot irrealistischewaarden derendogenen leiden.Helaas isvaak
niet tebepalenofdeafwijkingen vandewaargenomen dataecht
veroorzaaktworden doordemodelspecificatieofdathetstochastischekaraktervan hetgeschattemodel onspartenspeelt.
Bijhet"doorrekenen"vaneengeschatmodel ishetdaarom
zinvol nietalleen"puntschattingen"voordeendogenen tegenereren,waarbijaanallegeschatte coëfficiëntenenaandestoringsterm(en)degemiddeldewaardenworden toegekend,maar hetmodel
herhaaldemalen door terekenen,steedsmetdezelfdewaardender
exogenen,dochmetverschillende toevalstrekkingenvoorde inwezenstochastische coëfficiëntenenstoringsterm(en).Weliswaar is
hetsoms theoretisch gezienmogelijkopgrond vandekansverdelingenvandecoëfficiëntenendestoringstermen eenkansverdeling
voorde"voorspelde"endogenevariabelen tebepalen,maardat
leidt tochalgauw totzulkecomplexe formules,datdebovenbeschrevenmethodevanherhaald doorrekenen beterhanteerbaarwordt
geachtvoordebepaling van"betrouwbaarheidsintervallen". Inmodellendieopgebouwd zijn uitverschillendeblokkenen inmodellen,
waarin destochastische elementen nietzoeenvoudig van structuur
zijn isditzelfsdeenigemanieromons hierinenig inzicht te
verschaffen.
Inde inleidingvan paragraaf 3hebbenweeropgewezendat
erookanderemodellendan (geschatte)econometrischemodellenbestaan.Modellen,waarin dewaardenvandecoëfficiëntenvoornamelijkzijngebaseerd opapriori informatie,hebbenminderduideiijkomschreven stochastische elementen.Toch kunnenweookhier
nietvolhouden datdecoëfficiëntenvolledig zeker zijn.Opsoortgelijkerwijzealsbovenomschreven kunnenwedegevoeligheidvan
deendogenevariabelen voordewaarden dercoëfficiëntenbepalen,
namelijkdoorhetaantal malen door terekenenmetsteeds ietsgewijzigde combinaties vandeparameterwaarden.Naarmatedegevoeligheid vooreenparametergroter is,dientmetmeer zorg deparameterwaarde tewordengekozen.
Bijhet toetsenvanhetmodel overdeschattingsperiodewordt
gebruik gemaaktvan de,ookvoordeschatting gebruikte reeksenvan
deexogenevariabelen.Voor zowel verklaringsmodellen,voorspellingsmodel1enalsvoorbeslissingsmodellen ishetbovendienvanbelang teweten hoehetmodel functioneert alsanderewaardenvoor
deexogenenworden ingevoerd.Daaromwordtookvaakbekekenofhet
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model in"voldoende"mate instaat isvooreen korteperiodevoor
of nadeschattingsperiode,gegeven dewaargenomenwaardender
exogenen,dewaarde derendogenen tegenereren.Dezekunnendaarnaworden vergeleken metdeempirischewaarden.
We kunnenons nuafvragen ofhetmogelijk ismetbehulpvan
bovenstaande criteria tediscrimineren tussenverschillendemodellen,datwil zeggenofwe"hetbeste"model aankunnenwijzen.Dit
isnietzondermeer hetgeval.Eenmodel zal nooit inalleopzichtenhetbeste zijn,ennietalleen bovenstaande toetsingscriteria
bepalenwelkmodel vooreenbepaald doel teverkiezen is.Beleidseffecten bijvoorbeeld zijn niet tebepalen alseen relevantgeachte instrumentvariabelebuiten hetmodel wordtgehouden,omdat zijn
coëfficiënt nietvan nul verschildeofeenmodel kan,ondankshet
feitdathetgoedevoorspellingengenereert,zijngebaseerd opde
voordegebruiker nietacceptabelevooronderstellingen.Zozijner
nogvele redenen aan tevoeren,diedekeuzevaneenmodel mede
beïnvloeden.Het zal danookvaakdebekendheid meteenmodel of
eenbepaalde subjectievevoorkeur zijndiededoorslaggeeft.

5.

Het gebruik van modellen

Nade toetsingsfasewetenwe zo'nbeetjewatweaanhetmodel
hebben.Nu isdan de tijdaangebrokenomhetmodel tegaangebruiken. Inparagraaf 5.1 bestedenweenigeaandachtaande technische
aspecten vanditgebruik.Dezevertonengroteovereenkomstmethet
doorrekenen van hetmodel inde toetsingsfase.Hierover kunnenwe
dus kort zijn. Inparagraaf 5-2komtaandeordewatdezin isvan
hetgebruikvanmodellen,diezoveleonzekerheden inzichbergen.
5.1 Het simuleren
Hetgebruiken vaneenmodel voorhetdoenvanvoorspellingen
ofvoor hetbepalenvan beleidseffecten,noemenwe simuleren.Simuleren komthierop neerdatonderalternatieveaannames tenaanzienvanhet verloop derexogenevariabelen,waartoe inbeslissingsmodellenookde instrumentvariabelenbehoren,methetmodel
deendogenevariabelenworden berekend.Maarook hetdoorrekenvan
effecten opdeendogenen vanveranderingen indewaardevandemodelparametersofvanhet toevoegen ofweglaten vanéénofmeer
vergelijkingen aan respectievelijkuithetmodel wordtertoegerekend. Iser sprakevaneenvoorspellingsmodel,danzalmenvoornamelijkgeïnteresseerd zijn inhetverloopvandeendogenevariabelenover een toekomstige periode.Beslissingsmodellenwordenook
wel gebruiktom deeffecten van beleidsalternatievendoor terekenenoverdeschattingsperiode. Danhoeven namelijkgeenextraaannamesover hetverloop vandeexogene niet-instrumentvariabelente
wordengemaakt.
Ineengeschat model hangenover hetalgemeen decoëfficiëntenmetelkaar samen.Decoëfficiënten zijngeschat,gegevende
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waarden van de variabelen. Een verandering in een der variabelen
werkt theoretisch gezien vaak door inmeerdere coëfficiënten. Is
het model vergelijking voor vergelijking geschat, dan is de samenhang tussen de coëfficiënten onderling en tussen de coëfficiënten
en variabelen slechts aanwezig binnen elk der vergelijkingen. Wordt
een meer geavanceerde "vol1edige-informatie"-techniek gebruikt bij
het schatten, dan kan alles met alles samenhangen. Het toevoegen
of weglaten van vergelijkingen kan zo invloed hebben op coëfficiënten in de andere vergelijkingen. Formeel gezien zou elke simulatie
dan ook een herschatting van het model vereisen.
Herschatting van het model vindt over het algemeen niet
plaats. Zijn de voorgenomen wijzigingen in variabelen en coëfficiënten niet al te drastisch, dan is dit zo ook wel toelaatbaar.
Met simulaties, die berusten op sterk afwijkende uitgangspunten
moet echter met grote zorg worden omgesprongen.
De ceteris paribus clausule, die inhoudt dat alles wat niet
expliciet in het model isopgenomen een constante invloed heeft,
is niet langer houdbaar, als we binnen het model bij het simuleren
drastische wijzigingen aanbrengen. Hoewel dat niet in het model
tot uitdrukking komt is er toch sprake van een wisselwerking tussen modelvariabelen en de "omgeving" van het model. Bij drastische
wijzigingen binnen het model is de ceteris paribus clausule dan
ook niet meer realistisch.
Ook tussen de exogene variabelen in het model bestaan vaak
wel empirische relaties.Verwachtingspatronen t.a.v. prijzen hangen bijvoorbeeld af van het gevoerde overheidsbeleid. Realistische
simulaties worden daardoor gekenmerkt, dat men bij de aannames ten
aanzien van de exogene variabelen met deze samenhangen rekening
houdt.
Simuleren dient dus met zorg te geschieden, de beperkingen
van het model mogen niet uit het oog worden verloren bij het uitbuiten van de mogelijkheden.
5.2 Modellen in de econometrie, zin of onzin?
De vraag wordt weleens gesteld in hoeverre (econometrische)
modellen nog enige geloofwaardigheid bezitten, gezien de vaak wankele basis en de vele beperkingen in verschillend opzicht. Is het
wel mogelijk om op basis van modellen ook maar enige zinnige conclusies te trekken of isalles slechts onzin? Wij menen dat men
niet te pessimistisch moet zijn over demogelijkheden, die de econometrie biedt.We willen daarom nog enige aspecten van het gebruik van modellen belichten, en aangeven door welke handelingen
het nut van het gebruik kan worden verhoogd.
Het gebruik van een model vereist dat op een zeer systematische manier de uitgangspunten waarop het model isgebaseerd worden
gespecificeerd. Dit geldt dan met name voor de economische hypothesen, die aan het model ten grondslag liggen. Aan de in hoge mate
abstracte economische hypothesen wordt door het gebruik van (econometrische) modellen meer realiteitsgehalte gegeven. Evenals bij
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deafleiding van economische theorieënwordtookbijhetopzetten
vaneconometrischemodellen vaak teweinig aandachtaandezeuitgangspunten besteed.Basman (1972)spreekter zijnongenoegenover
uit naaraanleiding vaneenanalysevan eendergrootsteenmeest
complexeengeavanceerdemodellen vandeze tijd,de"Brookings
Quarterly EconometrieModel",dat nietduidelijkwordtwatde
grondslagen zijn:"Inall of thesciences theformulationof
initial conditions is intellectually themost taxing partof
inquiry. It isthemost frequently overlooked,and, inmainstream
econometrics,ubiquitously ignored".
Hetwerkenmetmodellenverhoogt het inzicht inempirische
samenhangen,enkandaardooreenbijdrage leverenaaneenbetere
beleidsvoorbereiding. Eenmodel isechter hierbijslechtsdaneen
zinvol instrumentalsdegebruiker terdegeopdehoogte isvande
mogelijkhedenendebeperkingen diehetmodel inzichheeft.Anderzijdsmoeten demodellenbouwers zichbewust zijnvanhetdoelwaarvoormeneenmodel wil gaan gebruiken.Eenmeeroptimale interactietussendegebruiker endemodellenbouwerzowel tenaanzienvan
deprobleemdefinitie,dedataverzameling,deanalysevan hetmodel
als tenaanzien vanhet interpreterenvan de resultaten isdaarvoor nodig. (Zieook Jones,Rossmiller,1978.)
Elkmodel iseenafbeelding vandewerkelijkheid,maar deafbeeldingen dragen subjectieveelementen inzich. Elkmodelbeschrijfteenander stukjevandeeconomische realiteit,enweerspiegelteenanderevisieopheteconomischeproces.Dit kantot
hetvoorde leekvreemde resultaat leiden,datsimulatieuitkomsten
vanmodellen vaneenzelfdeeconomisch fenomeen verschillen,of
zelfs tegenstrijdig kunnen zijn. Indienmen zichvandesubjectieve fnvloeden,die totuitdrukking moeten komen induidelijkomschrevenuitgangspunten,bewust is,iser infeiteweinigaande
hand.
Omdatgeenmodel alleaspecten vaneeneconomisch proceskan
belichten, ishetzinvol omeen probleem vanuitverschillendegezichtspunten tebelichten doormeerderemodellen naastelkaarte
leggen.De invloed vandekeuzeder uitgangspuntenop deuitkomstenvanhetmodel zijn zo teanalyseren (zieVan derZwan,1980).
Eendergelijkewerkwijze ishetmeesteffectief,indieneenserie
modellenwordtopgezetwaarbij indeuitgangspunten systematisch
veranderingen wordenaangebracht (zieVan Eijck, 1980).
Erbestaangeeneenduidige criteriaom tussenmodellen te
discrimineren.Hetwel of nietkunnengebruiken van uitkomsten
voorpolitieke doeleinden issomseenbelangrijker keuzecriterium,
dater toekan leidendat"policymakers"opportunistischvanmodel
switchen.Daarbijdus implicietveronderstellend datheteconomischeproces daneens functioneertalsof deuitgangspuntenvanmodel agelden,danweeralsofmodel b'spremissen juist zijn,maar
steedsde indrukwekkend datdegebruikte uitkomsten deabsolute
waarheid bevatten.Dezevorm van"misbruik"vanmodellen kanwordenverkleind, indien de"policymaker"zichmeer bewustwordtvan
de implicietgemaakteaannames,zowel van zich zelfalsvanhet
model.
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Eenbeleidsmodel bevatvaak verschillende instrument-en
doelvariabelen.Beleid kanpasworden gevoerd,alsdeverschillendedoelstellingen tegenelkaar kunnenworden afgewogen.Volgens
Friedrich iseenbeleidsmodel danook nietcompleet,of zelfszinloos, indiengeen socialewelvaartsfunctieonderdeel uitmaaktvan
hetmodel (zieFriedrich, 197^»).Oskam (1980)werktmetsoortgelijkefuncties,hoewel het,naarhetschijnt,volgensdemeestrecente inzichten nietmeergaatom"de"sociale nutsfunctie,maar
om een nutsfunctie,waarin elke"policymaker"zijneigenprioriteitenschema'skan invoeren,om zozijn"eigen"strategie"tebepalen.Dergelijkevormenvan persoonlijkesociale nutsfuncties
dragen bijaaneenverdieping van inzicht insamenhang tussende
tekiezenbeleidsinstrumenten,enzijndaarom zinvol alsonderdeel
vaneenmodel.
Beleidsvariabelen behoren inhetovergrotedeel van debeslissingsmodellen totdeexogenevariabelen.Wordteenmodel nu
meer zinvol alsweook hetbeleid endogeniseren?Onzes inziensis
dat integenstelling tothetgeenVandenNoort (1979)vanmening
is,niethetgeval.Hoewel hetbeleid inde realiteit geenonafhankelijk fenomeen is,maar trachteconomische processen indegewenste richting testurenen tecorrigeren, ishetbeleidvormingsprocesgeen rationeel proces.Het isbijvoorbeeld nietmogelijkom
direct intespringen,zogauwer ietsfoutdreigt tegaan,stomweg omdat informatiehierover altijd metvertraging binnenkomten
nooitvolledig is.Bovendienwordt beleid gemaakt ineenonderhandelingsproces,waarin naasteconomische belangenookpersoonlijke
enpartijbelangenophetspel staan.Voor politicologenenpsychologen interessant studiemateriaal,dochgeen relevantonderdeel
vaneenbeslissingsmodel,zoals inditartikel omschreven.
Modellen bevatten eengrotehoeveelheid apriori informatie.
Dekeuzevandevariabelen,defunctionele relaties,devertragingsstructuren,destochastische eigenschappen behoreridaaralle
toe.Vanuit zuiverwetenschappelijkoogpunt isdeze informatie
vaak teweinig opzijnwaarheidsgehaltegetoetstenkanmindera
prioristisch redeneren totsnellerevooruitgang leiden ininzichtenomtrent heteconomisch functioneren.
Desondanks kunnenmodellen nuttige instrumenten zijnbijde
beleidsanalyse,zelfsalsde ingevoerdeapriori informatieniet
helemaal correct is.(Zieook Sims, 1980.)Mitsersprake isvan
eenvoortdurende bezinning opdewaardevandeze informatieen
aanpassing ervanaan nieuwverkregen inzichten leverenmodellen
zekergeenonzin.

6.

Conclusies

De beperkingen vaneconometrischemodellen zijn inhetvoorgaandeduidelijkaan het lichtgesteld.Deeconometrie isminder
alvermogend danaanvankelijkbijdeopkomst vanditvakwerdge-
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dacht.Deontwikkeling van steeds geavanceerdere schattingstechnieken,debeschikking over steeds langere tijdreeksen vansteeds
meer economischeverschijnselen,endeopkomstvansteedssneller
werkende computers hebben nietdesleutel gegeven voordeoplossing vansociaal-economische problemen.Velen staan sceptischtegenover degebruiksmogelijkhedenvanmodellen indeeconomie.We
hebbengetracht uiteen tezettenwat dezemogelijkheden zijn,ondanks develeonderkendeproblemen.
Ten dele liggendeproblemenophet terreinvandeeconomie,
eenwetenschap die theorieën aanlevertmeteenhoogabstractieniveau,engebaseerd opdeveleonbewezen hypothesen.Tendeleook
liggen deproblemen bijhet inonvoldoendematebeschikbaar zijn
van betrouwbaregegevens,enbijhetnogvrijwel ontbrekenvan
snelleengeavanceerde statistische techniekenom anderedanlineaire relaties tekunnen schatten.Entendelespeeltonzebeperkte rationaliteitonsparten.Doorminder aprioristisch te
denken enminder klakkeloos teblijvenvoortborduren opal te
zwakke,onbewezen vooronderstellingen isvooruitgang teboeken.
Dit heeft zowel betrekking opdevorming vaneconomische theorieën
alsopde toegekende statistischeeigenschappen vanmodellen.
Doordewisselwerking tussen deempirieendeeconomie kande
realiteitszinvandeeconomiewordenverhoogd.Zokanmeer inzicht
indecausaliteitsproblematiek, indevertragingsstructuren enin
verwachtingspatronen wordenverkregen.Nieuweschattingsmethoden
dieminder stringente eisen stellen aandevormvan functionele
relaties,aanhetaantal endgenen,aandelengtevan tijdreeksen
enz.,zijn nodigom complexere,mindervan de realiteitgeabstraheerdemodellen aan tekunnen.Eenmodel isnooit betrouwbaarder
dandeonderliggendegegevens.Groteremodellenverlangen groteen
consistente datasystemen.Ditvereist naderoverleg tussen instellingen diegegevens verzamelen endiezegebruiken.
Modellenworden veelal opgesteld meteenbepaald doel;omeen
fenomeen tebeschrijven of teverklaren,omverschijnselen tevoorspellenofalshulpbijbeleidsbeslissingen.Omhetmodel zogoed
mogelijk totzijn recht telaten komen isnauwoverleg tussende
opdrachtgever endemodellenbouwerover doel enopzetvan hetmodelgewenst.
Beslissingsmodellen zijngeen"spoorboekjes" (zieVander
Zwan,I98O)waaruitmetéénoogopslag het tevoeren beleid valtaf
te lezen.Hetgebruik vanverschillendemodellen naastelkaar,elk
meteeneigen visieopde realiteitverbreedt het inzicht ineen
bepaald probleem.Naarmate deverschillendevisiesmeersystematisch indemodellenworden ingebouwd,neemtdeermee teverkrijgenverbreding van inzichttoe.
Modellen dragen bij tothetverschaffen van inzicht inhet
economische proces.Geen dermodellen isechter volledig vanaard.
Waren zevolledig danwaren zevangeen nut,dan zoudenhetsynoniemen zijnvanonzemaatschappij,even complexenonhanteerbaar,
dusoverbodig.Rekening houdendmetdebeperkingenvanmodellen
zijn zeechter vangroot nut,alsmenermaar rekeningmeehoudt
datook indeeconometrievrijheid engebondenheid samengaan.

LITERATUUR

Basman,R.L.
TheBrookings Quarterly EconometrieModel:Scienceor Number
Mysticism? Problems and Issues inCurrent Econometric Practice,'
K.Brunner,ed.OhioStateUniversity, 1972,biz.3~51.
Bonnen,J.T.
Assessmentof theCurrentAgricultural Data Base:An information
SystemApproach.A Survey ofAgricultural EconomicsLiterature,
Vol. 2:QualitativeMethods inAgricultural Economics,19^0'sto
1970's,LEE.R,Martin,gen.ed. 1977,biz.386-407.
Bryant,W.K.
Rural Economics and Social Statistics,idem,biz.408-420.
Cramer,J.S.
Emperial Econometrics,Amsterdam, 19731'Esperance,W.L.,e.a.
InterdependenceusRecursiveness:AReviewof theDebateand
MotionsofCausality inEconomics.Problemsand Issues inCurrent
Econometric Practice,K.Brunner,e.d,OhioStateUniversity,1972,
biz.119-154.
Eijk,C.J.van
Demodelmatigeachtergrond vanhetWRR-rapport.Plaats en toekomst
vandeNederlandse industrie.ESB 10-9-1980,blz.1006-1009Friedrich,D.
"SchätzproblemesowieVerfahren undMöglichkeiten derAnalyse
ökonometrischerModelle. Institut fürAngewandteWirtschaftsforschung,Tubingen,1974.
Granger,C.W.J.
Generating Mechanisms,Modelsand Causility,Discussion Paper
Congresof theEconometric Society,80-26.
Intermodel
Juniverslag.LEI,DenHaag1978.
Johnson,S.R. enRausser,G.C.
SystemsAnalysis andSimulation:AsurveyofApplications in
Agricultural and Resource Economics,A Survey ofAgricultural
Literature,Vol.2:Quantitative Methods inAgricultural Economics,
1940's to 1970's,LEE.R.Martin,gen.ed.,1977,blz.157-304.

230

LITERATUUR (Ievervolg)

Jones,F.C.enRossmiller G.E.
Institutionalizationof investigativecapacity.Agricultural
Sector planning,Rossmiller gen.ed.Michigan StateUniversity,
1978,biz. 337-3^.
Klant, J . J .
S p e l r e g e l s v o o r Economen, L e i d e n , 1979.

Klerk,R.de
Overstromingen inheteconomisch denken (Economenovercrisis,
deel k). Intermediair,17ejaargang 4-23 januari 1981,blz. 23-33.
LEI
Supply and demand, imports andexportsofselected agricultural
products for 1970and 1975,TheHague,1967.
Loasby,B.J.
Choice,Complexity and Ignorance,Anenquiry intoeconomic theory
and thepracticeof decisionmaking.Cambridge,1976.
Maiinvaud,E.
Econometrics facedwith theneedsofmacroeconomic policy. INSEE,
I98O.
Manetsch,T.J.
Education tobuild humancapacity.Agricultural Sector Planning,
Rossmiller gened.Michigan StateUniversity, 1978.blz. 3^5_358.
Ministerievan LandbouwenVisserij,
Landbouwverkenningen, 1977•
Nentjes,A.
Deontwikkeling vandeeconomische theorie,Groningen,1971.
Noort,P.V.Vanden
Kwantitatief versus Kwalitatief indeeconomie? Landbouwkundig
Tijdschrift /pt91 (1979)nr.11.blz.304.
Oskam,A.J.
Beleidsmodellenvoordezuivelsectorvande EuropeseGemeenschap
enNederland,een toelichting opmodel en resultaat,Wageningen,
I98O.

231

LITERATUUR

Renborg,U.
Steering processesofchange inanuncertainworld.European revjew
ofagricultural economics,Vol.3-2/3,1976,biz.265-289.
Rogalski,R.J.
TheDependenceofPrices andVolume,Reviewof Economicsand
Statistics,Vol.LX,May 1978,No.2,biz.268-274.
Rouhiainen,J.
The problemofchanging parameters indemand analysis andforecasting.AERI,Helsinki,1978.
Veer,J.de
Het levenbegintbijveertig,DenHaag,1980.
Sims, C A .
Macroeconomicsand Reality.Econometrica,Vol.48,No.1,januari
1980,blz. 1-48.
Wallis,K.F.
Econometrie Implications of theRational ExpectationsHypothesis.
Econometrica,januarï 1980,blz.49_74.
Zwan,A.vander
Plaatsen toekomstvandeNederlandse industrie.ESB,1O-9-1980,
blz.993-1000.

232

PROBLEMEN ENDOELEINDENVAN HETGEMEENSCHAPPELIJKLANDBOUWBELEID
INDEJARENTACHTIG
G.Meester enJ.H. Post

1.

Inleiding

Ofmen hetnu"hervorming"danwel "aanpassing"ofsimpelweg
"wijziging"wil noemen,men isheter inalle Europeseregeringscentravrijwel unaniem overeensdatveranderingen inhetgemeenschappelijk landbouwbeleid noodzakelijk zijnomdegroeiende landbouwproblemenhethoofd tekunnenbieden. Indezebijdrage komen
aandeordedeaard endeachtergronden vandelandbouwproblemen
waarmee deEuropeseGemeenschap tekampen heeftenwelkedoeleindenen randvoorwaarden voorhet tevoeren beleid hieruitvoortvloeien.
De landbouwproblemenvandeEGzijn tendelevanalgemene
aard enkunnenworden teruggevoerd opde langetermijnproblematiekvande landbouw inontwikkelde landen.Voor eenanderdeel
hangen zesamenmeteenaantal politiekeen institutionelefactorendievoortvloeien uithetfeitdatdeGemeenschap bestaatuit
grotendeels autonome lid-staten.Daarnaast zijnookde regionale
verschillen binnen de landbouw vanbetekenis.Ten slotte iseen
aantal overige factorenvanbelang,zoals b.v.deuitbreidingvan
deGemeenschapmetGriekenland,SpanjeenPortugal. Indeparagrafen2totenmet 7zullendezefactoren achtereenvolgens inhet
kortworden aangeduid.
Deproblemen zijnquaomvang enverscheidenheid vaneenzodanigeaard datdaarvoor eenbeleid zoumoetenwordengevoerd met
eenveelheid aandoeleinden en randvoorwaarden. Inparagraaf8
worden dezeopeen rijgezet.
Deonmogelijheid develedoeleinden en randvoorwaarden tegelijkertijd teverwezenlijkenmaken hetnoodzakelijk prioriteiten
inhet tevoeren beleid aan tebrengen.De toenemendeomvangen
complexiteit vandeproblemen zullen indejaren 80deze noodzaak
versterken,waardoor devrijheid tothetdoenvaneenkeuzeuitde
mogelijkebeleidsalternatievenaansteedsmeerennauweregrenzen
wordtgebonden.Welkeprioriteiten vermoedelijkgesteld wordenen
welkebeleidskeuzes daarbijdemeestwenselijke zijn komt inde
volgendebijdrageaandezebundel aandeorde.

2.

De algemene achtergrond van de landbouwproblemen

Hetwelvaartsstreven inde landbouwmaakteenvoortdurendeen
sterkestijging vandeproduktiviteit noodzakelijk.Omdeze stijging tekunnen realiserenwordtondermeer intoenemendemategebruikgemaakt van produktenvananderebedrijfstakken.Bijblij233

vendeaanwending vande traditioneel inde landbouwaanwezige Produktiefactoren leidtdit toteenvergroting vandeproduktiedie
inhetalgemeengroter isdande toeneming vandevraag.Deprijsdrukdiehiervan hetgevolg is leidtviaachterblijvende inkomens
totaanpassing vandeomvang vande inputs inde landbouw. Inconcretobetekent diteenvermindering vandearbeidsinput inde
landbouw.Naarmateditaanpassingsprocesmeer fricties ondervindt
zal de inkomensachterstand tenopzichtevanniet-landbouwsectoren
groter enhardnekkiger zijn.
Het landbouwbeleid inde EGstreeft naar een inkomenvande
werkers inde landbouw dat zich zoveel mogelijk paritairontwikkeltaandatvandewerkers buitendesector.Daartoewordt inkomensondersteuning gegeven viaondersteuning vandemarktprijzen.
Deprijssteun neemtevenwel nietdeoorzaakvan dedrukopdeinkomensweg,maar uitsluitend hetsymptoom (namelijk de prijsdaling
doorhetontbreken vanevenwicht tussenvraag en aanbod).Zulks
leidtnoodzakelijkerwijze toteenpermanenteonevenwichtigheid op
de internemarktvandeGemeenschap.
Inbeginsel isdezeonevenwichtigheid zonderveel problemen
op teheffen alsdatdeel vandeproduktiestijging datdetoeneming vandeEG-internevraag overtreftde importkanverdringen
danwel zonderoverheidsingrijpenopdewereldmarkt kanwordenafgezet.Deeerstgenoemdemogelijkheid geldtalleen voor produkten
waarvoor envoor zo langdeEGniet zelfvoorzienend is.Hetbenuttenervan bijhetafwezig zijnvancomparatievekostenvoordelen
kanoverigenswel ongewensteeffecten sorterenopdeontwikkeling
vandewereldmarkt,doordatdeafzetmogelijkhedenvoordeproduktendieopdezemarktword aangeboden,kleinerworden.Deafzetmogelijkhedenopdewereldmarkt zijn zonderoverheidsingrijpenmeer
theoriedan praktijk.Deprijzen opdezemarkt zijn doorgaans lagerdan indeEG.Afzetopdewereldmarkt isdanalleenmogelijk
tenkostevanhogeoverheidsuitgavenen leidt toteenverdere
verstoring vandezemarkt.
Voor zovererbijhetbeginvandegemeenschappelijkelandbouwmarkt nog ruimtewasomdeproduktie sterker te latenstijgen
dandevraag isdeze thans indemeestegevallenvolledig ofmeer
,danvolledig benut.Voor eenaantal belangrijke produkten isdeEG
meerdanzelfvoorzienend enzijngroteoverheidsuitgavennodigom
deoverschotten teslijten.
Tenaanzien vandeontwikkelingen indejaren 80staatvast
datbijeenongewijzigd beleid enbijeeneveneens ongewijzigde
ontwikkeling vanaanbod envraag dezelfvoorzieningsgraden verder
zullenstijgenendeoverheidsuitgaven tenbehoevevanhetmarkten prijsbeleid meerdanevenredig zullen toenemen.Belangrijk is
hetdaarom tewetenoferzichveranderingen zullenvoordoen inde
toeneming vanvraag enaanbod.
Voorwat betreftdevraag,welke indejaren 70voor landbouwprodukten gemiddeld metbijna 11perjaar toenam, ligteen
(verdere)afvlakking van degroei voor dehand enwel omdevol234

gende redenen.Teneerste zal debevolking vande EGeenverdere
afneming vandegroei teziengeven. Indejaren 70groeidehet
aantal inwonersvan deEG-9,dat thansongeveer 260min.bedraagt,
metca.700.000 perjaar,verwachtmoetworden datdezegroei in
dejaren80 indeordevangrootte zal liggenvanca.400.000personen.Ten tweede zal de inkomensontwikkeling degroei vande
vraag naar landbouwprodukten negatief beïnvloeden. Indeperiode
I968-I978nam het reële inkomen perhoofd indeEG-9 toemetongeveer3%per jaar.Dehuidigeeconomischevooruitzichten zijnzodanigdateengroei van het inkomenperhoofdmet0,5% tot1%eerder
als teoptimistisch danals tekrapbemetenmoetworden beschouwd.
Tenderdezal een inkomenstoenemingminder danvoorheen resulteren
ineen toeneming vandevraag naaragrarischeprodukten envoedingsmiddelen daarsprake isvaneen toenemendeverzadiging.
Tenaanzienvanhetaanbod zijndevolgende factorenvanbelang.Aanpassing vande landbouwvindtvrijwel uitsluitend plaats
dooreenvermindering van het ingezetteaantal arbeidskrachten.In
dejaren70 ishierineenvertragingopgetreden doordatdewerkgelegenheidssituatiebuiten de landbouwverslechterde.Hetaantal
werklozen inEuropa bedraagt thans ruim 8miljoen enverwachtmoet
worden datditaantal voorlopig verder zal toenemen.Ookvoorde
komendejarenmoetdaaromwordenverwacht datdevermindering van
hetaantal arbeidskrachten inde landbouw ineen laag tempozal
doorgaan,temeer daar intoenemendematedevermindering tot
standmoet komendoordat bedrijfshoofdenhunbedrijf beëindigenen
nietzoals inhetverleden doordatmeewerkendegezinsledenof
vreemdearbeidskrachten eenanderberoepkiezen.
Wezenlijk isvoorts datonder dehuidige technischeeneconomischeverhoudingen demogelijkheden totvergroting vandeproduktïeperarbeidskracht grootblijven.Destructureleverandering in
deprijsverhouding tussenenergie-inputsenarbeid inde richting
yan relatief hogereenergieprijzen zalwaarschijnlijk niet leiden
toteengeringere benutting vandezemogelijkheden.Eenbescheiden
invloed kanwellichtuitgaanvan hetmogelijk indekomendejaren
blijvend hogerenteniveau datondermeerdoor liquiditeitsproblemen hetmoderniseringstempoenigszins lijkt tetemperen.
Samenvattend lijken ergeen krachtenaanwezig die leidentot
eengeringerestijging van hetaanbod,terwijl wel eengeringere
vraagstijgingmagworden verwacht.Dit leidttotdeconclusiedat
dezelfvoorzieningsgraden inversterktemate zullen toenemenbij
eenongewijzigd landbouwbeleid,eenconclusie dieookwordtgetrokken inrecenteprognoses vandiverse instituten inEuropa (zieonderandereCentrum voorLandbouw-EconomischOnderzoek, 1980,IFOInstitut,I979enFAO, 1979)- Eenvandegevolgenhiervan zal zijn
datdeoverheidsuitgavenvoorhetmarkt-enprijsbeleid indeEG
indejaren80bijongewijzigd beleid eenaanzienlijkeverder
stijging zullenondergaan.
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3.

Een tweetal specifiek met het beleid samenhangende
factoren

Naastdealgemene invloedenopdeontwikkelingvanvraagen
aanbod van landbouwprodukten zijnernogeen tweetal specifiekmet
het landbouwbeleid samenhangende factoren,diedezojuistgeschetste tendenties inhetverleden hebben versterkt endatbijongewijzigd beleid ook indejaren 80zullendoen.
Deeerste factor isdat nietalle landbouwprodukteneeneven
groteprijsondersteuning kennenenvoorsommigezelfshelemaal
geenondersteuning,metdaarmeesamenhangende heffing bijinvoer,
bestaat.Hetgaathiermet nameom zogenaamdegraansubstitutenals
soja,tapioca,citruspulpe.d.Omdatdezeprodukten doorhetontbrekenvangrensbescherming voordeverbruikers indeGemeenschap
over hetalgemeen goedkoper zijndandewel beschermdevoedergranen,worden zij intoenemendemategebruikt alssubstituutvoor
dezeprodukten inhetkrachtvoer.Daardoordalenvanzelfsprekend
deafzetmogelijkhedenvanvoedergranen enneemt dezelfvoorzieningsgraad ervan inde EG toe.Dezelfvoorzieningsgraad vangraansubstitutendaarentegen neemt,mededoordatdoor hetontbrekenvan
bescherming deproduktie indeEGweinigaantrekkelijk is,af,en
wel toteen zodanig niveau datsomswel devraagwordtgesteldof
devoorziening vandezevoordierlijkevoeding vitaleprodukten
wel voldoende isveiliggesteld.Hetzieternaar uitdatbijongewijzigd beleid indejaren80deze tendenties zullenwordenversterkt,omdat technische kennis enmogelijkheden tothetgebruik
vangraansubstituten•momenteel snel toenemen.Slechts eenstructurelestijging vandewereldmarktprijzenvangraansubstitutenzou
deze tendentie kunnenafremmen.
De tweedefactordieookenvooral indejaren80vanmeer
danmarginale invloed zal zijnophetmarktevenwicht indeEGis
hetstructuurbeleid. Zoalselders indezebundel door Bauwense.a.
wordt besproken kenmerkt destructureleontwikkeling indelandbouwzichdooreenvermindering vanhetaantal arbeidskrachten en
bedrijven enerzijds eneenuitbreiding enmodernisering vande
overblijvendebedrijvenanderzijds.Hetagrarischstructuurbeleid
•sluitbijdezeontwikkeling aanen trachtdeze tebevorderen,of
althans tenminstedefricties erbijweg tenemen.De ruimtedie
hetbeleid daarbij infeiteheeftvoormodernisering enuitbreiding vanbedrijven zalmedeworden bepaald doordematevansucces
vanhetbeleid tenaanzien vandevermindering van hetaantal arbeidskrachten enbedrijven.Doel vanhetmoderniseringsbeleidmoet
immersgezien de toenemendeonevenwichtigheden tussenvraagen
aanbod niet zozeer zijndevergroting vanhetaanbod maarveeleer
debevordering vandeaanpassing van de landbouwaan zichwijzigende technische eneconomischeverhoudingen.Naarmate devermindering vanhetaantal agrarischearbeidskrachten enbedrijventeruglooptalsgevolg vandeeconomische teruggang iserdanook
minder behoefte aaneen stimulering door hetoverheidsbeleid van
demodernisering vande landbouw.Eendergelijk beleid dreigton236

derdezeomstandighedendeproduktieenookde inkomensverschillen
binnen de landbouw tevergroten en roeptdaarmeedevraag naar
verdereoverheidsmaatregelenop.Wat nukanwordenvastgesteld is
datdejaren 70ondanks degeringerevermindering vandeaantallen
arbeidskrachten enbedrijven geen afzwakking vanhetmoderniseringsbeleid indeEG tezienhebbengegeven.Eerderwas hettegendeel hetgeval.Wellicht ishiervan deverklaring dathetstructuurbeleid praktisch gesproken totdecompetentievandenationale
overheden indeEGbehoortenvoordeafzonderlijke lid-stateneen
middel isom deconcurrentiepositievandeeigen landbouw (en
voedingsmiddelenindustrie)tenopzichtevandie inandere lidstatenof tenopzichtevananderesectoren ineigen land teverbeteren.Juistbijeconomischestagnatiewordt de roepgroteromde
eigenconcurrentiepositietenopzichtevananderen teversterken.
Aangenomen magworden dathetagrarisch structuurbeleidaldus
heeftbijgedragen aandegroei van deproduktieendaarmeeaande
stijging vandezelfvoorzieningsgraden indejaren70endit inde
jaren 80ook zal doen,tenzijgebrek aannationale budgettaire
middelen zulksverhindert.Eeneventuelematiging vanhetgemeenschappelijk prijsbeleid zal daarentegenweer deneiging totintensivering vanhetnationalestructuurbeleid bevorderen.

4.

De gevolgen voor de overheidsuitgaven

De toeneming vandezelfvoorzieningsgraad leidde indejaren
60en70toteenaanzienlijkestijging vandebudgettaire lasten
vanhetgemeenschappelijkmarkt-enprijsbeleid.De inkomstenuit
invoerheffingenblevenachter dooreenverhoudingsgewijsgeringer
wordende invoer terwijl deuitgavenvoor interventies enrestitutiessterkopliepen.Druktmende lastenvanhetgemeenschappelijk
markt-enprijsbeleid (datwil zeggendeuitgavenEOGFL-afdeling
Garantieminus inkomsten uit landbouwheffingen)uit inprocenten
yandebruto toegevoegdewaardevande landbouw inde EG-9dan
blijken deze tezijngestegen van8,9% in1973 tot 14,3% in1979.
De teverwachten sterkerestijging vandezelfvoorzieningsgraad
bijongewijzigd beleid indejaren 80zal er toe leidendatdeze
lasten inminstens dezelfdeenwaarschijnlijk innog sterkeremate
zullentoenemen.
Hoemoeten deze toenemende lastenwordengefinancierd enzijn
degezamenlijke lid-staten bereid dezevoorhun rekening tenemen?
Dehuidige financiële bronnen vande EGwordengevormd door deopbrengst vande 1andbouwheffingenendouanerechten,enmaximaal 1%
vandeBTW-opbrengst. In1981 zal afgezienvandeuitgavendie
voortvloeien uitdejaarlijkseverhoging vandelandbouwprijzen
ongeveer 90% van deze \%vandeBTW nodig zijnvoordefinancieringvandeuitgavenvan deEG (waarvande landbouwuitgavenongeveer 75%uitmaken).Debeschikbare ruimtevoorstijging vande
uitgaven isdanook zeer beperkt.Het isteverwachten dat inclusiefheteffectvande 1andbouwprijsverhogingenenafhankelijkvan
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deontwikkelingenopdewereldmarkt reedsditjaarof in1982de
ruimtevolledig benut zal zijn.Tegenover desterke reëlestijging
vande landbouwuitgavenstaat namelijkeenveel geringereen inde
naaste toekomst zelfsstagnerende reëlegroei vandefinanciële
middelen.Voorwatde landbouwheffingenbetreft kan inditverband
gewezenwordenopde lagereopbrengsten tengevolgevandestijgendezelfvoorzieningsgraad.Tenaanzien vandedouanerechten isaannemelijk datdehuidige recessieeengeringeregroei vandehandel
metderde landen tengevolgeheeftwaardoor deopbrengststijging
uitdouanerechten vertraagt.Opbrengsten uit landbouwheffingenen
douanerechtenworden bovendien negatief beïnvloed door tariefconcessies inGATT (enUNCTAD)-verband (metnamedeTokio-ronde).
Doordeafnemendeeconomischegroeiwordt tenslotteookdestijging vandeopbrengst vandeBTW kleiner.Destijging van deEGinkomstenblijven daarmeezekerachterbijdestijging vande inraeenschappelijkelandbouwuitgaven ingeval vaneenongewijzigdbeleid.
Debereidheid vande lid-staten ombijvoorbeeld doorverhoging vandeBTW-afdracht totbovende 1%meermiddelen aandeEG
terbeschikking testellen zal afnemen naarmatedeeconomische
groei minder sterk isof zelfs stagneert endeproblemenomhet
nationalebudget rond tekrijgen stijgen.Financiering vande
stijgende landbouwuitgavenuitgelden dienubestemd zijnvooranderebeleidsterreinen ligtevenmin inde lijnvandeverwachtingen.
Deontwikkeling vanhetbeleid opdezegebieden verkeertvaaknog
nog ineenminofmeerembryonaal stadium,zodatveelal voorverdereontwikkeling juistmeer geld nodig is.Deeconomische teruggang versterkt bovendiendenoodzaak toteenverdereontwikkeling
vaneenbeleid opdezegebieden,welk beleid overigens veelal ook
de landbouw tengoedekomt. Inditverband kanondermeerworden
gewezenophet regionaal beleid,het industrieel beleid,hetenergiebeleid enz.Inplaatsvanminder ishiervoor meergeld nodig.
Meer inhetalgemeengezegd leidtdeverslechteringvandeeconomische situatie toteen toeneming vanhetaantal groepen indesamenleving datsteun behoeftvandeoverheid enwaarmee de landbouw
moetconcurreren omdeschaarserwordendeoverheidsmiddelen.

5.

Verschillen en belangentegenstellingen tussen lidstaten

Tot nu toe isdeEGalsgeheel inbeschouwing genomen.DeGemeenschap bestaatevenwel uiteenaantal grotendeels souvereine
lid-staten,diedoorverschillen indepositieenontwikkeling van
denationale landbouwen inalgemeen economischeenmonetaireontwikkelingen deproblemen vandeze sectorenvan hetgemeenschappelijk landbouwbeleid opeenverschillendemanier ervaren.Wijwillenhierop indezeparagraaf nader ingaan.
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Eenopstelling per 1id-staatvandebijdragediewordtgeleverd aandefinanciering vanhetgemeenschappelijk landbouwbeleid
envandeuitgaven die tenbehoevevaneen 1id-staatworden gedaan
laatzien datonder andereWest-Duitsland enhetVerenigd Koninkrijknetto-betalers zijn,enmet nameFrankrijk,Nederland,IerlandenDenemarken netto-ontvangers.Deeerstgenoemde landenzijn
netto-importeurs van landbouwprodukten,de laatstgenoemde nettoexporteurs.Dezeverdeling vanbatenen lasten iser inbelangrijkematedeoorzaak vandatde lid-statenverschillendebelangen
hebben bijhetgevoerde beleid.Vooral denetto-betalerswillende
budgettaire lasten,of hunaandeel daarin,verminderen. Indit
verband kanworden gewezenopde recentesuccesvollepoging vande
Britse regering vanMevrouwThatcheromvoor tweejaareenbelangrijke lastenverlichting voor hetVerenigd Koninkrijk tebewerkstelligen.Met name indeze 1id-staat,die totde toetreding tot
deGemeenschap in1973konprofiterenvan de lageprijzenopde
wereldmarkt,wordtvoorts het relatief hogeprijspeil van landbouwprodukten envoedingsmiddelen indeEGalseenbezwaargevoeld.
Het zal duidelijk zijndatonder dezeomstandigheden stijgendeoverschotten en toenemende landbouwuitgavendetegenstellingen
binnendeEGvergroten endeweerstanden tegeneenverderestijging steedssterker doenworden.Ditzal des temeerhetgeval
zijn naarmatedenationaleoverheden doorde teruggang indeeconomiemeermoeite krijgen definanciële touwtjes aanelkaar te
knopen.Tegelijkertijd iservoordeconsumenten doordetegenvallende inkomensontwikkelingmeeraanleiding om testreven naareen
geringereverhoging vandelandbouwprijzen.
Een tweedebronvanmoeilijkheden tussende lid-staten is
daaringelegen dathet landbouwbeleid nietvooralleprodukten
uniform is.Sommigeprodukten (zoalsgranen enmelk)kenneneen
zwaremarktordening,voorandere produkten (bijvoorbeeldgroenten,
fruit,varkensvlees) bestaan lichtereordeningen,terwijl erook
produkten zijn (zoalsbijvoorbeeld aardappelen) die inhetgeheel
geenmarktordening kennen.Eengevolg daarvan isdat inprincipe
juistdeproducenten,regio's en lid-staten diedeeerstgenoemde
produktenvoortbrengen hetmeestvan hetgemeenschappelijkmarktenprijsbeleid profiteren. Inditopzicht kanervooral eentegenstellingwordenwaargenomen tussen denoordelijkeendezuidelijke
EG-landen,waarbijde rijkere noordelijke landenmeer profiteren
omdat zijgespecialiseerd zijnop zwaremarktordeningsprodukten.
DeEG-lidstatenverschillen nietalleen indeplaats diede
landbouwofeen bepaaldeproduktierichting binnen de landbouwin
huneconomie inneemtmaarook inaard ensterktevanhuneconomie
en inhetdoor denationaleoverheden gevoerdeeconomischeenmonetairebeleid.Dezeverschillen vormen eenderdebronvanbelangentegenstellingen tussen de lid-staten enhebben indejaren70
totgrote problemen voor hetgemeenschappelijk landbouwbeleidgeleid.Hetzieterniet naaruitdatdit indejaren 80veel anders
zal zijn.
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Inhetafgelopen decenniumwaren inditopzichtondermeer
vanbelang de relatief sterkepositieenontwikkeling vandeDuitse
economie endeaardgasexploitatiedoorNederland, terwijl voorts
enkelegebeurtenissen dievoordegehelewereldeconomie vanbetekeniswaren zoalsdekoersval vandedollar tussen 1971 en 1976en
deoliecrisesvan 1973en 1979,eenbelangrijke rol inditgeheel
speelden.HetNederlandseaardgas leidde,gestimuleerd doorde
stijging vandeenergieprijzen,toteenopwaardering vandegulden, terwijl de relatievesterktevandeWestduitseeconomieende
toenemendebetekenis vandeD-markals internationaal betaalmiddel
hetzelfdegevolg had voor deWestduitsemunteenheid. Recentelijk
isdoordeNoordzee-olieookhetBritsepond sterling inwaarde
gaanstijgen. Inbeginsel leidendergelijkeopwaarderingen toteen
daling vande landbouwprijzen (metnamevandeprijzen dieonder
hetEG-landbouwbeleidwordengereguleerd) indebetreffendelidstaten,hetgeenopzijn beurtextraaanpassingen indenationale
landbouwnoodzakelijkmaakt.
Ookverschillen in inflatie tussende 1id-statenwaren inde
jaren 70vangrote invloed ophetgemeenschappelijk landbouwbeleid.
Aan deenekantwaren er landenmeteen relatiefgrotegeldontwaarding zoals Italië,Frankrijk,hetVerenigd Koninkrijk en Ierland enanderzijds landenmeteengeringe inflatiealsdeDuitse
Bondsrepubliek,BelgiëenNederland. Inhetalgemeenverkerende
agrarischeproducenten in landenmeteenhoge inflatie inhetnadeel tenopzichtevandie in landenmeteengeringe inflatieomdat
hunkosten sterkerstijgen.
Alsdewisselkoersen zichvolledig engeleidelijk zoudenaanpassenaanhetverschil in inflatietempozou indegemeenschappelijkemarkt ditnadeel verdwijnen.Wisselkoersen hebben echterde
neiging schoksgewijze teveranderen enpassen zich,zoalswehierbovenal aanstipten nietalleen vanwege inflatieverschillen,maar
ookomandere redenenaan.Hetbelangrijkstenadeligegevolgvan
eenwisselkoersverandering voorde landbouw- envoedingsmiddelensector indeEGzou zonderaanvullendemaatregelen zijn dat landbouwprijzen endaarmee landbouwinkomens inrevaluerende landen
plotseling zoudendalenendatvoedselprijzen indevaluerendelanden plotseling zoudenstijgen.Omditplotselingeeffect tevermijden zijn tebeginnen bijdewisselkoersveranderingenvande
fransefrancendeD-markaanheteind vandejaren60monetaire
compenserende bedragen (inhetvervolg afgekortmetm.c.b.'s)ingesteld.Doordeze inde loopvanenkelejarengeleidelijk afte
breken zoudendeprijs-en inkomensveranderingen inde 1id-staten
ineen langzamer tempokunnenwordenaangepast endaardoorfrictieszoveelmogelijkwordenvermeden.Watevenwel isgebeurd,is
datuitnationaleoverwegingen sommige 1id-statenertoeovergingen
dem.c.b.'s zeersnel af tebreken,terwijl anderedeafbraakzo
langmogelijk probeerden uit testellen.De 1id-statenkregendus
doorhetbestaanvanm.c.b.'s speelruimteomeen nationaal prijsbeleid tevoerenwaardoor infeitedegemeenschappelijke landbouwmarktmeer enmeereen fictiedreigt teworden.
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Dezeproblemen zullenongetwijfeld ook indejaren80eenrol
blijven spelen.Zolang opdemeeste terreinen vanheteconomisch
levengeengemeenschappelijk beleidwordtgevoerd zullen zichbelangrijke inflatieverschi1lenenwisselkoersveranderingenvoordoen.
Het in1979gestarte EuropeseMonetaireStelsel,waaraan overigens
hetVerenigd Koninkrijk (nog)nietdeelneemt,zalwaarschijnlijk
slechts gedeeltelijk bijmachte zijndehierbedoelde problemen te
voorkomen.

6.

Verschillen en belangentegenstellingen tussen regio's

Eenongebreideldewerking vanhetmarkt-enprijsbeleid zou
leiden toteen zodanige regionalespecialisatiebinnen deGemeenschapdatmen instrijd komtmetanderedoeleinden vanhet landbouwbeleid alsmedemetdoeleinden gelegen buiten hetlandbouwbeleid.Eendergelijke regionaleverdeling vandelandbouwproduktie
zoumet name tenkostegaanvande landbouw in regio'swelkever
vande (consumenten)markten zijngelegen ofwaaronder ongunstige
omstandighedenmoetwordengeproduceerd.Dezegebiedenhebbenbovendienveelal hetnadeel datzij insterkemateopdevoortbrenging van landbouwprodukten zijn aangewezen.Regionalespecialisatiekandaardoor voordezegebieden betekenen eenachterblijvend
agrarisch en regionaal inkomenmetalsgevolg een daling vande
produktieenhetwegtrekken vandebevolking.Uit inkomenspolitiekemaarookuitbevolkingspolitiekeoverwegingen of inhetkader
vanb.v.de recreatievemogelijkhedenvandebetreffende regio's
kandithoogstongewenst zijn.Doormiddel vanagrarischstructuurbeleid, regionaal beleid,sociaal beleid enz.zal men trachten
dezeontwikkeling tegen tegaan.Deenigejarengeleden ingevoerde
z.g. bergboerenregeling isdaarvan eenvoorbeeld opgemeenschapsniveau.
Dergelijkemaatregelen houden bewustde landbouwproduktiein
stand inregio'swaar dat zonder hetgevoerdebeleid nietmeerhet
geval zou zign.Hoewel zulks zeermarginaal bijdraagtaandeomvang vanhetaanbod indeGemeenschap,zullendemaatregelen toch
intoenemendemategezienworden alsmedeveroorzaker vandemarktonevenwichtigheden endedaaruitvoortvloeiende budgettaire lasten
indeEG.Vooral de regio'smetexpansiemogelijkhedenbijonbelemmerende regionalespecialisatiezullen daarom demaatregelenzoveel mogelijkwillen beperken.De regio's dievan demaatregelen
profiteren zullen daarentegen doordeeconomischestagnatieenmet
namedeteruglopendewerkgelegenheid buiten de landbouw pleiten
voor intensivering ervan.Dejaren80zullen danookeenverscherping vande tegenstellingenopditpunt tussendeverschillende
regio's latenzien.
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7.

Problemen rond de verdere uitbreiding van de Europese Gemeenschap

Deuitbreiding vandeGemeenschapmetdedrienieuwedemokratieën indezuidflank van Europavergroot dehiervoor beschreven
problemen envoegternieuweaan toe.Teneerstezal debesluitvorming indeEGernietgemakkelijkeropworden.Deze isnuvaak
al eenmoeizaam verlopend proces,met nameomdatvoorkwestiesvan
vitaal belang eenstemmigheid isvereist.Metdrienieuwe leden
wordt datextragecompliceerd.
Hier komtbijdatdeuitbreiding metGriekenland,Spanjeen
Portugal indejaren 80vaneenandereaard isdandeuitbreiding
met hetVerenigd Koninkrijk,Denemarken en Ierland indejaren70.
Andersdandestijds ishetpeil vandeeconomischeontwikkeling in
detoetredende landen beduidend lagerdandat inde landenvande
oudeGemeenschap.Juistditverschil ineconomischeontwikkeling
zal het integratiebeleid endaarmeeook het landbouwbeleid voor
groteproblemen plaatsen,omdat hetmede daardooronduidelijk is
hoede toekomstigeverdeling vandenatuurlijkehulpbronnen envan
deproduktieer inEuropa uitmoetgaan zien.Deeconomische teruggang zal deze integratie bovendien nogverder bemoeilijken.
Deuitbreiding zal ookdeeerdergenoemdemarktproblemenniet
oplossen,eerder zal sprakezijnvanhet tegendeel.Zozullenvoor
"zuidelijke"produkten en inhetbijzonder voorplantaardigeoliën
(olijfolie)demarktproblemen zwaarderworden (zieook debijdrage
van DeHaan aandezebundel) terwijl demarktproblemen voorde
"noordelijke"produktener nietdoorworden verlicht.Deuitbreiding vandeEGzou daarmee toteen zekereversterking vande
"noord-zuid"-tegenstel1ing binnen deGemeenschap kunnen leiden.
Ookbudgettairgezien zal de integratie nietprobleemloosverlopen.De inkomsten vandeGemeenschap uitheffingenendouanerechten zullenwaarschijnlijkdalen.Degemeenschapsuitgaven zullendaarentegenaanzienlijk toenemen,ondermeer terverkleining
vandeeconomische achterstand vandedrienieuwe lid-statenten
opzichtevande landenvandenegen.

8.

Doeleinden van en randvoorwaarden voor een te voeren beleid

Hetprimaire doel van hetgemeenschappelijk landbouwbeleid in
dejaren60wasde totstandkoming vaneengemeenschappelijke landbouwmarkt indeEG. Indejaren 70 iszoveel mogelijkgeprobeerd
dezegemeenschappelijkemarkt te latenvoortbestaan.Het isaannemelijk dat zulksook indejaren 80wordt nagestreefd.
Datbetekent datde totnu toegehanteerdebasisbeginselen
vanhetgemeenschappelijk landbouwbeleid onverkort zoudenmoeten
worden gehandhaafd. Hetgaatdaarbijvooral om hetstrevennaar
gemeenschappelijkeprijzenmetdaaraan vanwegede interdependentie
tussendedeelmarkten indeGemeenschap enook tussendeverschil242

lendeproduktierichtingenonlosmakelijkgekoppeld definanciële
solidariteit van de lid-staten.Die interdependentieheeftnamelijk totgevolg dateenbeleidsmaatregel genomen enbetaald inde
ene lid-staatookdemarkten indeandere lid-statenbeïnvloedt.
Het isdanook logisch datde lid-staten gezamenlijk de lastenvan
het tevoerenbeleid dragen.Alsderdebasisbeginsel istotnutoe
gehanteerd decommunautairepreferentie.Zolang eenprijsbeleid
wordtgevoerd metondersteuningvandemarktprijzen via heffingen
en restituties aandebuitengrenzenvan de EG,vloeitditbeginsel
voortuitdealdusgecreëerdegrensbescherming. Daarbij zoudanin
tegenstelling totdesituatie nu (bijvoorbeeld bijgranen enhun
substituten)wel depreferentievooralle landbouwproduktendiede
EGyoortbrengtofvoor EG-produkten concurrerend zijnevenhoog
moeten zijn.Zulks zoubijdragen toteenmeerevenwichtigevoorziening indeGemeenschap.
Inverband met de inparagraaf 3geschetste invloed vanhet
structuurbeleidopdeproduktieomvang endeteverwachten intensivering vanditbeleid is teoverwegenof niet indetoekomstals
basisbeginsel tevensmoetwordengehanteerd hetopgemeenschapsniveaugoedkeuren vanallemaatregelen ophet terreinvannationaal structuurbeleid dieeffect kunnen hebbenopcommunautairniveau.DeHoogh (1981),deFransesocialisten inhet EuropeesParlement (Zïttingsdocumenten,1980)enookMeester (1980)wijzenop
dehuidige leemteopditpunt.
Eentweedegroepvandoeleinden voorhetbeleid indejaren
80zou diezijnwelke inartikel 39vanhet EEG-Verdrag zijn
neergelegd.Hetgaathierbijom hetdoen toenemenvandeproduktiviteitvande landbouw,hetverzekeren vaneen redelijkelevensstandaard aande landbouwbevolking,hetstabiliseren vandemarkten, hetveiligstellenvandevoorziening van landbouwproduktenen
voedingsmiddelenenhetverzekeren van redelijke prijzenaande
verbruikers.Aan deze rijvandoelstellingen zijn ineen recent
verleden toegevoegd hethandhaven envergrotenvandeafzetmogelijkhedenopdeEuropesemarktvoorontwikkelingslanden,het bijdragen doorde landbouwaandeoplossing vandewerkloosheid in
Europa enhetbijdragenaandoeleinden tenaanzienvanbevolkingsspreiding, landschaps-,natuur-enmilieubeheer alsmededeondersteuning vandezwakste regio's inde EG.Een tevoeren landbouwbeleid zou in redelijkematemoeten bijdragen aanhetverwezenlijkenvandeze doeleinden.Specialeaspecten daarbij zijndedoor
de toetreding vanGriekenland,SpanjeenPortugal teverwachten
extra problemen van regionaleverschillen inde EGenvan deafzetvanmetnamemediterrane produkten uitderde landenopdeEGmarkt.
Vooral destabiliteitvandemarkten indezinvanhetcreëren
vanevenwicht tussenvraag enaanbod van landbouwprodukten lijkt,
gezien de inparagraaf 2geschetsteproblemen, inhettoekomstig
beleid eenbelangrijke doelstelling temoeten zijn.Daarmeezou
tevens tegemoetworden gekomenaandebelangrijkstepolitiekere2^3

denwaarom eenhervorming vanhethuidigebeleidwenselijkwordt
geacht,namelijkhetbinnen deperken houdenvan debudgettaire
1asten.
Terwillevanhetbevorderen vandeproduktiviteit inde
Europese landbouwendaarmeevanhet leverenvaneenbijdrageaan
dewelvaart indeGemeenschap zouhetmarktevenwichtwel opeen
zodanigewijze totstandmoetenworden gebracht datdeproduktie
opeconomisch meest efficiëntewijze plaatsvindt.Het isuiteconomisch oogpuntweinig efficiëntdoorbevriezing vanbestaande
produktiestructuren ofhet tegengaanvaneconomisch efficiënte intensieve produktiemethodennabijdegroteconsumptiecentra ten
gunstevanminder efficiënteextensievemethoden indeperiferie
yandeEGditevenwicht tecreëren.Dergelijkemaatregelen kunnen
alleen tijdelijknuttig zijnals bijdrageom deovergang vanhet
enebeleid naarhetandere tevergemakkelijken.Produktie inperiferegebieden heeft uiteconomisch oogpunt danpas zinalsdelagereofzelfsminimale produktiekosten tenopzichtevanmeercentraal gelegen gebiedenopwegen tegendehogere transportkosten van
hetprodukt.Uiteraard kanwel om redenenvanbevolkingsspreiding,
landschaps-en natuurbeheer,e.d. het instand houdenvanproduktie indezegebieden gewenstzijn.
Eenniet teverwaarlozen aspectvanhetstreven naareconomischeefficiëntie isdathet tevoeren beleid opde langeduur
uitvoerbaar zoumoeten zijn.Eenbeleid datdeeerstejaren soelaasbiedtmaargegeven deontwikkelingen inde EG landbouwopden
duur toch vastloopt,zetmetnamedeproducenten zowel inals buitendeEG"ophetver-keerdebeen",en leidterdaardoorvooral toe
datonjuiste investeringenworden gedaanenderhalvesprake isvan
verspi11ing.
Indirectesamenhang metdit laatstepunt ishet noodzakelijk
bijbeleidswijzigingen tenopzichtevanhethuidigebeleid een
yoldoende langeovergangsperiode inacht tenemen.Zijnnamelijk
eenmaal dezojuist bedoelde investeringengedaan,dan'isheteen
yerdereverspilling door nieuwe produktieprikkelselders dezelfde
produktiecapaciteit nogeenkeer te latenontstaan,terwijl de
reeds bestaandecapaciteit nietwordt gebruikt.Geleidelijkeovergangen kunnendezeextraverspilling althans tendelevoorkomen.
Overigens kanookom bestuurlijkeen politieke redeneneen
geleidelijkeovergangsperiodegewenst zijn.Tenaanzien vandebestuurlijke aspecten denkemenaan deopbouw enscholing vaneen
uitvoeringsapparaatvooreen nieuwbeleid enhetvertrouwd maken
vanproducenten enafnemersmetandere regelingen.Depolitieke
redenen liggenvooral inde inparagraaf 5naarvoren gebrachte
belangentegenstellingen tussende lid-statenendeunanimiteitsregel bijbeslissingen indeRaadover kwesties vanvitaal belang.
Dooreengeleidelijkeovergang waarbijvooral inbegin hetnieuwe
beleid niet testerkafwijkt vanhethuidige zouden devoor^en
nadelen van debeleidsverandering ineerste instantie zoveelmogelijkevenredig kunnenworden verdeeld overde lid-statenenis
ineen laterefaseviagewenning de"pijn"vandebeleidsverande-
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ring teverlichten.
Tenaanzien van deopenstelling vandeEuropesemarktvoor
Produkten uitderde landen lijkt naastde ruimtevoorontwikkelingslandenhethandhavenvaneengoede relatiemetdeUSAeenbelangrijke politieke randvoorwaardevooreen tevoeren beleid.
Ten slotte zou het zoveel mogelijk realiseren vandebeleidsdoelstellingenvia regulering vandemarkten,endusnietdoor
directemaatregelen,alsmede hetvermijdenvanwatdeDuitsers
"Dirigismus"noemen een belangrijk politieke randvoorwaarde kunnen
zijn.
Hetzal indepraktijkonmogelijk zijneen beleid tevoeren
dat inbevredigendemate aanallehierbovengenoemde doeleinden
bijdraagt enbovendien voldoetaande randvoorwaardendiezijn
aangegeven.Voor zoverdedoeleindenonafhankelijkvanelkaar zijn
ishetvolgens dezogenaamdeTinbergen-regel (Tinbergen,1956)
noodzakelijk,maar niet inallegevallenvoldoende,dateenbeleid
beschiktoverevenveel instrumenten alserdoelen zijn. ledere
randvoorwaarde kanhetdaarbij noodzakelijkmaken hetaantal instrumenten met éënuit tebreiden.Zijndedoeleinden afhankelijk
vanelkaar dan levert zulksextra complicaties:metnamebijstrijdigheid iszelfsgeenenkelecombinatievan instrumenten tevinden
die inalleopzichten voldoet.Men isdanaangewezenop"second
best"of"third best"oplossingen.
Inhetbeperkte beleidsinstrumentariummaarvooral inde
strijdighedenvandoeleindenonderling ofvandoeleinden enrandvoorwaarden ligtdefeitelijkeonmogelijkheidomeengemeenschappelijk landbouwbeleid tevoeren datgeheel voldoet.Hetzou tever
voeren deverschillendestrijdighedenhier tebehandelen. Ineen
recente LE!-publikatieover hetgemeenschappelijk landbouwbeleid
(Meester,I5S0)komen zeuitvoerig aandeorde.Voorts zijn in
iedervandevoorgaande paragrafen problemen besproken dieermee
samenhangen.Uitdestrijdighedenvloeitnoodzakelijkerwijze
voortdatvoor het indekomendejaren tevoeren beleid,evenals
dat inhetverleden hetgeval was,prioriteiten moetenwordengesteld tenaanzien vande terealiserendoeleinden ende inacht
tenemen randvoorwaarden.Welkedatzullen zijnhangt insterke
mateafvandewaarde-oordelenvandegenen diehetbeleidbeïnvloeden enerover beslissen.
Indevolgendebijdrageaandezebundel worden devoordekomendejaren vermoedelijk gestelde prioriteiten vermeld en tevens
aangegevenwelkebeleidsvormendaarbijwellicht demeestwenselijkezijn.
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HETEG-LANDBOUWBELEID INDEJAREN TACHTIG:BEPERKTEKEUZEMOGELIJKHEDENUITEENVEELHEID AANALTERNATIEVEN
G.Meester

1.

In1eiding

Indevoorgaande bijdrageaandezebundel zijnaan deorde
geweestdeaard enachtergronden vande landbouwproblemenwaarmee
deEuropeseGemeenschap heeft tekampenendedoeleinden enrandvoorwaarden diehieruitvoortvloeien voordejaren80.Eenvande
conclusieswas datgezien deveelheid vanbovendien inmeerderegevallen tegenstrijdigedoeleinden en randvoorwaarden,het indekomendejarenmeer nog dan inhetverleden noodzakelijk isprioriteiten inhet tevoeren beleid aan tebrengen. Indezebijdrage
wordt beoogd aan tegevenwelkevoorstellener indeGemeenschap
zijngedaanomdeproblemen op te lossen,welkeprioriteiten de
indienerservanvoorogenhebben enofuitdeverschillendeideeën
engedachten conclusies zijn tetrekkenomtrent prioriteitenen
voorstellenwaarovermogelijkerwijze indekomendejaren eencommunisopinio indebesluitvormingsorganenvandeGemeenschap iste
bereiken.
Indevelevoorstellen en ideeënvooreen toekomstig beleid
zijndeprioriteiten tenaanzien van teverwezenlijken doeleinden
en inacht tenemen randvoorwaarden somsexplicietgenoemdmaar
vaakook implicietverpakt. Indeparagrafen 2totenmet7komen
eenaantal voorstellen tersprake.Omdat hetvoorhethier beoogde
doel voldoende iseenalgemene indruk tegevenvan de inEuropa
levendegedachten, isnietgestreefd naareenvolledig ensystematischeopsomming vanallevoorstellen en ideeënmaarvolstaanmet
een kaleidoscopiseheweergavevanenkeledaarvan uitdeverschillendehoofdstromingen diemenaantreft.Wedoen ditaandehand
van indeperiode 1977totenmet hetbeginvan 1981 verschenen
kranteberichten,artikelen enanderepublikaties.
Omdatveel voorstellen en ideeën naaronzemening vaakvoortvloeien uitdespecifiekeomstandighedendiezichopeenbepaald
ogenblik ineen bepaalde lid-staatvoordoen, is,steedsvermeld uit
welk landenwelke periodezeafkomstig zijn.Bijveranderendeomstandigheden zijnsommigenopeen zekermoment vóóreenvoorstel
waar zijvroeger of later tegen zijn.Eenmomentopname vandediscussieopeen ander tijdstip danbegin 1981 zal erdanookanders
uitzien datnuwordtgepresenteerd,wellicht niet zozeer tenaanzienvandeaard vandevoorstellen dan tochwel tenaanzienvan
degenen dieze indienen. Inparagraaf 8wordtmet hetoog opdit
laatstegeprobeerd watexplicieter aan tegevenwelkemogelijke
verbanden erzijn tussen devandiverse zijden naarvorengebrachtevoorstellen en ideeën endepositiewaarin de landbouwende
nationaleeconomie vandebetreffende lid-staat zichbevindt.
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Inparagraaf9zijnvervolgens enigeconclusies getrokken
overdevermoedelijkebeleidsprioriteiten indejaren80endete
verwachten richtingwaarin hetbeleid zichgaatontwikkelen.Als
afsluiting vandebijdrage istenslotte indeparagrafen 10en
volgende dewenselijkheid vande teverwachten beleidsrichting ter
discussieenaangegeven langswelkewegmogelijkwijze indetoekomst indeGemeenschap consensus istebereikenovereenbeleid
datop lange termijn hanteerbaareoplossingen biedtvoordebelangrijksteproblemenvande landbouw indeEG.

2.

Vier categorieën van voorstellen

Inhethuidigemarkt-enprijsbeleid heeftdeprijs twee
hoofdfuncties.Zemoet zorgenvoorhetcreëren vanevenwicht tussenvraagenaanbod envoorhet totstand brengenvaneengewenste
inkomensoverdrachtvanverbruikers naarproducenten van landbouwprodukten.Deze tweefuncties zijnfeitelijk nietcombineerbaar.
Het is indepraktijkminofmeer toeval als bijeenbepaaldprijsniveauénmarktevenwichtwordt bereikténdegewenste inkomensoverdrachtwordtgerealiseerd. Inhetverledenwerd danookaanbeide
afbreukgedaan.Devoorstellen en ideeënvooreen"hervorming"of
"aanpassing"vanhetbeleid die ingrotegetale inEuropa zijngelanceerd komenalleeropneer datofwel onder handhaving vanhet
gevoerde beleid aanéénvan beide functies een lagereprioriteit
wordt gegeven tengunstevandeandere,ofwel ditbeleid zodanig
wordtaangevuld ofgewijzigd datdeprijsslechts éénvandetwee
functies uitoefentendeandereopeenanderewijzewordtgerealiseerd.
Devoorstellenen ideeën zijnglobaal intedelen inviercategorieën. Indeeersteblijftdegedachtegehandhaafd methet
prijsbeleid énmarktevenwicht na testreven énde inkomens inde
landbouw teondersteunen.Devoorstellen behelsen veelal eenmatigingvan hetprijsbeleid incombinatiemetaanvullendemaatregelen
omhetmarktevenwicht tebevorderenofhet inkomen teondersteunen
enbestaan uitelementen dievrijwel alle inhethuidigebeleid
reeds zijntoegepast.
De tweedecategorievanvoorstellen,die ietsverder vanhet
huidigebeleid staat dandeeersteomdatslechts incidenteel sprakewasvan toepassing inhetverleden, isdiewaarbijhethuidige
prijsbeleid zoumoetenwordenaangevuld metquantumregelingenen
anderevormen vanfinanciëlemedeverantwoordelijkheid vandeproducenten voordeafzetvan produktieoverschotten.Dezemedeverantwoordelijkheid zoumoetenwordengerealiseerd doorhetopleggen
vaneenvooralleproducenten pereenheid produkt inprincipeeven
hogeheffing.Ookbijdezecategorievanvoorstellenwordenzowel
deevenwichtsfunctie alsde inkomensfunctievan deprijzengehandhaafd.Deuitdecombinatievanbeidefuncties voortvloeiende
marktonevenwichtighedenworden slechts inbeperktematetegengegaan.Denadruk ligtophet latenmeebetalen doordeproducenten
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vandeuitdeonevenwichtigheden voortvloeiende lastenvoorhet
Europees landbouwfonds.Denegatieveconsequentiesvoordeinkomensdoelstellingworden daarbijop dekoop toegenomenofvoor
sommigegroepen producentenweggenomen doorhunvrijstellingvan
betaling vandeheffing teverlenen.
Dederdecategorievanvoorstellen staat inprincipeveel
verdervan hethuidigebeleid afomdat daarin degedachtewordt
losgelatendatmethetprijsbeleid énde inkomens inde landbouw
kunnenwordenondersteund énmarktevenwichtkanwordenbereikt.
Hetbetreftvoorstellenwaarin sprake isvaneendirectebeheersingvanproduktieofaanbod.Devoorstellen zijneropgerichtde
inkomensfunctie vandeprijzen tehandhaven enhetmarktevenwicht
totstand tebrengen doordirectebeïnvloeding vandeperafzonderlijkbedrijfgeproduceerdeofaangeboden hoeveelheid produkt.
Indevierdeen laatstecategorievanvoorstellenwordtevenals indederdecategoriedegedachte losgelaten datmetbehulp
vanhetprijsbeleid zowel marktevenwicht istebereiken als deinkomens inde landbouw zijn teondersteunen.Nuechterwordt het
prijsmechanismeuitsluitend gehanteerd voorhetverkrijgenvan
evenwicht tussenvraag enaanbod,enwordt de inkomensdoelstelling
verwezenlijktdooreenofanderevorm vanuitdeschatkist tebetalendirecte inkomenstoeslagen. Inde laatstecategorievanvoorstellenwordt dus integenstelling totallevoorgaandevolledig
afgestaptvan deachter hetnugevoerde beleid liggendegedachte
van inkomensondersteuningviadeprijzen.
Devoorstellen en ideeënworden indevolgende k paragrafen
percategorie nader toegelicht.

3.

Gematigd prijsbeleid met eventueel aanvullende
maatrege1en

Meerdere personen en instanties inEuropaopperen degedachte
indekomendejareneenzeergematigd prijsbeleid,aldannietin
combinatiemetverschillendeaanvullendemaatregelen tevoeren.
InDuitsland pleitonderandereSchmitt (1980)vooreengematigd prijsbeleid omaldushetmarktevenwicht tebevorderenen
debudgettaire lasten tebeperken.Hijvindtdatmedegeziende
algemeeneconomischeontwikkelingenhetnastrevenvandeinkomensdoelstelling eenandereprioriteitmoetwordengegeven dan inhet
yerleden.De landbouwmoet zich indetoekomstmeer zelfgaan reddenenmindereen beroep doenopstaatshulp.Daarhebbenmomenteel
anderegroepen indesamenleving meerbehoefteaan.Schmittverwerpteendirecte regulering vandeproduktieals zijnde tedirigistisch enacht hetvervangenvan inkomensondersteuning viade
prijzendoordirecte inkomenstoeslagenonhaalbaar vanwegedeonzekerheden dieeendergelijke fundamenteleverandering tenopzichtevanhethuidigebeleid met zichbrengt.
OokdeDuitsesocialisten (zieAgrarwirtschaft,december 1980)
gevenaan"marktwirtschaftlicheLösungen"voorhetbevorderenvan
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hetmarktevenwicht principieel devoorkeur boven"interventionistischenAlternativen".Zijwillen dematiging met namebereiken
doorminder rigideenwaarmogelijk facultatieve interventieregelingen.Daarwaar datuitsociaal oogpuntgewenst iszouden incidenteel directeuit nationalemiddelen gefinancierde inkomenstoeslagenmoetenwordengegeven.Dezegedachten zijn gedeeltelijk
overgenomen inde in198Oafgesloten SPD/FDP-coalitieovereenkomst
voordevolgende regeerperiodevan de regering HelmutSchmidt.
Indiverse Fransevoorstellen staatdeuitbreiding vanhet
stelsel vanmarktordeningenendaarmeevandecommunautairepreferentiesterkopdevoorgrond.Ze isonderandere tevinden bijde
Franse socialisten inhet Europees Parlement (Zittingsdocumenten,
1980)endevereniging vanChambres de 1'Agriculture (zieAgraEurope,7-11-80,Engelstalige versie).Menwil doordezemaatregel
minderafhankelijkworden vande invoervan (veevoer-)grondstoffen
uitderde landenenvoorts deconcurrentievandezeproduktenmet
granenverminderen.MahéenRoudet (1980)denken voordeoplossing
van hetprobleem vandegraansubstitutenaaneen relatieveverlaging vandegraanprijzen. Elders inEuropaverzetmen zichnogal
tegenuitbreiding vandemarktordeningen totgraansubstitutenomdatdaardoor de tochal hogeprotektie inde EGverder zoutoenemen (zieo.a.Woltjer,1980).
Eenander veel voorkomend voorstel bijdeFransen (o.a.Mahé
enRoudet,endeFransesocialisten inhet Europees Parlement)is
demet hetoog opherstel vandeeenheid vandemarkten geëiste
afbraak vandebestaande positievemonetairecompenserendebedragen (inhetvervolg afgekortmetm.c.b.'s) indeBR-Duitsland,de
Beneluxen recentelijk hetVerenigd Koninkrijk.Dezeeisvloeit
nietzozeereruitvoortdatmen daarmeehetmarktevenwichtbevordertmaarveeleer uithetgevoel datdeFranse landbouw doorde
m.c.b.'s ineen zeer nadeligeconcurrentiepositiewordtgebracht.
Ook deFranse regering legt (volgensAgra-Europevan 30-1-81)
sterkdenadrukopdeafbraak vandenogbestaandem.c.b.'s enhet
uitbreiden vandecommunautairepreferentie totdegraansubstituten.Zolang datnietgebeurd iswenstmen niet tepratenoverhervorming van hetgemeenschappelijk landbouwbeleid.
Van Britse zijdehebben zowel deconservatieven alsdeLabourpartij inhunverkiezingsmanifest (zieAgra-Europe6-4-79en
12-4-79)gepleitvoorprijsbevriezing eneenminder rigide ïnterventîestelsel.Deconservatievenwildendat incombinatiemeteen
medeverantwoordelijksheidsheffing,desocialistenmeteenactiveringvanhetstructuurbeleid. De EG-commissievanhetBritseHogerhuis (zieAgra-Europe 7-3_80)heefteenvijfjarenplanvoorgesteld
vooreen reëledaling vandeprijzen vansurplusprodukten tothet
evenwichtsniveau,danwel toteen niveau dat tenhoogste 10%boven
dewereldmarktprijs ligt.Ookditvoorstel zoumoetenwordengecombineerd meteenminder rigide interventiemechanismeenmet
structuurmaatregelen.AndereBritsevoorstellen voorprijsbevriezingofeengematigd prijsbeleid zijnafkomstig vanvertegenwoordigersvandeconsumentenorganisatie enhetvakverbond,enookvan
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deNational Farmers Union (zieAgra-Europe 12-1-79).
DeBritseMinistervan Landbouw,PeterWalker heeft zichdaarentegen recentelijk (zieo.a.NRC-Handelsblad 18-11-1980)uitgesproken tegenal tehaastigehervormingenvan hetgevoerdebeleid.
Hijwil eerst de EG-ministers vanLandbouw hà5jaaropdeproblemen latenstuderenomaldus tekomen toteengezondeen logischebasis voor hetopstellen vaneenstrategievoor hetopde
langeretermijn tevoeren beleid.Datditstandpuntvaneen Britse
regeringsvertegenwoordiger eind 1980minder verrassend is,danonderandereopgrond vandezojuistaangehaalde vroegereBritse
voorstellen lijkt,komt inparagraaf8 tersprake.
OnderandereSmith (Ierland)enLouwes (Nederland)zoekende
oplossing vandemarktonevenwichtighedenvooral inde inhetverledendoorvele landbouweconomen aangehangenmaar zo langzamerhand
verlaten richting van de intensiveringvan het totnu toegevoerde
structuurbeleid.Smith (1980)denktdaarbijaaneencombinatievan
ditbeleid met regionaal ensociaal beleid,eenvoorstel datook
bijPriebe (BR-Duitsland,1979)wordtaangetroffen.Uiteindelijk
wil Smith naareen "commonmanpower policy",die toteengeplande
afvloeiing vanarbeid uitde landbouw leidt.Voorts stelthijvoor
eendeel vande landbouwgrond tebestemmen voor bosof"industrial
crops".Ten slottewil hijde investeringssubsidiesstopzetten.
Louweswil volgens eenverslag inhetBelgischeblad "DeBoer"
(I98O)voor deoplossing van dezuivelproblemendemogelijkheid
totbedrijfsbeëindiging op termijnopenstellen.Daarbij zoude
grond nabeëindiging een"structuurconforme bestemming"moeten
krijgen.Voorts zouerook inditvoorstel eengematigd prijsbeleidmoetenwordengevoerd.

k. Financiële medeverantwoordelijkheid; quantumrege1ingen
Vooral vanFranse zijdezijnermeerderevoorstellen inhet
markt-enprijsbeleid quantumregelingen intevoeren.Menvindtze
onderanderebijDurand (1980),Auberger (1980)endeFransesocialisten inhet Europees Parlement (Zittingsdocumenten, 1980),
terwijl ookdeFederation Nationale desSyndicats des Exploitants
Agricoles zich (volgensThe Economist,1—11—80).ervoorheeftuitgesproken.De regeling houdt indatbijdejaarlijkseprijsbesluiten tevenswordt beslistvoorwelk produktiequantum deprijsondersteuning geldt.Allebovenditquantum aangeboden produktiedient
opkostenvan deproducenten tewordenafgezet enverlaagt degemiddeldeopbrengst pereenheid produkt.
Dergelijke regelingen zijnoverigens nietonbekend inEuropa.
Onder hetvroegere nationale landbouwbeleid zijn zeonderandere
inNederland enkelejaren toegepast voormelken inFrankrijkvoor
granen.Voorts heefthet totvoor enkelejaren inNederland toegepasteennunog inBelgiëgeldendemengprijsstelsel voorsuiker
dezelfdekenmerken.
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Zolang eenquantumregeling neerkomtopeenpondspondsgewijze
verdeling vandeafzetkosten vandeboven hetquantum aangeboden
hoeveelheid produkt isde regeling infeite identiekaaneensysteemwaarbijereenmedeverantwoordelijkheidsheffingwordtgeheven
die toeneemt naarmatedeproduktieeenbepaalde hoeveelheid meer
overschrijdt.Toteendergelijk systeem is in1980bijmelk in
principe reedsbesloten.DeEuropese Commissie heeft indecember
J98O (Commissie EG,I98O)voorgesteld dezevorm vanmedeverant-woordelijkheid inbeginsel vooralle produkten tegaan toepassen.
Hetverschil meteenprijsverlaging ofvoorzichtig prijsbeleid is
datbijgebrek aanevenwichtopdemarkten deproducentenprijzen
wel maar deconsumentenprijzen nietdalen.Zulks levertvooral
voorhetbudgetvan deEGextraruimte.
Ookelders inEuropavindtdit ideevanmedeverantwoordelijkheidofquantumregelingenondersteuning.Hetwordtonderandere
genoemd doorPriebe (1979), indeSPD/FDP-coalitieovereenkomst
(zieAgrarwirtschaft,december 1980), ineenvroeger geschriftvan
Marsh (1977)enspeciaal tenaanzien vanmelkonderanderedoorde
BritseConservatieven (zieAgra-Europe 6-4-79)- OokophetNederlandseMinisterie vanLandbouwvindtmenvoorsommigesectoren
dergelijke regelingen aanvaardbaar (zieonderandere Persbericht
nr.37^d.d. 12-11-80vaneen lezingvanTrojan), terwijl voorts
hetLandbouwschap zich tenaanzien vanmelk reedsenigejaren
verzoend heeftmeteenmedeverantwoordelijkheidsheffingendezede
laatstejaren zelfs propageert alseenaanvaardbareoplossing voor
dezuivelproblemen.DeDeenseDairyAssociation heeft zich ten
aanzien vanmelkonlangs uitgesproken vooreen regionaal gedifferentieerdemedeverantwoordelijkheidsheffing (zieAgra-Europe
7-II-8O).Eendeel vandeCommissie ISEAvandeSER (1981)wil
yoormelkeen algemeneheffing omdaaruitovereenkomstig eenvroegervoorstel vanDeVeer (1979)premies tekunnen betalen aanproducenten diehunaanbod binnen deperkenhouden.

5.

Degressieve prijzen; quotaregelingen

DeFransesocialisten inhet Europees Parlement (Zittingsdocumenten,I98O)stellen eenquantumregeling voorwaarbij deoverschrijding vanhetquantumopgelegdemedeverantwoordelijkheidsheffing nietpondspondsgewijzewordtverdeeld overdeproducenten,
maarwaarbij naargelang deproduktieomvang toeneemtaflopende
prijzen gelden.Men spreekt inditverband danookwel vandegressieveprijzenstelsels. Eendergelijkeverdeling vandefinanciële
medeverantwoordelijkheidwordt bereikt door iedereproducent voor
deeersteX tondevolleprijs tegeven,voordevolgendeXton
(100-a) %vandeprijsenzovoorts.Dekleinerebedrijven zouden
danvoorranggenieten bijdeondersteuning,deprijsondersteuning
zou rekening houdenmetschaalvoordelen tenaanzien vandekosten
ende"laatste"tonnen zoudenworden afgenomen tegenprijzendie
opeenniveau liggenwaarbijermarktevenwicht is.
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Voor granen enandereproduktenwaarvan dewereldhandel relatiefgroot iszouden per bedrijf,naargelang deproduktieomvang,
geleidelijk aflopendeprijzengelden,waarbijde laatsteeenheden
produkteen prijs doen dieopwereldmarktniveau ligt.Voorproduktenmetbeperkteafzetmogelijkhedenopdewereldmarktenals bijvoorbeeld melkwordt eenstelsel vanveel sterker aflopende prijzenvoorgesteld,waarbijvoorts de inkomensgarantieniet zozeer
gekoppeld zoumoetenworden aandeproduktie,maaraandebebouwde
oppervlakte.Deze laatstegedachtepast inhet ideeeengrotere
communautairepreferentie na testreven enzoveel mogelijk gebruik
temaken vande indeEGaanwezige produktiefactoren grond enarbeid inplaatsvanhetopgroteschaal invoerenvanveevoeruit
derde landen.
OokbijandereFranseauteurs (bijvoorbeeld Auberger,1980)
treftmendezegedachteaan.Hij isrecentelijk doordeEuropese
Commissie (Commissie EG,1981)uitgewerkt ineentegelijkertijd
metdeprijsvoorstellenvoor 1981/82 ingediend voorstel bedrijven
diemeerdan 15.000kgmelk perhectarevoederareaal produceren in
de toekomst tebelastenmeteenextra heffing.Dezeheffing zou
de totaleheffing voor bedoelde bedrijven brengen op3xdebasisheffing dieperkgmelkaanalleandere producenten inde EGzou
worden opgelegd.
Dezevoorstellen voor degressieve prijzenstelselshebbenanalogekenmerken als decontingenteringofquotering vanproduktie
ofaanbod perafzonderlijk bedrijf. Inbeidegevallenwordtper
bedrijf toteenbepaalde hoeveelheid produkteenminofmeergegarandeerdeprijs gegeven engeldtdaarboven een lagereprijsof
wordt inhetongunstigstegeval zelfseenboeteopgelegd alsmen
produceertofaanbiedt.Hetvoornaamsteverschil tussenbeide
systemen isdewijzevanverdeling vandegequoteerde hoeveelheid
envandegevolgen vandequotering overdebedrijven.
Infeitebehorenquantumregelingen,financiëlemedeverantwoordelijkheid,degressieve prijzenstelselsencontingenteringen
alle totdecategoriequotaregelingen.Menstelt inallegevallen
vastvoorwelke hoeveelheid (aangeboden,teinterveniërenofte
exporteren) produkt,ofeventueel welke hoeveelheid produktiemiddel deprijsgarantiegeldtengeeftbijoverschrijding vanditzogenaamdequotum over dehelehoeveelheid ofhetoverschredendeel
een lagereprijs,helemaal geenvergoeding of zelfseenboete.Ook
ishetmogelijkquotaoverschrijding teverbieden.Het isvanwege
deovereenkomsten tussen de regelingenweinig verwonderlijkdatin
de literatuur voor deverschillende toepassingen (EGalsgeheel,
lid-staat,verwerkingsindustrieofafzonderlijk bedrijf)vaakdezelfdebenamingenworden gebruikt.Ditscheptechterwel denodige
verwarring omdat juistde toepasssingswijzebepalend isvoorhet
effectdatmen vanderegelingenkanverwachten endaardoordemeningsverschillenoproept dieoverhetal danniet invoerenervan
bestaan.We komen hierop indeparagrafen 10en 11 terug.
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Decontingentering ofquotering perafzonderlijkbedrijf
wordt indeEGvooral van DuitseenNederlandse zijdebepleit.Het
DeutscheBauernverband (zieAgrarwirtschaft,december I98Oenook
Scheper,I980)heeft zich voormelkenvoor zover nodigookvoor
andereprodukten uitgesproken vooreenquotering per afzonderlijk
bedrijfopbasisvandebestaandeproduktieverdeling,als daarmee
de"slechtereoplossing"vandeEuropeseCommissievoordeoverschottenproblemen indevormvaneenmedeverantwoordelijkheidsheffing istevoorkomen.HetWestduitseMinisterievan Landbouw
schijnt (volgensTheEconomist,I-II-80)voordezegedachtewel
oren tehebben.Het"slechtere"vandemedeverantwoordelijkheidsheffing bestaat uithet inkomensverlies datonder deze regeling
wordtgeleden endatbijdecontingentering istevermijden.In
ditverband kaneropwordengewezen datdoor deEG-landbouwals
geheel demedeverantwoordelijkheidsheffingeengroter inkomensnanadeel metzich brengt dandecontingentering (zieo.a.Meester,
1980).
InNederland hebben inhetverleden deWerkgroep BeterZuivelbeleid (o.a.1976)en recentelijkveleanderenwaaronder DeVeer
(1979),Koppejan (1979),Woltjer (1980), deMinistervan Landbouw
(Persbericht 5~12-1980)eneendeel vandeCommissie ISEAvande
SER (1981)met namevoormelkvormen vancontingentering voorgesteld.Koppejan enookeendeel vandeCommissie ISEAdenkendaarbijaanquotering opbasisvan ingezetteproduktiemiddelen, incasuhetaantal koeien;anderen aanquotering opbasis vandegeleverdehoeveelheid produkt.
Marsh (Verenigd-Koninkrijk, I98O),Scheper (BR-Duitsland,
I980)eneendeel vandeCommissie ISEAvandeSER (1981)vinden
eenquotering perbedrijf aanvaardbaar alsonderdeel vaneenovergangsregeling naareenbeleid van directe inkomensondersteuning in
plaatsvanondersteuning via demarktprijzen.Daarmee verschillen
zij instandpunt vanhetDeutsche Bauernverband,ennaar hetons
voorkomtookvan (andere)Nederlandseaanhangersvantieregeling
dieerjuistgrondigeveranderingen inhetgevoerde beleidmee
wi1lenvoorkomen.
Verklaarde tegenstanders vaneencontingentering zijnonder
anderedeDuitsers Koester (I98O),Schmitt (I98O)enPriebe (1979),
debelangrijke Franse landbouworganisatie FNSEA (zieAgra-Europe
26-9-80), de landbouwcommissiebetrokken bijdevoorbereidingvan
het8eVijfjarenplan inFrankrijk (zieAgrarwirtschaft,december
I980)enspeciaal metbetrekking totmelkdeBritseNational
FarmersUnion (zieAgra-Europe 15-2-80)ende Europeseconsumentenorganisatie BEUC (zieAgra-Europe 1-2-80).Ook deEG-Commissie
(I98O)wil nietaanquota perbedrijf.DeCommissiegeeftgeenredenvoordit standpunt.Debezwaren diedeandere tegenstanders
aanvoeren betreffenvooral deverstarrende invloed dievandequotering zouuitgaanopdeontwikkeling vanproduktiviteitenophet
procesvanstructuurverandering, devermoedemoeilijkeuitvoerbaarheid vande regeling ende teverwachten verschuiving vanhetoverschottenprobleemvangequoteerde naar (nog)nietgequoteerdepro25A

duktierichtingen.Van Duitse zijdewordtvoortsalsbelangrijkbezwaargenoemd hetdirigistischekarakter vandemaatregel.Bijde
Engelsen enFransen vormt hetbevriezend effectopdeomvang van
deproduktieendaarmeedebeperking vandeexpansiemogelijkheden
vandeeigen landbouw hetvoornaamstebezwaar."Britainmustbe
permitted tocontinue toexpand milk production as fastaspossible" (zieAgra-Europe 15-2-80).

6.

Prijsverlaging in combinatie met directe inkomenstoeslagen

Eenveel verdergaande categorievanvoorstellen dan totnu
toebesproken,en infeiteeen radicaleverandering tenopzichte
yanhet totnu toegevoerde beleid van inkomensondersteuningvia
demarktprijzen, ishetverlagen vandeprijs tothetniveauwaar
marktevenwicht is incombinatiemet uitdeschatkist tebetalen
directe inkomenstoeslagen.Eenvandeeersten die indeze richting
voorstellen deedwasVan Riemsdijk (o.a.1972). Recentelijkwordt
eendergelijke radicaleverandering doormeerderen inEuropaaangehangen.Varianten zijnerdaarbij tenaanzienvandetoekenningsgrondslag van de toeslagen (perhectareal dannietgebondenaan
specifiekeprodukten diemenverbouwt,perdierofpersoonsgebonden), deduurvan de toekenning (permanent,aflopend),devraag of
mendetoeslagen integraal of incidenteel toekent,definancieringsbron (nationalemiddelenof door"Brussel"betaald)ende
snelheidwaarmeeovergestaptmoetworden vanhethuidigeprijsbeleidnaar toeslagstelsels.
Priebe (BR-Duitsland)heeftbijdiversegelegenheden (o.a.
1979)voorgesteld over testappen naar een systeemvan inkomenstoeslagen perhectare.Dergelijke toeslagen zouden neutraler ten
aanzienvanhetproduktievolurnezijndanhethuidigebeleidomdat
ze leiden totextensievere produktiemethoden.Naastbevordering
vanevenwichtopde landbouwmarkten zouden de toeslagen bijdragen
aandoelstellingenvan landschaps-enmilieubeheer enaaneenbetere regionalespreiding van produktie en inkomen indeEG.
Koester enTangermann (BR-Duitsland)pleitengezamenlijkof
afzonderlijk opdiverse plaatsen (o.a.1977)vooreengrotere
reëleprijsverlaging dan inhetverleden plaatsvond incombinatie
met inhoofdzaak nationaal gefinancierdepersoonsgebonden inkomenstoeslagen.Zulks bevordert naar hun inzichthetmarktevenwicht,
leidt totbeheersing van debudgettaire lasten,doetdeEG-markt
nauweraansluiten bijdewereldmarkt envermindert debelangentegenstellingenenconflicten tussende lid-staten.Deinkomenstoeslagen zouden inbelangrijkemateeensociaal karaktermoeten
hebben enaflopend moeten zijn.
OokScheper (BR-Duitsland,1980) lijktenigevoorkeur tehebbenvooreenvervanging vandehuidige inkomenssteunvia deprijzendoordirecte inkomenssteun.Hoemeerde EGexporteur van landbouwproduktenwordt,hoemeer het zijns inziensmethetoogopde
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budgettaire lasten,deafzetproblememendeverstoring vandemarkten inderde landengerechtvaardigd isdeboeren viadeprijzen te
confronteren metdeontwikkelingenopdewereldmarkt.Scheper ziet
daarbijhetmeest inaanvullende inkomenstoeslagenperhectarezoalsdeze zijnvoorgesteld door Priebe,en legtervoorts denadruk
opdatslechtseengeleidelijke heroriëntatie vanhetbeleid"im
Bereich desMachbaren" ligt.Hijnoemtonderanderedebergboerenregelingalseeneerstestap totdezeheroriëntatie.Deinkomenstoeslagen zouden inhetkadervan inEG-verband gestelde randvoorwaarden nationaal toegekend enbetaald moetenworden.
InhetVerenigd Koninkrijk pleitMarsh (1980)voorprijsverlaging incombinatiemetgeleidelijk aflopende inkomenstoeslagen.
Hijwil eenprogressieve neerwaartse aanpassing met kleinestapjes
van deprijzen omuiteindelijk dezeweer als instrumentvoorhet
bereikenvanmarktevenwicht te laten functioneren.Deinkomenstoeslagen hebben inzijnvisievooral als functiedeproblemendie
zowel voordearmere regio's indeEGalsvoordelandbouwproduktenexporterende landenuiteenprijsverlaging zoudenontstaan,
tijdelijk tecompenseren.Decompensatie zou,voor zoverdeconsumenten ineen lid-staatook nuoverdrachten doenaandeproducenten ineigen landgefinancierd kunnenworden uiteen nationale
consumentenbelasting opvoedsel en,voorzovernuexporterende
landenviadeexportopbrengsten overdrachten vanandere lid-staten
ontvangen uitgemeenschapsmiddelen.
Van Nederlandse kantbepleit Sevenster (198O)hetachterwege
latenvandejaarlijkse prijsstijgingenomaldusde richtprijzen
geleidelijk terug te-brengen naar hetkostprijsniveau indemeest
gunstigeEG-produktiegebieden.Desocialeproblemen diede reële
prijsdaling met zich zoubrengen zoudenmoetenwordenopgevangen
doordirecte inkomenstoeslagenmeteenaflopend karakter,dienationaal wordengefinancierd.Een deel vandeCommissie ISEAvande
SER (I98I)denktmetbetrekking tothetzuivelbeleid aan nominale
prijsverlagingenmetdirecte inkomenstoeslagenvoor specifieke
groepenboeren.
Ininternationaal verband propageertonderanderede Europese
consumentenorganisatie BEUC (zieAgra-Europe 1-2-80)eenprijsbevriezingvooreen langeperiodemet inkomenstoeslagenvoorkleinereboeren.
Hetzojuistaangehaalde deel vandeCommissie ISEAenook
Schepervindenvoormelk indeovergangsperiode naareenstelsel
vandirecte inkomenstoeslageneenvormvancontingenteringeen
noodzakelijkeovergangsmaatregel omdeal aanwezigemarktonevenwichtigheden nietnogverder tevergroten.Marsh vindteencontingentering nietstrikt noodzakelijk,maar achtdezewel nuttigvoor
hetkwekenvan politiek vertrouwen indebeleidsombuigingalseffectievemaatregelen voorhetbevorderenvanmarktevenwicht.
Schepermerktopdathetuiteindelijkeeffectvaneenconti.ngenteringqua inkomensoverdrachtaande landbouwophetzelfde neerkomt
alsdedoor KoesterenTangermann voorgsteldesnelle reëleprijsverlaging metdirecte inkomenstoeslagen,maar budgettairmetveel
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mindermoeilijkheden isteverwezenlijkenomdat deoverdracht
vrijwel geheel doordeconsumentwordt betaald ennietdoorde
schatkist.
Hetvroegere Europees Parlement heeft zicheind 1978 inhet
"Echternach-rapport" (zieAgra-Europe 18-5-79)eveneensuitgesprokenvoordirecte inkomenssteun.Gedachtwerd met nameaan inkomenssteun inplaatsvanondersteuning viademarktprijs voor produkten
dieeenprijselastischevraag hebben.De inkomenssteunzouonder
anderegepaard moeten gaanmetverminderdemarktinterventieen
hetontmoedigenvansommige typenproduktie.
Vande ledenvanhethuidige Europees Parlement heeftdevoorzittervandeLandbouwcommissie,SirHenry Plumb,zichweleens in
dezelfde richting uitgelaten (zieAgra-Europe 11-1-80). Hijwil
wegenvindenomdekoppeling van producentenprijzenenconsumentenprijzen teverbreken.Directe toeslagen,bijvoorbeeld inde
vormvandeficiency payments (eensoortprijstoeslagenpereenheid
produkt)onderanderemethetdoel produktie vaneiwitrijkeveevoergrondstoffenenandereproduktenmeteen lagezelfvoorzieningsgraad testimuleren,zouden hiertoeeenmogelijkheid bieden.
OokdeFransesocialisten inhetEuropees Parlement (Zittingsdocumenten,I98O)denkenwel aan hetgevenvan inkomenstoeslagen
ofdeficiency paymentsmethetdoel deverbouw testimuleren van
produktenmeteen permanent deficit indeEG.Genoemdwordenin
ditverband eiwitrijk veevoer,houten (andere)produkten die
energieopleveren.
Voorstellen vooreenvervanging overdehele linievandehuidigemarktprijsondersteuning doordeficiency payments treftmenin
de literatuur nauwelijks meeraan.Alleen deBritseLiberalenzoudenzichvolgensAgra-Europe (7—11-80)hebben uitgesproken voor
invoering indeEGvan ditvroeger inhetVerenigd Koninkrijk toegepastesysteem.

7.

Renationalisatie

Renationalisatievanhetgemeenschappelijk landbouwbeleid,
hoewel infeitewel aandegang (mendenkedaarbijaandebeleidsruimtediehetontstaan vanhetstelsel vanm.c.b.'sheeftgecreëerdenvoortsaandeonderandere inFrankrijkenDenemarken
recentelijk gegeven nationale inkomenssteun),wordt formeel door
niemand bepleit.Wel worden frequent nationaal gedifferentieerde
maatregelen voorgesteld. Daarbij issteedsdegedachtedatderegelingen viagemeenschappelijkebesluitvorming totstand komenen
denationale toepassing volgens vrijstriktegemeenschappelijke
criteriageschiedt.
Koester (1980)zieteen nationaal gedifferentieerdeaanpak
vaneengemeenschappelijk beleid als enigemogelijkeweg omeen
ongecontroleerde renationalisatievanhetbeleid tevoorkomen.In
vroegerejaren zijn doorHeidhues,Josling,Ritson enTangermann
(I978)enMarsh (1977)voorstellen gedaanomviaeengemeenschap257

pelijkbeleid vannationaal gedifferentieerdeprijzen despanningen teverminderen dieer inhetprijsbeleid telkenmaleontstaan
alsgevolg vanbelangentegenstellingen tussende lid-staten.
The Economist (I-II-198O)wijst eropdateenfeitelijkerenationalisatiedefinanciële problemen diehetvoeren vaneen landbouwbeleid voorde lid-statenmet zichbrengtnauwelijks zal doen
verminderen.Ookeen nationaal beleid brengt kostenmet zichmee:
"The total costmight notbemuch lower,though at leasteverybody
would pay just forhimself".

8.

Achterliggende gedachten bij diverse voorstellen

Het isvoorons doel,namelijkhetvaststellen vanprioriteitenenhetnagaanvandehaalbaarheid vanbepaaldebeleidsalternatieven,nuttig teconstateren dat invelegevallendevertolkte
standpunten zijn terug tevoeren opdepositievande landbouwen
denationaleeconomie inhet landwaardevertolker vandaankomt.
Hetsterkst isdathetgeval met dediverseFransevoorstellen.In
verschillendepublikatieswordt naarvorengebracht datdeFranse
landbouwmeer kanprofiteren vandeEGals deprijzen lagerzouden
zijn.Deconcurrentiepositietenopzichtevanandere lid-staten
zouerdoor verbeteren.Zozouden bijvoorbeeld de intensiefproducerende landbouwers (ondermeer inNederland)hunproduktieslechts
oppeil houden doordehogeprijzen.Daarnaast zoudendegoedkope
graansubstitutenendepositievem.c.b.'s inandere lid-staten de
Franse landbouwbenadelen. IndezefilosofiepassendeFransevoorstellen totfinanciëlemedeverantwoordelijkheid,quantumregelingen,
afbraak vanm.c.b.'s,uitbreiding vandecommunautairepreferentie
totdegraansubstituten,eneenmogelijkegraanprijsverlaging.
Vanzelfsprekend pastdaarin nieteen consolidatievandehuidige
situatie indeEGdoormiddel vancontingenter!ng.Deuitbreiding
vandecommunautairepreferentie pastvoorts inhetreedsvanvoor
deNapoleontische tijdaanwezigeFransestreven naareen zogroot
mogelijkeautarkie indevoedselvoorziening.
DeDuitseboeren hebben bijeenconsolidatie doorcontingentering vandeproduktiejuistwel belang.Zijhebbenalleenmaar
verlies bijprijsdaling.Dezelfdegedachten zijnzichmomenteel
bijdeNederlandsecollega's aanhetontwikkelen.
Ook ineenanderopzicht isdeDuitse positiekwetsbaar,ledere revaluatievandeD-markverlaagt inprincipe het landbouwprijspeil, terwijl dem.c.b.'s diedezeprijsverlaging tegengaanweliswaar een langmaar zekergeeneeuwig levenkunnen hebben.Dein
Duitsland levendegedachtevan nationaal gefinancierdeengedifferentieerde inkomenstoeslagenzouweleensmedekunnen samenhangen
metde ideedatmen zichdemogelijkheid creërtook indetoekomst
deeffectenvan revaluatiesvoorhet landbouwinkomenendievan
mogelijkeverschillen in inkomensgroei metniet-landbouwsectoren
tecompenseren.Definanciëlemiddelen hiervoor zijn tevinden in
dehuidigebijdragevandeBondsrepubliekaandeEG.Denadrukdie
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Frankrijk endeEuropeseCommissie leggenopdehandhaving vande
basisprincipes (inditgeval metnamefinanciële solidariteit)van
hetgemeenschappelijk landbouwbeleid vloeitwellicht tendele
voortuitdegedachteeen tegenwicht temoetenvormen tegendeze
Duitseideeën.
NietalleDuitsersvinden hetoverigens nodig deDuitse landbouwdehogebescherming teblijven bieden diehijnuheeft.We
vermeldden reeds demening vanSchmittdatdeDuitse landbouw in
dejaren 70 ineen relatiefgunstige inkomenspositie isterechtgekomen,met namealsmen rekening houdtmetde relatief geringeafdrachtvanbelastingen ensocialepremies endaaromeen lagere
prioriteitvoorwat betreftstaatshulp hoeft tehebben.Eenuitzondering geldter inditopzichtwellichtvoordeverzekering van
eenminimum inkomensgarantie bijzeer lage inkomens.Ook indeSPD
enbijScheper lijkendergelijkegedachten televen.
Inhetverleden zijn hetjuistdeDuitsersgeweestdiesteeds
degrootstevoorvechters voorprijsverhogingenwaren.Hetvroegere
hogenationale prijsniveau,dezwakke inkomenspositievandeWestduitse landbouwers tegenoverandereberoepsgroepen,dereedsgenoemdevoortdurende appreciatievandeD-markenzekerniet inde
laatsteplaatsdesleutelpositievan landbouwminister Ertl enzijn
achterban inhetWestduitsepolitiekesysteem zijnhiervoorals
verklarende factoren aan tewijzen.Het isaannemelijkdathierin
indetoekomstdoordestijgendeweerstand indeBondsrepubliek
tegendeforsefinanciële bijdrageaandeEG,demededoorbelastingfaciliteitenwaarschijnlijkgunstiger inkomenspositievande
Duitse landbouw danmenvroegerdachtenhetzekeropkortetermijngeringebelang bijprijsverhogingenvandeDuitse landbouw
zelf,veranderingen gaanoptreden.Hetgeringerebelangvande
landbouwbijprijsverhogingenvloeitvooral daaruitvoortdatzolang de invergelijking totandere lid-statenzeergeringe inflatie leidt tot lagerekostenstijgingendanelders indeEGende
inflatieverschillennietwordengecorrigeerd doorwisselkoersaanpassingen,nominalestijgingenvande EG-landbouwprijzeneenrelatieveverbetering vandeconcurrentiepositievandeWestduitse
landbouw tenopzichtevan departnerlanden totgevolg hebben.Daar
komtnogbijdatgeringe nominalestijgingenvan EG-prijzen bijde
bestaandeafspraak deaanwezigem.c.b.'s nietaf tebrekenalsdit
leidttotnominaleprijsdalingen innationalevaluta,deWestduitsers instaat stellen deafbraakvan hunhogepositievem.c.b.'s
zo langmogelijkuit testellen.
Ook inhetVerenigd Koninkrijk zijnalsgevolg vanveranderde
omstandighedenwijzigingen instandpuntenwaarneembaar enberedeneerbaar.Devoor velenverrassende nogal positieve uitlatingen
van landbouwministerWalkeroverhetGemeenschappelijk landbouwbeleid inhetnajaarvan 1980zijnvooral verklaarbaar uitderecentelijkontstane positievem.c.b.'s,diedeagrarischeachterban
vandeConservatieve Partij instaatstellen alsenigen inhet
Verenigd Koninkrijk degevolgenvandehardheid vanhetPondSterling teontgaan.De Engelse landbouw creëert zichaldus,evenals
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ineeneerder stadium deWestduitse, inhetgunstigstegeval een
concurrentievoordeel tegenover deEG-partners enkan inhetongunstigstegeval tenminsteeendeel vandenadelen vandehoge inflatie inhetVerenigd Koninkrijk ontlopen. Inbeidegevallen is
sprakevaneenverbeterde positievandeEngelse landbouw tenopzichtevanandereeconomischesectoren ineigen land.Zulksbevordertdedoordehuidigeenvroegere Britse regeringen gewenste
toenamevandeeigenvoedselvoorziening,een toenamewaarvan niet
zalworden getolereerd datzewordt tegengehouden doorquotering
vanproduktieofaanbod.Slechts dehogerenetto-afdracht vanuit
dem.c.b.'svoortvloeiende budgettairemiddelen aanBrussel lijkt
instrijdmetdedoeleinden van deConservatieve regering.
Een interessantevraag inverband metdit laatstepuntis
wanneer naasthunWestduitse,Engelseen- inafnemendemateBenelux-collega'sookdeFranse landbouwersen regeerders degeneugten vanpositievem.c.b.'s zullenontdekken.DehuidigeFranse
voorkeurvoorvrij lageEG-prijzen zouweleens binnen afzienbare
tijd kunnengepaard gaanmetdewens tothet instellen vanpositievem.c.b.'s zonderdatsprake isvanappreciatievandeFranse
franc.Op indirectewijzebereiken dandeFransen degewensteafbraakvanm.c.b.'s inandere lid-staten.De Italianen,die indezelfdepositieverkerenalsdeFransen hebben naarhetschijnt
eendergelijkewens reeds naarvorengebracht.
Dehardheid vanhetPond Sterling heeftoverigens inkringen
vanBritseconsumenten-envakbeweging endeLabourpartijdegedachtenover hetgemeenschappelijk landbouwbeleid nietdoenveranderen.Deconsumenten,hebben doordeextra invoerheffingen inde
vormvanpositievem.c.b.'s nogveel sterkerdanvroegerhetgeyoel teveel voorhunvoedselpakket temoeten betalen.Bijdegenoemdegroeperingen enookbijMarsh blijven danookdeklassiekliberaleBritsegedachtenover internationalehandel enhetverschaffen vaneen relatief goedkoop voedselpakket aandebinnenlandseconsument- inversterktemate-opdevoorgrond staan.Het
opteren voor prijsbevriezing en reëleprijsdaling vloeit hieruit
logisch voort.Devoorstellen vanMarshvoorcompenserende inkomenstoeslagen enheteventueel hanterenvanquotaregelingenals
overgangsmaatregel zijnwaarschijnlijk ingegevendoordegedachte
tewillen komenmet indehele EGacceptabele ideeënvoordegewensteprijsaanpassing.
De ideeën voorManpower policy enonttrekking van landvoor
bebossing,zoalsgedaan doorSmith,zijn tegendeachtergrond van
desituatie inde Ierse landbouw ende Ierseeconomievrij logisch.
De landbouwmaakt in Ierland nogeenaanzienlijk deel uitvande
beroepsbevolking.Het land ismeteengroot industrialïsatieprogrammabezig enheefthetkleinsteoppervlakte bosvanEuropa.
Inhetdenken inNederland over hetgemeenschappelijk landbouwbeleid speelt,als reedsopgemerkt,evenalsbijdeDuitsers
vermoedelijkdewens totconsolidatievandebereiktepositieeen
overwegende rol.Deverschillen indemeningen overdemeestwenselijkeontwikkeling vanhetbeleid vloeienvooral voort uitde
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inschatting vandewijzewaaropmenonderdeverschillendevarianten indeEG-besluitvorming zal trachtendeal danniet terecht
vermeend gunstige positievanons landenonze landbouwaante
pakken,ennietzozeeruitverschillen in inzicht indeeconomischeeffectiviteitvandeverschillendebeleidsopties.Hetduidelijkstkomtdit totuiting inhetnogal verdeeldeadviesvande
Commissie ISEAvandeSERover het zuivelbeleid.Uitheteerderin
dezeparagraafgeschrevenemogeoverigens blijkendatdeNederlanders zich inditopzichtgeenszinsonderscheidenvan inwoners
vanandereEG-1ïd-staten.

9.

Prioriteiten en beleid in de eerstkomende jaren

Hoewel ereengroteverscheidenheidaanvoorstellen enideeën
isteconstateren inde EGzijnuithetvoorgaande tochwel enkele
conclusies tetrekken tenaanzienvandeprioriteiten voor hetin
dejaren80 tevoeren beleid.Voorop lijktbijvrijwel iedereente
staandewens totherstel vanhetmarktevenwichtendeterugdringingvandebudgettaire lasten vanhetgemeenschappelijk landbouwbeleid.Uitdevelemalendatdefinanciëlemedeverantwoordelijkheidalsbeleidsinstrumentwordt genoemd ofgeaccepteerd (metname
bijmelk)zoumendeconclusie kunnen trekkendathet terugdringen
vandebudgettaire lastenalssymptoom vanmarktonevenwichtigheid
eenhogereprioriteitheeftdandebestrijding vandeonevenwichtigheidzelf.
Hetstreven naareen redelijk inkomensniveau inde landbouw
lijkteen iets lagereprioriteit tekrijgen. Invelevoorstellen
wordtmeergedacht aanhetgeven van incidenteleen tijdelijke inkomenssteun danaandepermanenteen integrale inkomensondersteuning zoalsdezeonder hethuidigeprijsbeleid bestaat.
Voor hetoverige lijktereenzekereconsensus tebestaan
over dewens tothet zoveel mogelijkhandhaven vandegemeenschappelijke landbouwmarkt.Daarbij blijftdeafbraak vandem.c.b.'s
hetbelangrijkstedoel en ismenvoortsalleenonder zeerstringentevoorwaarden bereid nationaal gedifferentieerdeengefinancieerde inkomenssteun toetestaan. Inbeginsel blijftmenstreven naar
eengemeenschappelijkbeleidmeteenheid vandemarktenendedaaruit logischvoortvloeiende financiële solidariteit.DeFranse
wens totuitbreiding vandecommunautairepreferentie lijktdoor
anderen niet teworden gedeeld.
Vooral methetoogopdebeheersing van debudgettaire lasten
lijktvoordeeerstkomendejareneengematigd prijsbeleid incombinatiemeteenalgemene invoering vanhetprincipevan definanciëlemedeverantwoordelijkheid vanproducenten voordeafzetvan
overschotten demeestwaarschijnlijke richting tezijnwaarinhet
beleid zichontwikkelt.Daarbij zullende inkomens inde landbouw
blijvend enwaarschijnlijk nog intoenemendemateonder drukkomen
testaan,eendrukdie insommigegevallen zalworden verlicht
261

door inhet kadervanhetjaarlijkse prijzencompromisopad-hocbasis besluiten tenemenover de toekenning van incidenteledirecte inkomstensteunaanbepaaldegroepen boeren (bijvoorbeeldvoor
bepaaldegewassenof inspecifieke regio's). Eveneens tijdensde
jaarlijkse prijsbesluitenzullen inhoofdzaakad-hoc-beslissingen
wordengenomenoverzakenalsdeafbraakvandem.c.b.'s,deverhoging vandecommunautairepreferentie (zoalsdeonlangsovereengekomen beperking vandetapioca-uitvoervanThailand naardeEG),
de intensivering vanhetstructuurbeleid inzwakkere regio's (zoalshetbeleid voordeMiddellandse Zeegebieden)debevordering
vaneengoed landschaps-,natuur-enmilieubeheer,devergroting
vandetoegankelijkheid vanderde landen totde EG-markten,e.d.,
enmisschien vooreenenkel produkt,alsde inspanningen tussen
groeiers enniet-groeiers tegrootworden,de invoering vaneen
beperktevormvanproduktiebeheersing doormiddel vaneendegressiefprijzenstelsel.
DeCommissie heeft inhaarBezinning (Commissie EG,1980)de
eerstevoorstellen gedaan indezojuistbeschreven beleidsrichting
endezebijdeprijsvoorstellenvoor 1981/82 (Commissie EG,1981)
nadergeconcretiseerd.Devermoedelijkekeuze inde EGvoordeze
beleidsrichtingwordt naarmenmag aannemenmedebepaald doorde
wensviabeïnvloeding vandemarktprijzen,en nietopanderewijze,naaroplossingen vandeproblemen testrevenenvoorts uitsluitend geleidelijkveranderingenaan tebrengen inhetgevoerde
beleid.Men isomverschillende redenenweinig geporteerd voor
meer radicaleveranderingen. Inditverband isopmerkelijk dathet
vrijwel uitsluitend wetenschappers zijndievoorstellen doenover
testappen vanprijsondersteuning naarvormen vandirecteinkomenssteunendat politici inhoofdzaak devoorkeur blijven gevenaan
ondersteuning viademarktwaarbijzijslechts voor incidentele
gevallendenkenaandirecte inkomenssteun.

10. De wenselijkheid op langere termijn van het te verwachten beleid; de noodzaak tot een effectieve produktiebeheersing
Men kanzichafvragenofmethetoogophetvinden van lange
termijnoplossingen voor problemen diezichookop lange termijn
inde landbouw voordoen,dezojuistgeschetste voor dekomende
jaren teverwachten beleidsrichting demeestewenselijke isener
niet teveel opad-hoc-basis beslissingenzullenworden genomen.In
hetalgemeen hebbenad-hoc-bes1issingen hetnadeel datzedooronvoldoende rekening tehoudenmetdeeffectenop langere termijn
deproblemen uiteindelijk eerder verergeren danoplossen endaarmeehetbeleidopeendood spoordreigen tezetten.Naarmatemen
verder ditspoorvolgtwordt hetmoeilijker ervan terug tekeren
omdatsommige lid-statenengroepen producenten toenemend belang
krijgen bijhandhaving vanhetbeleid enhet terugdraaien zienals
hetverlies vanverkregen rechten.Daar komtbijdatboerendie
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rationeel reageren opdegegeven produktieprikkels naenkelejaren
moeten vaststellen datzedoordebeleidsmakersophet"verkeerde
been"zijngezet endaardoor indeproblemen komen.Voor individueleproducentensamenleving leidteenenander totverspilling
vanschaarsemiddelen enopden duur totvolstrekt verliesaanvertrouwen indemogelijkheid eeneffectief landbouwbeleid tevoeren.
Ten aanzien vanhet indekomendejaren teverwachten beleid
zijnvooral tegende tekiezenvorm vanfinanciëlemedeverantwoordelijkheid bedenkingen aan tevoeren.Als indekomende periode
werkelijk sprakezal zijnvaneengematigd prijsbeleidgecombineerd meteenmetdegroei vandeproduktie (ofhetproduktieoverschot) toenemende financiëlemedeverantwoordelijkheid komende
agrarische inkomens intoenemendemateonder druk testaan.Daarbijzal voor iedereen zichtbaar deopbrengst pereenheid produkt
verder dalen naarmate deproducentenwier produktie toeneemt,
meerproduceren.Zulks zal leiden toteen toenemendeconflictsituatie tussengroeiers en niet-groeiers,waarbijopdenduureen
uitbarsting slechts zal zijn tevoorkomen doorófaf tezienvan
prijsmatigingof de financiëlemedeverantwoordelijkheid andersdan
pondspondsgewijzeonderdeproducenten teverdelen.
Zietmen afvanverdere prijsmatiging danvolgt hieruit noodzakelijkerwijzeeenverhoging vandeconsumentenprijzen dieop
zijnbeurt doorafneming van devraag leidt totextrauitdemedeverantwoordelijkheidsheffing tefinancierenoverschotten.Hetgevolg iseenextra verhoging vandemedeverantwoordelijkheidsheffing endeconsumentenprijzen.Bijblijvendegroei vandeproduktiezouditproces zichjaarlijks herhalen enaldusopdenduur
hetgekozen beleid technisch onuitvoerbaaren, ineeneerderstadium,politiekonaanvaardbaar maken.De technischeonuitvoerbaarheid vloeitvoort uithet feitdatdevraag inverhouding tothet
overschot tegeringwordtom het laatste tefinancieren.Tenaanzienvandepolitiekeonaanvaardbaarheid isdoorslaggevend dat
reeds naenkelejaren zulkeenormebedragen uitdemedeverantwoordelijkheidsheffingopdebegroting vanhetEuropees landbouwfonds
zullen staan (bijvoorbeeld bijmelk naareen ruweschatting na5
jaar 2,2miljard ECUofwel dehelftvandehuidigeuitgavenvoor
dit produkt),dathierover inde toekomstongetwijfeld evenveel
politieke beroering zal ontstaan alsnuover het EG-budget zelf
hetgeval is.
Kiestmenvoor eenanderedanpondspondsgewijzeverdelingvan
definanciëlemedeverantwoordelijkheid overdeproducenten,enwel
met hetuitsluitendedoel de lastenvansommigegroepen landbouwers
teverlichten,danverscherpt datalleenmaar deproblemen vanen
conflictsituaties tussen deproducenten diewel moeten blijvenbetalen.Ook dankanmen nietspreken vaneenop lange termijnhanteerbareoplossing.
Toch lijktons juist langs eenanderedanpondspondsgewijze
verdeling van de financiëlemedeverantwoordelijkheid eenop lange
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baar.Hetmoet tochmogelijk zijn inEuropa concensus tebereiken
overeenverdeling vandemedeverantwoordelijkheid opeen zodanige
wijze,datsprake isvaneeneffectieve produktiebeheersing.Aldus
zoueeneind gemaakt kunnenworden aandegroei vandeoverschottenenwordt dedrukopdeagrarische inkomens,endaarmeeconflicten tussengroeiers enniet-groeiers,zoveel mogelijk vermeden.Op
denduurzoudanvanuitdezegestabiliseerdesituatie stapsgewijze
gegaan kunnenworden inde richting vaneenblijvendeoplossing
vandehuidigeproblematiek indeEuropese landbouw.Omdaarbij
hetvoortbestaan vandegemeenschappelijke landbouwmarkt teverzekeren ishetwel noodzakelijk tijdig toteenconsensus tekomen.
Luktdatnietdan lijkteen ineenstortingonder zijneigen lasten
vanhetgemeenschappelijk landbouwbeleid,endaarmeevandeonder
anderevoordeNederlandse landbouwvanvitaal belang zijndegemeenschappelijke landbouwmarktonvermijdelijk.

11. Een keuze tussen degressieve prijzen en varianten
van contingentering
Opgrond vande indeparagrafen 2totenmet7gepresenteerdevoorstellen lijkener tweewegen tezijnwaarlangsmogelijkerwijze indetoekomst kanworden gestreefd naarproduktiebeheersing
doormiddel vaneenanders danpondspondsgewijzeverdelingvande
financiëlemedeverantwoordelijkheid.Deeerste looptvia hetonder
anderedoordeFransesocialisten inhet Europees Parlementvoorgestelde stelsel van•degressieveprijzen,de tweedevia invoering
vanhetonder andere inNederland gepropageerde stelsel vancontingentering vanhetaanbod.
Beidestelsels hebben hunvoor-ennadelen,zowel tenaanzien
vandemogelijkhedener inEG-verband overeenstemmingover tebereikenals tenaanzien vandeeffectiviteitvoordebeheersing van
deproduktieendehanteerbaarheid op langere termijn'.Omdatonzes
inziensdekeuzevanéénvanbeidestelsels essentieel isvoorhet
geleidelijk geraken toteenbeleid datop langere termijnhanteerbaar isendeproblemen indeEuropese landbouw toteenoplossing
brengt,willenwijbijdeverschillen ineffecten vanbeidewat
langer stilstaan.Daarbijbeperkenwijons niet toteenvergelijkingvandegressieveprijzenencontingentering maaronderscheiden
tevenseendrietal variantenvancontingentering.
Hoebeidestelselswerken is inparagraaf k beschreven.We
hoeven dathier niet teherhalen.Devarianten vancontingentering
dieweonderscheiden zijnwatwezullen noemen de"algemenevariant",de"WBZ-variant"ende"Marsh-variant".De"algemenevariant",zoalsdezeonder andere isomschreven doorvanBruchem,
MeesterenPost (1981)gaat uitvaneenvaststellingvanaanbodcontingenten die inhetjaarvan invoering gelijkzijnaandeproduktieomvang ineendirectaan datjaarvoorafgaande referentieperiode. Inde loopvandedaaropvolgendejarenwordteeneventuele terugdringing vanhetaanbod inhoofdzaak nagestreefd door
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premies tegevenopdestopzetting vandeproduktieendoorhet
nietof inbeperktemateopnieuw uitgeven vancontingentenvanbedrijven diestoppen.Hetprijsniveau binnen hetcontingentblijft
inreëlezinconstantofstijgt zelfsenigszinsom de inkomensin
de landbouwoppeil tehouden.Devariant diewijnaardeinitialenvandeWerkgroep BeterZuivelbeleid (1979)waarvan hijafkomstig is"WBZ-variant"hebben genoemd verschiltvooral vande"algemenevariant"doordat binnen hetcontingent een forseprijsverhoging wordt voorgesteld.Omervoor tezorgen datdezeprijsverhoging bijkleinere bedrijvenwel,maar bijgroterebedrijven niet
leidt tot inkomensverhogingwordtvoordeze laatstedeprijsverhoging gekoppeld aaneenevenredigeverlaging vanhetcontingent.De
aldusbereikteaanbodsdaling draagtbij tot terugdringing vande
overschotten,maar kanookgebruiktwordenvooruitbreiding van
hetaanbod van kleinerebedrijven.De"Marsh-variant"tenslotte
die,zoalswe indeparagrafen 5en6aangaven ookwordtvoorgesteld doorScheper eneendeel vandeCommissie 1SEAvandeSER,
wijktvooral afvande"algemenevariant"doordat binnen hetcontingenteengeleidelijke reëleprijsdaling wordt voorgesteld.
Voorts zijn indezevariantgeen specialemaatregelen vooraanbodvermindering voorzien:deprijsdaling binnen hetcontingent zorgt
zelfvoorvoldoendestimulansen hetaanbod teverminderen.
Eenvergelijking vanhetstelsel van degressieve prijzenen
de"algemene","WBZ-"en"Marsh-"variantenvandecontingentering
leidtvooral opdevolgendeaspecten totbelangrijkeverschillen.
Inallegevallen blijftgroei vanhetaanbod mogelijk,namelijkvoor zoverbedrijven lonend kunnen produceren tegende lage
buiten hetcontingent geldendeprijs.Omdatbedoeldeprijs inalle
gevallen inprincipe deprijs iswaarbijdemarkt inevenwicht is,
leverteendergelijkegroei vanhetaanbod inhetalgemeengeen
problemenop.Watwel problemen endaarmeeverschillen tussende
stelselsoplevert isdemogelijke groei onder eendegressief prijzenstelsel van hetaanbod opbedrijven dienog nietdeproduktieomvang hebben bereiktwaarbijdedegressievandeprijzenbegint.
Doordat dezebedrijven hunaanbod tegenminofmeer gegarandeerde
prijzen nog kunnen uitbreiden,en uitsluitend bij toeval eendergelijkeuitbreiding gelijk zal zijnaan dedoordeprijsdegressie
veroorzaakte inkrimping vanhetaanbodopdegroterebedrijven,
wordt infeitehetaanbod tegen prijzen diebovenhetmarktevenwicht liggen,onbeheersbaar. Bijdedrievarianten vancontingentering isditaanbodwel beheersbaar,hetzijomdat niemand dekans
krijgt tegen degegarandeerde prijs uit tebreiden,hetzijomdat
uitbreiding slechts mogelijk isalselderswordt ingekrompen.
Doorverschillen ineffectopdediversebedrijfsgrootteklassen lopenookdeeffecten vandediversestelselsopdeinkomensverdeling inde landbouw uiteen.Onder hetstelsel vandegressieve
prijzen dalen de inkomensopdegrotere (en/of intensiefproducerende)bedrijven forsen kunnendieopkleinerebedrijven toenemen.
Bijde"WBZ-variant" issprakevan inkomensstabi1isatieopgrote265

rebedrijven enkunneneveneens de inkomensopdekleinere bedrijven toenemen.De"algemene variant"laat inprincipe zowel hetinkomensniveaualsde inkomensverdeling onverlet,terwijl bijde
"Marsh-variant"deverdeling inprincipeevenminwijzigt,maar
doordeprijsdaling binnen hetcontingent het inkomensniveaugeleidelijkdaalt.
Zowel hetdegressieve prijzenstelsei alsdediversevarianten
vancontingentering vergen eencontroleopdenaleving van deregeling.Steeds issprakevaneenminofmeergegarandeerdeprijs
vooreenbepaald aanbodvolume eneenprijsdaling bijoverschrijding ervan. Inallegevallenmoet danookworden gecontroleerd of
al dan niethetvastgesteldeaanbodvolumewordtoverschreden.Bij
Produkten dieviaeen zeer beperktaantal kanalen kunnenworden
afgezet (mendenkehieraansuiker enmelk diehoofdzakelijkaan
verwerkingsindustrieënworden geleverd)zal dat inprincipeweinig
moeilijkhedenopleverenomdatdecontrole bijdezeafzetkanalen
kangeschieden.Wel zal naarmatedeprijsverschillenvandebinnen
enbuitendegarantievallende hoeveelheden toenemen,devindingrijkheid stijgenom buiten denormaleafzetkanalen om te leveren
enaldusdegressie vandeprijzen teontlopen.Vooral bijde"WBZvariant"waardeprijzen binnen hetcontingent stijgen kunnenaldusveel problemenontstaan;bijde"Marsh-variant"waardeze
prijzen juist dalen nemen deproblemen inde loopvandejaren
steedsmeeraf.Bijprodukten dieeenveel groteraantal afzetkanalenhebben, (mendenkeonderandereaangranen en rundvlees)is
inhetalgemeen decontroleveel lastiger.Zowel bijdecontingentering als bijhetdegressieve prijzenstelsel isdecontroleen
daarmeedemaatregel zelffeitelijk slechtseffectief uitvoerbaar
alsmeneersteenmonopolistischemarktorganisatie inhet leven
roept (mendenkedaarbijaanorganisaties alsdeMarketing Boards
inhetVerenigd Koninkrijk endeFransestaatsaankooporganisatie
voorgranen), langswelkeorganisatiealleafleveringen doorde
boeren zoudenmoeten lopen.Of zulks inalle EG-landen realiseerbaar ismag ernstigworden betwijfeld.
Een laatsteenbijdekeuzevooreenop lange termijnhanteerbareoplossing vandeproblematiek inde landbouwzeer belangrijk
aspectvan dediversemogelijkheden totproduktiebeheersing isde
noodzakelijkeduurvande toepassing vandestelsels.Omdat naast
hetnemenvanmaatregelen voorhetgaranderen vandeprijzende
aangeboden hoeveelheden moetenworden gecontroleerd,enwel per
afzonderlijk bedrijf,worden destelsels doorvelengevoeld als
zijnde tedirigistisch.Ze roependaardoor politiekeweerstanden
opdiehet risicovaneenvoortijdigeafschaffing ervanmetzich
brengen.Dit zal insterkerematehetgeval zijn naarmatedeprijsverschillenbinnen enbuitenhetquotum groterzijn.
Vooral bijhetstelsel vandegressieve prijzen lijktergedurendeeen zeer lange tijd sprake temoeten zijnvangroteprijsverschillen binnen enbuiten hetquotum. Door deonbeheersbaarheid
vanhetaanbodvolume zal namelijkvooralsnog defundamenteleon266

evenwichtigheid tussenvraag enaanbod nietkunnenworden teruggedrongen,waardoor deprijs buiten hetquotum opeen laagniveau
blijft.Deprijs binnen hetquotum blijftondertussen hoog.Bijde
"algemenevariant"énde"WBZ-variant"vandecontingentering
wordtvanaf de invoering vanhetstelsel hetaanbodvolumestelselmatig teruggedrongen.Hetgevolg kan zijndatdeprijs buitenhet
quotumeen stijging ondergaatenuiteindelijkgelijk komt teliggenmetdiebinnen hetquotum. Bijde"algemenevariant"zal zich
dat inprincipe eerder voordoen danbijde"WBZ-variant"omdatbij
deeerstedeprijzen binnen hetquotumondertussen nietofslechts
ingeringematezijngestegen,enbijdetweedevrijsterk.Het
probleem dat nubijbeidevarianten ontstaat alsdeprijzenbinnen
enbuiten hetquotum elkaar naderen isdatmen hetgevoel krijgt
datdecontingentering overbodigwordtenderhalve kanwordenafgeschaft.Ophetmoment datzulksgebeurtwordt hetevenwel vanwegehethogeprijspeil interessant dataanbodweer uit tebreiden,
ontstaan deoverschotten opnieuw enkanmenvanvorenafbeginnen
metprijsmatiging,financiëlemedeverantwoordelijkheid encontingentering.Aldus ismengenoodzaakt tot in lengtevanjarenperiodiekdecontingentering tehanteren zonder datmenooit hetprobleemvandemarktonevenwichtigheden fundamenteel oplost.
De"Marsh-variant"biedtwel zichtopeenduurzameoplossing
opditpuntomdat inditgeval gelijkheid vandeprijzen binnenen
buitenhetcontingentwordt bereiktdoorverlaging vandeprijser
binnen.Daardoorontstaat uiteindelijk gelijkheid vanprijzenbinnenenbuiten hetquotumophetmarktevenwichtsniveau enmaaktde
contingentering zichzelfoverbodig.
Deverschillenophoofdpunten vandehiervergeleken stelsels
overziend lijktde"Marsh-variant"deenige tezijndiestapsgewijzegaat inde richting vaneenduurzameoplossing vandeproblematiekvande landbouwoverschotten indeEG.Het degressieve
prijzenstelsel endebeideanderevarianten vancontingentering
doendatniet.Een nadeel vande"Marsh-variant"tenopzichtevan
deanderehier besproken stelsels isdaarbijwel datdoor deprijsdaling de inkomens inde landbouw zwaaronderdrukkomen testaan.
Dezedrukzou zeergeleidelijk kunnenworden gegeven doorhettempovanverlaging vandeprijzen zoveel mogelijk aan tepassenaan
het tempovan produktiviteitsstijging binnen hetcontingent.Marsh
zelfdenkt daarbijaaneenaanpassingsperiodevan 10tot 15jaar.
Vooral vanwegededrukopde inkomens zal hetpolitiekvrij
moeilijk zijnover de"Marsh-variant"consensus tebereiken.Algemeengeldt daarnaast alsmoeilijkheid vanvormen vancontingenteringdebeperking vandegroeimogelijkhedenvanbedrijven enlidstatendiezonder aanbodbeheersing hunmarktaandeel nog zouden
kunnenvergroten.Hetdegressieve prijzenstelsel ende"WBZvariant"van decontingentering liggen tenaanzien vandezepunten
politiekwel1Îchtnoghetminstmoeilijkomdat de indemeerderheid zijnde kleinere bedrijven indeEGzowel inkomenssteunals
groeimogelijkheden houden.Daarstaat tegenover datbijde"alge267

menévariant"ende"Marsh-variant"depijndiemoetwordengeledenvoorhetherkrijgenvanmarktevenwichtevenredig overalle
lid-statenenproducentenwordtverdeeld ennietalleen ten laste
komtvangrotereof intensief producerendebedrijven.
Gaanweervan uitdatdeconsensuswordtgezocht ineenzoveel mogelijk evenredigeverdeling vande lastenvanbeleidsveranderingen over de lid-staten,enstaatvoorts zowel hetagrarisch
inkomenalshet inevenwicht brengen vandemarkten hoogopde'
prioriteitenlijst,dan ligthetkiezenvoor de"algemenevariant"
vandecontingentering inde lijnvandeverwachtingen.Geeftmen
principieel devoorkeuraaneen lange termijnoplossing voorhet
bereikenvanmarktevenwichtdan ligtde"Marsh-variant"meervoor
dehand.De lid-staten bijwiehetconsumentenbelang altijd heeft
geprevaleerd zien inhet laatstegeval degewensteverlaging van
deconsumentenprijzen naarhetevenwichtsniveaugerealiseerd.De
lid-staten bijwiehetvooral gaatomhetproducentenbelang zijn
ervanverzekerd datookop langere termijndegemeenschappelijke
landbouwmarkt instand blijftenniet tenondergaataandelasten
vandeuitdemarktonevenwichtigheden voortvloeiende uitgavenvan
hetEuropees landbouwfonds.
Eenbijkomend voordeel vande"Marsh-variant"tenopzichte
vandeanderekeuzemogelijkheden isdatenkeleandereproblemen in
deEG-landbouwenhet EG-landbouwbeleid dandemarktonevenwichtighedener"geruisloos"meewordenopgelost.Omdat namelijkopden
duurdeprijzenvan produktenalledalen tothetmarktevenwicht
verdwijnen deverschillen inprijzen (metdedaaruitvoortvloeiendebelangentegenstellingen)van "noordelijke"en"zuidelijke"produktenenvangranenengraansubstituten,enwordtvoortsdeintegratie tussen deEG-9endedrie nieuwe lidstatenvergemakkelijkt
doordatgeringere prijsverschillen zijn teoverbruggen.
Waarmen bij iedervan de indezeparagraaf besprokenvormen
vanherverdeling vandefinanciëlemedeverantwoordelijkheidmee
blijftzitten ishetprobleem van de toepassing vandecontingenteringvoor produktenmetmeerdereafzetkanalen alsgranenen
rundvlees.Het inrichten vanmonopolistischemarktorganisaties in
iedervan de lid-statenomaldus decontingentering effectief te
kunnenmaken, lijkt zoalsalopgemerkt nauwelijks realiseerbaar.
Zonder dezemarktorganisaties isfeitelijkalleeneenvormvan
contingentering uitvoerbaar,waarbij nietdemarktprijswordtondersteund,maarwaarbijdezeprijs indebuurt ligtvandeevenwichtsprijs endeprijssteun vooral plaatsvindtdoor prijstoeslagenvooreenvan tevorenvastgesteld contingent. Infeitekomt
men dan terecht bijde inparagraaf 6besprokencategorievandirecte inkomenstoeslagen,diealsgrootstebezwaar heeft datzede
budgettaire lasten vanhetbeleid sterkverhoogt.Juistvoorgranenen rundvleesgaathetdaarbijomdermatehogebedragendatdezeoplossing zalworden afgewezen. Inkomenstoeslagenper hectare
of perdier zullenom dezelfde reden nietwordenaanvaard.
Hetenigealternatief voordezeprodukten isdaneenprijsda268

ling zondermeer.Tenaanzien vangranen zoudezedoorgevoerd kunnenworden incombinatiemeteen tijdelijkeuitbreiding vande
communautairepreferentie totdegraansubstituten.Menheeftook
dan indeovergangsperiodenaareen lagerprijsniveau een grotere
kansopmarktevenwichtdanzonderaanvullendemaatregelen hetgeval is (overigensmetminder zekerheid tenaanzien vandematevan
aanbodbeheersing danbijdecontingentering)envergroot voortsde
mogelijkheden tothetbereiken vaneenpolitiekeconsensus inde
EGoverdeprijsverlaging.

12. Enkele slotopmerkingen
Zouden eenmaal volgens dehierboven beschrevenwegstapsgewijzedeprijzen zijn teruggebracht naareenniveauwaarbijmarktevenwichtgerealiseerd kanworden dan isdaarmeenietdenoodzaak
tothetvoeren vaneenprijs-en inkomensbeleid indeEGgeheel
opgeheven.Erzal debehoefteblijven bestaaneenbeleid tevoeren
ter stabilisatievan deprijzen van 1andbouwproduktenenvoedingsmiddelen.Voorts zullen zichdoor deookdanaanwezigedynamiekin
de landbouw frictieverschijnselenvoordoen dieomeenbegeleidend
beleid vragen.Wat daarvoorevenwel nietmeergevoerd dientenook
niethoeft teworden iseenprijsondersteuningsbeleid datbeoogt
het landbouwinkomenviademarktprijs integraal teondersteunen.
Wel zullen incidenteel en tijdelijk inkomenstoeslagenmoetenwordengegeven aan individueleofspecifiekegroepen bedrijvendie
indeknel komen.
Overigens ishetvoorlopig nog nietzoverdatmendehieraangegeven langdurige prijsaanpassing zal willen aanvaarden.Het
grootsteprobleem blijftdatdaarmeeaandeinkomensdoelstelling
vanhetbeleid eenveel lagereprioriteitwordt toegekend danin
hetverleden hetgeval was,ende inkomensonderdrukkomente
staan.Hoewel weonsbewust zijnvandesocialeproblemen diezulks
voordeagrariërs enhun toeleveraars enafnemersmetdedaarbij
betrokken gezinsleden metzichbrengt,willenwijdaar tegenover
stellendatmen zichookmoet realiseren dathetnoodzakelijk is
dezegroepen indesamenleving zekerheid tegevenovereenoplange termijnhanteerbaar beleid.Een beleid waar keeropkeeropadhoc-basis bijgestuurd moetwordenomdatdevorigead-hoc-beslissingen deproblemen eerder deden toenemen danafnemen brengtmensen ineen toestand vanonzekerheid engebrekaanvertrouwen in
hetbeleid,hetgeen evenzeer socialeproblemenoproept.
Ermoetdusworden gekozen uit tweekwaden,waarbijmenoverigensookweer nietdedrukopde inkomensvande indevorige
paragraaf beschreven beleidsaanpassingmoetoverschatten.Ten
eerstekanzoals reedsopgemerkt deaanpassing geleidelijkplaatsvinden,b.v.evenredig metdeproduktiviteitsstijging.Depijn
wordt danverzacht.Ten tweedezal hetevenwichtsniveau niet,wat
vaakwordtgesteld,ophethuidigeveelal nogal lagewereldmarktprijsniveau hoeven te liggen,maar isteverwachten datdoorhet
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ordeopzaken testellen binnen deGemeenschap denegatieveinvloed vanhet EG-beleidophetwereldmarktprijsniveauvermindert.
Dewereldmarktprijzenworden doordeEG-interneaanpassing "genormaliseerd"opeenhoger niveau.Tenderdezou,zoalsvandiverse
zijden isvoorgesteld,kunnenwordenoverwogen deEG-evenwichtsprijzen vast testellenopeen niveau datenkeleprocenten hoger
isdanhetwereldmarktprijsniveau.Argumenten hiervoor zoudenzijn
de tenopzichtevandeanderebelangrijke produktiegebieden slechte
landbouwstructuur indeEG,dewens toteen zekereveiligstelling
vandevoedselvoorziening indeGemeenschap ende relatiefhoge
niet-agrarische inkomens indeEGwaardoor zondersteunaande
landbouwgeen sociaal aanvaardbare verhouding tussenagrarischeen
niet-agrarische inkomens zou zijn tebereiken.
Omdat deEG indeuiteindelijkeevenwichtssituatiewaarschijnlijknetto-importerend is,zoueenmarktprijsniveauvan enkele
procenten bovendewereldmarktprijseenvoudig zijn terealiseren
dooreen invoerheffing.Ditzoudanwel eenvasteheffing moeten
zijnom nietopnieuw tevervallen inhetverstoren vandewereldmarktdoorhetEG-beleid. Dehuidigevariabele invoerheffing heeft
alsernstig bezwaar datzedeEG-prijs enwereldmarktprijsontkoppeltendaardoor deprijsstabi1isatie indeEG tenkostedoetgaan
vandestabilisatieopdewereldmarkt. (Vooreen theoretischebeschouwing opditpunt zieonderandereMeester,1979.)
Devoorgestelde koppeling viaeenvaste invoerheffing vande
prijsontwikkeling indeEGaandieopdewereldmarkt kan intijden
van lageprijzen leiden totonaanvaardbare inkomensdalingen.In
dergelijkesituaties-zou,inovereenstemmingmetwateerdernaar
voren isgebracht,directe inkomenssteungegeven dienen teworden
aandiegroepen producenten die tijdelijk indeknel komen.
Een laatsteopmerking geldtdemogelijke toekomstige functie
vande landbouwals leverancier vanenergieenhout. Indeze bijdrage isde landbouw feitelijk uitsluitend beschouwd als leveranciervanvoedingsmiddelen.Daar doen zich indeEG intoenemende
mateoverschotten voor.Energieenhoutzijndaarentegen produkten
diehethoogsteenopéén nahoogsteaandeel vande invoerwaarde
vandeEGvoorhun rekening nemen.Hetzoudanook zeerwel denkbaar zijndatdemarktonevenwichtighedenvandevoedingsmiddelenlandbouw zijn teverkleinen ofzelfsop teheffen door stimulering
van hetgebruikvan produktiemiddelenuitdezesectorvoorde
voortbrenging vanenergieenhoutomaldusvan deze laatsteproduktenhetbetalingsbalansdeficit teverkleinen.
Tenaanzien vanenergie lijkendeverwachtingenopditpunt
nietal tehoog temoetenwordengespannen.Deopzich rijkaan
zonne-energie zijndeoogsten indeEGzijnover hetalgemeengerealiseerd meteengrote inzetvanfossieleenergie (vooral inde
vormvan kunstmest),zodaterpersaldoslechtseengeringeenergiewinst is.
Meermogelijkheden lijktdeproduktievan hout tebieden (zie
ookdebijdragevanVanBoven c.s.). Daarbijgaathetnaasthout
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voorgebruik als zodanig vooral omhoutvoordepapierproduktie.
Totnu toe isde teeltvan houtfinancieel weinigaantrekkelijk,
ondermeeromdat deprijzen niethoog genoeg zijn.Wellicht ligt
dat indetoekomstanders enmoet nu reeds,vanwegehetfeitdat
hetproduktieproces meerdere jaren vergt,doorproduktiestimu1eringaaneenmogelijkeschaarste tegemoetwordengekomen.Voorhet
traditionelemeeropdevoedingsmiddelenlandbouwafgestemde landbouwbeleid iseendergelijke stimulering vooral zeeraantrekkelijk
omdathethaareengroterevrijheid geeft te reagerenopdetoenemendegebondenheid aanallerlei randvoorwaarden dievoortvloeien
uitdeproblemenvan landbouwen landbouwbeleid indeEG inde
jaren80.
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DEKLEINE BEDRIJVEN OPDEZANDGRONDEN INDEJAREN ZEVENTIG
A.L.G.M.BauwensenJ..A.vanDriel

1.

Inleiding

In19^8werd doorhetMinisterievan Landbouw,Visserijen
VoedselvoorzieningendeStichting voordeLandbouw -devoorloopstervan het Landbouwschap -aan hetLEI gevraagd eenzo
breed mogelijkonderzoek intestellen naar hetz.g. kleine-boerenvraagstukopdezandgronden.Opzichwasditgeen nieuwvraagstuk^ Detegenheteind vandevorigeeeuwvanwegede landbouwcrisisvan 1880 ingestelde 'Staatscommissievan 1886' besteedde
reedsveel aandacht aandemoeilijkepositie,waarin veel kleine
bedrijvenverkeerden.Als resultaat van hetwerkvandezecommissiewerden doordeoverheid eenaantal maatregelen genomen,gerichtopdeverbetering vandepositievan hetkleine landbouwbedrijf.Dezemaatregelen hebben,tesamenmet deactiviteiten van
hetbedrijfslevenzelfendegroeiendevraag naardeprodukten
vanhet kleinere landbouwbedrijf,depositievanditbedrijfbelangrijkversterkt.De 'Staatscommissievan 1906' kon in1912dan
ookconstateren,datermet betrekking tothet kleine landbouwbedrijfeenbelangrijke verbetering wasopgetreden.
Indecrisisvandejarendertig kwamook het kleinebedrijf
opdezandgronden weer inmoeilijkheden.Onderdezeomstandigheden ishet begrijpelijk,datdeoplossing vandeproblematiekgezochtwerd ineen,zijhet beperkte, intensivering vandebedrijfsvoeringen insteunmaatregelen,die inafwachting vanbeteretijden,de landbouwdoordeergstemoeilijkheden heenmoesten
helpen.Debetekenis van het relatief groteaantal inde landbouw
werkendepersonenalsoorzaakvanhetkleinebedrijvenvraagstuk
werd echter nietofonvoldoendeonderkend. Inhet in1937gepubliceerde"Rapport overde sociaal-economisehe toestand der
kleineboerenbedrijven inNederland"werd namelijk noggewezenop
degrotebetekenis van het kleinebedrijfvooreen talrijkeplattelandsbevolking.Eenstandpunt,datoverigens gezien detoen
heersendewerkloosheid wel tebegrijpen is.
NadeTweedeWereldoorlog komt hetvraagstukweer indebelangstelling.Eenoverzicht vanoorzaken,achtergronden enomvang
van hetacuutgeacht vraagstukwerd gegeven in"Hetkleine-boerenprobleem inNederland" rapport vaneendoor het"Centrum voor
Staatkundige Vorming"-hetwetenschappelijk bureauvande
K.V.P.- ingesteldecommissie (secretaris drs.F.W.J.Kriellaars)
engepubliceerd in 19^7.Alsmiddelen dieaangewend zoudenmoeten
wordenomhet kleine-boerenprobleemnaareenoplossing tebrengen,
werdeno.a.genoemdontginning en inpoldering,derationalisatie
van hetgrondgebruik endebedrijfsvoerina, intensiveringeneen
goede prijsstelling vandeechteproduktenvanhet kleinebedrijf.
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Een totaleoplossing binnen deNederlandse agrarische sectorwerd
nietmogelijkgeacht.Eensystematische industrialisatie-enemigratiepolitiekwerd daaromvanhetallerhoogste belang geacht.Ook
inveleanderepublicatieswerd aandacht aan hetvraagstuk vande
kleinebedrijven besteed.
Tegen dezeachtergrond moetdeopdracht tothet instellen
vaneenonderzoek naar hetvraagstuk vande kleinebedrijvenop
dezandgrondenwordengezien.Debeperking totdezegebieden hing
samenmet deomstandigheid,dat hierabsoluut en relatiefveel
kleinebedrijvenvoorkwamen.
Hetonderzoek naardekleine bedrijvenopdezandgronden,
uitgevoerd doorMaris,ScheerenVisser,werd inde loopvande
jarenvijftig enzestig enkelemalen herhaald.
Na 1970werd in
diverseonderzoekingen enstudies slechts zijdelingsaandachtbesteed aandekleinebedrijven.Daaromwordt hiermeerexpliciet
nagegaan,hoeditvraagstuk zich indejaren zeventig heeftontwikkeld.Omdat hetvraagstuk vooral na 1970van karakter isveranderd,zal hiereerstworden ingegaanopdesituatieaanhet
eind vandejaren veertig enopdeontwikkeling indejarenvijftigenzestig.

2.

De situatie aan het eind van de jaren veertig en
de ontwikkelingen in de jaren vijftig en zestig

Uithet in19^8aangevangen onderzoek bleek,datdekernvan
hetkleine-boerenvraagstuk opdezandgrondenwasgelegen inde
wanverhouding tussendearbeidsbezettingendebeschikbareoppervlaktecultuurgrond.Dezewanverhouding,diegroterwas naarmate
debedrijven kleinerwaren,werd over hetalgemeen slechtszeer
tendelegecompenseerd doorhetmeer intensievegrondgebruikop
dekleinere bedrijven.Deproduktie perarbeidskracht,endaarmee
ookhetarbeidsinkomen perarbeidskracht,opdekleinerebedrijven bleefdaardoor aanzienlijk achter bijdatopdegroterebedrijven.Deproduktie perarbeidskracht wasopdegrootstebedrijven bijnadriemaal zogrootalsopdekleinste.
Dehogearbeidsbezetting vormdenaasthetaantal ha perbedrijfendeproduktie perha,een zeerbelangrijke factor bijhet
vraagstukvande lagearbeidsproduktiviteitopdezandgronden.Op
veel bedrijvenwaren twee,drieofzelfsmeermeewerkende zoons
aanwezig.Vanwege soms sterkeweerstanden tegeneenniet-agrarischewerkkring,maarook bijgebrekaanalternatievemogelijkhedenbuiten de landbouwgingen enbleven zij inde landbouwwerken.
Naastdevermindering van hetaantal meewerkende zoons ende
afvloeiing naarandere bedrijfstakken -ook nodig inverbandmet
demoeilijkheden bijdebedrijfsopvolging -zoueenverhoging van
het intensiteitsniveau,duseenvergroting vandeproduktieperha,
kunnen bijdragen toteenverbetering vandearbeidsproduktiviteit.
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Gezien het reedshoge intensiteitsniveauopveel kleine bedrijven
werd hier nietveel vanverwacht.
Deconclusiewas, dat inhetalgemeen alleen door vergroting
vandebedrijfsoppervlaktehetvraagstuk vandekleine bedrijven
opdezandgronden zoukunnenworden opgelost.Vergroting vanenigebetekenis zoualleen kunnenworden bereiktdooreenverminderingvanhetaantal kleinebedrijvenBijeen in1953 ingesteld onderzoek bleek hetvertrek uitde
landbouwvanmeewerkende zoonsenigszins tezijn toegenomen.Door
deophoog niveau blijvende toetreding had dit echterweinigeffectophetaantal arbeidskrachten per bedrijf.Hetaantal bedrijvenwas slechtsweinig gedaald enerwas nauwelijks sprake
van eenverbetering vandebedrijfsoppervlaktestructuur.
Deproduktie perhadaarentegenwas dooreengenomen met 15%
toegenomen.Tezamen met degeringeafneming vandearbeidsbezetting (3%)betekende diteengroei vandearbeidsproduktiviteit
metgemiddeld ongeveer 201.Destijgingwas echteropdekleinere
bedrijven slechtsweinig hogerdanopdegroterebedrijven,zodat
verschillen inarbeidsproduktiviteitnagenoeg gehandhaafd bleven.
Dit leidde totdeconstatering,dathet kleine-bedrijvenvraagstuk
slechtsweinigaan scherptehadverloren.
Inde loopvandejaren vijftig namhetvertrek vanmeewerkendezoonsverder toe;bovendien verminderde de toetreding.De
hieruit resulterende daling vanhetaantal meewerkendezoons
leiddevan 1953 tot 1957toteen inkrimping vandearbeidsbezettingperbedrijf en-tezamen metdeafneming vanhetaantalbedrijvenmet 5%- toteendaling vandearbeidsdichtheid (aantal
arbeidskrachten per ha)met 13%.
Indebedrijfsoppervlaktestructuur kwamenechterweinigveranderingen vanbetekenis tot stand.Destijging van deproduktie
perhazettezichverdervoor,opdekleinerebedrijven zelfs in
sterkerematedanopdegrotere.Metdevermindering vandearbeidsbezetting betekende dit indeperiode 1952-1957eenverhogingvandeproduktie perarbeidskrachtvanongeveer 25%.Vaneen
nivellering van deverschillen inarbeidsproduktiviteit tussende
bedrijven vanuiteenlopendeoppervlaktewas -afgezienvandebedrijven kleinerdan 3ha-echter geensprake.
In1957wasopeen noggroteraantal bedrijven dan in1953
een inkrimping van dearbeidsbezetting nietmeermogelijk.De
voor het inkomen noodzakelijkevergroting vandearbeidsproduktiviteitmoetdan bijgelijkblijvendebedrijfsoppervlakteworden
gerealiseerd doorverhoging van het intensiteitsnîveau.Dezewas,
hoewel nietonbelangrijk,opveel bedrijven ontoereikend omde
geringebedrïjfsoppervlakte tecompenseren.
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Heteenenander hingook samenmetontwikkelingen buitende
landbouw.Degunstigeeconomischeontwikkeling inhetalgemeenen
onzesnel groeiende komplementaire funktie t.o.v.deDuitseeconomiehad totgevolg,datdeNederlandseeconomiemeeomhoogwerd
gezogen. Inhetkadervan het regionale industrialisatiebeleid
hadookopdezandgronden,enwel het sterkst inhetzuiden,een
snelle industrialisatieplaats.Doordezenieuwewerkgelegenheid
konopvrijgroteschaal arbeid uitde landbouwworden vrijgemaakt tenbehoevevande industrie.Degroeiendewelvaart,in
Nederland maarookelders,met namevooral inWest-Duitsland,betekendeeengroeiendemarktvoor bepaalde landbouwproduktenmet
een relatief hoge inkomenselasticiteit,zoalsvleesensiergewassen.Ditversnelde, incombinatiemet detechnischeontwikkeling,
deschaalvergroting indeproduktie,waardoor produkten als
pluimveevleesenvarkensvlees,maarook demeesteandereprodukten,tegen reëel lagereprijzen kondenwordenaangeboden.
Nederland werdwederom,enmeerdanvroeger,een belangrijke
exporteur van dezeprodukten.Deveredelingsproduktie- laterintensieveveehouderij -vond haar 'niche'opdezandgronden.Hier
bestond opdekleine bedrijven behoefteaanmeer inkomensmogelijkheden enzochteenaantal 'overtollige' boerenzoons naarbestaansmogelijkheden inde landbouw.Debekendheid metvarkensen
pluimveehouderij,eenwijd vertakte engoed qeorganiseerdeinfrastructuurvoordevoorziening metveevoer, envoordeafzet
vandeprodukten,waardoor veel kleinebedrijven kondenworden
bereikt en,zoalsgezegd,denabijheid vaneengroeiendemarkt,
werkte stimulerend ophetontstaan vaneenomvangrijkeverede1ingsproduktie.
Deeenwording vande Europese landbouw isbovendieneen
sterkestimulans geweest voor deNederlandseexport.Deverede1ingsproduktieopdeNederlandse zandgronden had binnendeEGeen
komparatief kostenvoordeel.Via denabijehavenvan Rotterdamwas
aanvoervangoedkopeveevoedergrondstoffen uitdehelewereldmoge1ijk.
Demogelijkheden vooreen beroepbuiten de landbouwwaren
daardoor groot.Boerenzoons,dieniet inde landbouwwildenwerken kondenvrijgemakkelijk elderswerk krijgen.Ookeen,overigensbeperkt,aantal bedrijfshoofden slaagdeerineen bestaan
buitende landbouw tevinden.Desterkevermindering vanhetaantalopvolgers heeftviadedaling vanhetaantal bedrijfshoofden
consequentiesvoordebedrijfsoppervlaktestructuur.Deverbeteringhierin isechter nogvanweinig betekenis,omdat deopgeheven bedrijven nogal kleinzijn.
Dearbeidsbezetting perbedrijf isverderafgenomen,zijhet
vrijwel alleen opdebedrijven groter dan 10ha.Dearbeidsdichtheidopdekleinerebedrijven ligtnog steedsenigemalen hoger
danopdegrotere.
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Deproduktie heeft zich,met name indeveehouderijsector,
verder uitgebreid.Hoewel het intensiteitsniveauopdequaoppervlakte kleinere bedrijven meer isgestegen, isopdegroterebedrijven doordesterkereverlaging vandearbeidsbezettingdearbeidsproduktiviteit sneller toegenomen.
Voor devergroting vandearbeidsproduktiviteitwas inde
jaren vijftig devermindering vandearbeidsbezettingbelangrijkerdandeproduktieverhoging. Indejaren zestig heefthetechteralleen effectopdewatgrotere bedrijven,waar immersnog
mogelijkhedenwarenomdearbeidsbezetting intekrimpen.Ondanks
detoeneming vanhetaantal eenmansbedrijven endevergroting van
deproduktie perhablijkt,daternogveel bedrijven teklein
zijnomproduktievewerkgelegenheid aanéénarbeidskracht teverschaffen.
Tegen heteind vandejaren zestig bleek hetaantal kleine
bedrijven sterk tezijn verminderd.Toch konworden geconstateerd,
dateropdezandgronden nog steeds sprakewas vaneenkleinebedrijvenvraagstukendaarmeevaneenwanverhouding tussenhet
aantal arbeidskrachten endebeschikbareoppervlaktecultuurgrond.
Demogelijkhedenomdoorverlaging vandearbeidsbezettingper
bedrijf en/of door intensivering vandebedrijfsvoering deproduktieperarbeidskracht tevergroten werden beperkt geacht» De
vergroting vandeoppervlaktecultuurgrond perarbeidskracht,ook
noodzakelijk vanwegedemechanisatie,kanvoornamelijkwordengerealiseerd dooreen uitbreiding vandebedrijfsoppervlakteen
daarmeedoor beëindiging vanandere bedrijven.Het kleine-bedrijvenvraagstuk opdezandgronden, isvooral doordenoodzaak vande
bedrijfsaanpassingen-ontwikkelingvankarakterveranderd. Inde
loopvandejaren zeventig zal nog duidelijker naarvoren komen,
dathetvraagstukvanhet begin vandejaren zeventig eenander
kleine-bedrijvenprobleem isdandatvandejarenvijftig.
Vooreengoed begripvandeontwikkelingen indejarenzeventig ishet nuttig nogeven stil testaan bijeen discussieover
debedrijfsgrootte inde landbouw inhetmiddenvandejaren zestig.Onder invloed van degestegen arbeidskostenwasernamelijk
eenversnelling opgetreden bijdemechanisering indemelkveehouderij,met namewat detoeneming vanhetaantal melkmachinesbetreft.Denoodzaakvanschaalvergrotingenspecialisatiewerd
derhalveallerwege naarvoren gebracht.Voor degrondgebonden
produktiealsdemelkveehouderijwasoppervlaktevergroting vande
bedrijveneennoodzakelijkevoorwaarde.Vanuit kringenvan landbouwtechnici werden gedachten geopperd overzeergrote landbouwbedrijven met 100 ê 200koeien.Handhaving enversterking vande
Nederlandse concurrentie indenieuwgevormdegemeenschappelijke
Europesemarkt stond hierbijvoorop.Vanuit socialeoverwegingen
werd gepleitvoormeermansbedrijven.HetMansholtplan pastein
dezedenkwijze,hoewel dit radicale plan velen teverging.
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Tochklonken erookanderegeluiden door.Zostelde in1965
dedirecteurvan hetVeeteelt-enZuivelwezen tegenover hetdenkenover hetoptimale bedrijfeen benadering,dieuitgingvanwat
haalbaarwas vanuit debestaande gezinsbedrijven.Voor rendabel
gebruik vaneenmelkmachineachtte hijeenmelkveestapel van 13à
14melkkoeien noodzakelijk.Eenheden intensieveveehouderijmoesten tochwel 100mestvarkens,20fokzeugenof 1000 legkippenomvatten.Aansluitend bijdebestaande structuurgafhijminimaaan:
voorweidebedrijven 15à25hamet 30à35melkkoeien envoorgemengde (zand)bedrijven 10 ê20hamet+ 16melkkoeien eneen
eenheid intensieveveehouderijvan redelijkeomvang.2)
Dezebenadering vertoontovereenkomst met hetdenkenoverde
middenbedrijven inhetmidden vandejaren zeventig.Detechnischeontwikkeling had inmiddels eenvolgende sprong gemaakt naar
de 1igboxenstal.Detoepassing vanditsysteem van huisvesting
vondonverwacht snel ingang,medegestimuleerd doorde individuelesteunaanontwikkelingsbedrijven indevorm van rentesubsidies.Vooreen 1igboxenstal iseenminimum van40 S45melkkoeien
vereist.Hetontwikkelingsdoelwasdusdrastischopgeschoven.
Het traject dat in1965alsontwikkelingsdoel werdgezien:
10tot20ha,respectievelijk 15tot25ha,vormdenudeprobleemgroep.Eendeel vandezebedrijven heeft inprincipewel ontwikkelingsmogelijkheden,maarmetdebestaande uitrusting enopzet
vanhetbedrijf isdecontinuïteit ingevaar.

3. De jaren zeventig: nog steeds te kleine bedrijven
3.1 Degrote lijnen indeontwikkeling
Doorde relatief snelle toeneming vandeproduktie indejarenzeventig indezandgebieden steegdeproduktieomvangperbedrijfenperarbeidskracht meerdandaarbuiten.
Dezesterkeproduktiegroei vindt zijnverklaring vooral in
desnelle uitbreiding vande intensieveveehouderijopdezandgronden inhetzuidenenhetoosten vanNederland. Inhetzuiden
heeftdetuinbouweveneenseen snelleontwikkelingdoorgemaakt.
Hetgroeitempo vandemelkveehouderij lag indezandgebieden in
dejaren zeventig ook boven dat inde traditioneleweidegebieden.
Bijdeovergang op hetmoderne bedrijfssysteemmet de1igboxenstal
namendezandgebieden hetvoortouw.Debouwvande 1igboxenstal1en
had inhetbegin vandejaren zeventig vooral plaats indeoostelijkeenzuidelijkezandgebieden.Friesland volgde,terwijl het
westelijkweidegebied nog steedsachterblijft.
Erhadeen belangrijke intensiveringvanhetgrondgebruik
plaats.De ruwvoerproduktie steeg sterkdoordeverbouwvan snijmais,diedevoedergranen verdreefvandezandgronden.Hetareaal
snijmaisnam toevan noggeen6.000ha in1970 tot 111.000ha.in
I98O.Degranen liepen terug van 120.000ha.totnoggeen34.000
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ha.Hetareaal grasland bedroeg in1970686.000 haen in1980,
587.OOO ha3 ) .Devoederopbrengst perhagrasland steeg dooreen
hogerestikstofbemestingendoor deovergang van hooien naar
kui1voerwinning.
Desnijmais diendenietalleen alsvoederbasis voordemelkveehouderijmaarookvoor hetmestrundvee. Inconcentratiegebiedenvan intensieveveehouderij speelt snijmaiseen belangrijke
rol indemestafzet,daaropmaisland grotehoeveelheden mestgebracht kunnenworden zonderdirecte schade voor hetgewas.
Doornaast het ruwvoermeeraangekocht krachtvoer teverstrekken,steeg demeikproduktieperkoe indezandgebiedenmet
2,6%perjaar.Demelkproduktieperhanammet 6,5%per iaartoe
door hetgecombineerdeeffectvan intensivering-meer koeienper
eenheid voederoppervlakte-enproduktieverhoging perkoe.

3.2 Specialisatie
Indeverdeling vandebedrijven naar bedrijfstype weerspiegeltzichdeoriëntatievandezandgebiedenopdeveehouderij.
Hierin isgeenverandering gekomen.Hetvanoudsher bekendebedrijfstype vandezandgronden,hetgemengde bedrijf,heeftechter
inbelang ingeboet.Deteeltvangranen enwortelgewassen,die
tendienste stond vandeveehouderij,isvrijwel vandebedrijven
verdwenen.Nog belangrijker isechter,dat binnen deveehouderij
specialisatieopeen beperkt aantal diersoorten oféénenkele
diersoort heeft plaatsgehad. Dedrijvende kracht hierachterwas
dewensendenoodzaakom temechaniseren,waarvoor grotereeenheden nodig zijn.Binnen het bestaande bedrijf kondatgerealiseerdworden door hetaantal produktierichtingen tebeperken.
Naastspecialisatieopmelkveehouderijwaser specialisatieop
enbinnende intensieveveehouderij;dezewerd vergemakkelijkt
doordeverticale integratie.
Alsgevolg hiervan heeftereenverschuiving plaatsgehad
naar het intensieveveehouderijtype,tenkostevan zowel deaandelenvandemeikveebedrijven alsvandegemengdeveehouderijbedrijven.Terwijl het totaal aantal hoofdberoepsbedrijvenmet
2,6%perjaarafnam,daalde hetaantal meikveebedrijvenmet 1,k%
perjaarenhetaantal gemengdeveehouderijbedrijvenmet6,2%per
jaar.Hetaantal intensieveveehouderijbedrijvengroeidedaarentegenmet bijna 6%perjaar.Hetaandeel vangespecialiseerdebedrijven inde totale produktievande intensieveveehouderijnam
toevanminder danéénderde totmeerdandehelft.
Dedaling van hetaantal meikveebedrijven houdtverband met
deovergang op het tankmelken.Eenaantal bedrijven meteen kleinemelkveestapel heeft inde tweede helftvandezeventiger jaren
demelkkoeien afgestoten en isovergegaanopalleen intensieve
veehouderij en/of mestvee.Ditbetrofvooral aflopende bedrijven
vanoudereboeren»
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Indejaren zeventig komterookaandacht voordeschaduwzijdenvandesterke specialisatie inde intensieveveehouderij» De
afhankelijkheid vanéénenkeleproduktierichtingvoorhet inkomen
maakthetbedrijfkwetsbaar. Intensieveveehouderijbedrijvenzondergrond hebbeneen relatiefgeringe financiëleweerstand enkunnenproblemen ondervinden met deafzet vanmest.Bovendienbestaatdewensomde intensieveveehouderij te reserverenvoorgezinsbedrijven,diedooreen tegeringe bedrijfsoppervlaktete
klein zijnalsmelkveebedrijf.Dit heeftdegedachtenweergeleid
naar hetgemengde bedrijfalsbeleidsdoel h). Hierbijgaatmen
wel uitvaneenbepaaldeminimumomvangvanbedrijfsonderdelen,om
een redelijkegraad vanmechanisatie mogelijk temaken.

3.3 De produktieomvang van de bedrijven (in sbe 5))
Deproduktieomvang perbedrijfvertoondeeen snellegroei in
dejaren zeventig,namelijkmet5,9%perjaar,toteengemiddelde
omvang van 159sbeper bedrijfopdehoofdberoepsbedrijven in
1980.Degespecialiseerde intensieveveehouderijbedrijven hebben
metgemiddeld 191sbeper bedrijf degrootsteomvang,daarna volgendemeikveebedrijven (152sbe)endegemengdeveehouderijbedrijven (138sbe).
Indeverdeling vandebedrijven naaromvang insbeheeft
zicheenbelangrijke verschuiving voorgedaan;beneden eenomvang
van 120sbe ishetaantal bedrijven sinds 1971 sterkerafgenomen
dangemiddeld, terwijl hetpercentage bedrijven meteenomvangboven 150sberelatiefsterkistoegenomen.Tussen dezandgebiedenen
Nederland alsgeheel bestaan geen groteverschillenmeerophet
puntvandebedrijfsomvang.Hetverschil datnog bestaat kan
waarschijnlijkverklaard worden uit hetfeitdatde relatief
grootschaligeglastuinbouwbedrijven inanderegebieden zijngeconcentreerd.

Tabel 1. Verdeling - inprocenten -vandebedrijvena)naar
omvang insbe in1971 en 1980 indezandgebiedenon
Nederland alsgeheel.
gebied

jaaraantal
omvang insbe
bedrijven
10-6060-9090-120 120-150 I5O-I8O I8Oe„m.

Zand1971 71.400
gebieden 1980 56.600

30
19

23
12

21
12

13
12

6
11

3V

Nederland

36
19

19
11

16
12

11
11

7
10

11
37

a)

1971 151.600
1980119.400

Alleenhoofdberoepsbedrijven
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Deverdeling van deproduktieover debedrijven,die in1971
reedseenscheef beeld vertoonde is inde loopvande70-erjaren
nog schever geworden.Dit betekent datdevergroting vandeproduktieomvang per bedrijfop reeds grotere bedrijven sterker is
geweestdanopdekleinebedrijven.Dit komtmedehieruitvoort,
datbedrijven dieéén keerdestapnaarmoderne,gemechaniseerde,
intensievebedrijfsvoeringhebben gezet,daarna vaakdoorgroeien.
Arbeid dievrijkomt doordemechaniseringwordt vrijwel geheel
benutdoormeerdieren tegaan houden.Deselectiviteit vandeze
ontwikkeling heeft geresulteerd inhetuiteengroeienvaneenkopgroepeneen groep 'achterblijvers'.Bijdeze laatstegroepkan
onderscheidwordengemaakt tussendekleinstebedrijven,globaal
gesproken kleiner dan90sbeendezgn.middenbedrijven.De
eerstgenoemde groep bestaat insterkemate uitoudereboerenen
uitboerenmetnogeenander beroep.Demiddenbedrijvenzijn
vooral tevinden tussen 90à100sbeen 180à200sbe.Hetgaat
ombedrijven,waarvan decontinuïteit twijfelachtigofonzekeris.
Veel vandezebedrijven hebben inprincipeontwikkelingsmogelijkheden,maarzijzijnechteropeigen kracht niet instaatgebleken toteenvoldoende snel ontwikkelingstempo 6). Zijwerdentevens inonvoldoendematedoorhet bedrijfsontwikkelingsbeleidbereikt.Striktgenomen zijn hetookgeenachterblijvers.Veelbedrijfshoofdenhebben hun bedrijfwel degelijk vergrootenontwikkeld;detechnischeeneconomischeontwikkelingenverliepenechtersneller dan konwordenvoorzien.
Detoeneming van deproduktieomvang per bedrijfendeverschuiving naardegrotere bedrijven isvooral eengevolg vande
intensivering,dus-.van.deverhoging vandeproduktieperha.Het
gemiddeld aantal sbeperhanam toevan8,2 in1971 tot 11,8in
1980.Hetaantal sbeperha ishoger,naarmatedebedrijven,in
sbe,groterzijn.

3.^ De oppervlakte van de bedrijven
Deoppervlaktevandebedrijven isminder sterk toegenomen
dandeproduktieomvang insbe. Indeverdeling vandebedrijven
naaroppervlakte heeftzichnietzo'nsterkeverschuivingvoorgedaanals bijdeverdeling naarproduktieomvang insbe.Degroei
vandebedrijven inomvang is immersvooral hetgevolg geweest
van intensiveringenslechts ingeringematehetgevolg vanvergroting vandebedrijven.
Opvallend ishetstabieleaandeel vandebedrijven tot5ha,
hetgeen zonder twijfel samenhangt met deontwikkeling vanendespecialisatieop intensieve veehouderij.Inhetzuidenwas hiervoor
ookde tuinbouwvan betekenis.Veel bedrijvenmeteengeringe
oppervlakte kondenworden voortgezet -ofworden gesticht -dank
zijdeperspectieven inde intensieveveehouderijendetuinbouw.
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Hetaantal bedrijven indeklasse van 5tot 10ha issnel gedaald
en inminderematehetaantal bedrijven van 10tot 15ha.Deze
bedrijven zijn tekleingewordenomalsmeikveebedrijf levensvatbaar tezijn.

Tabel 2. Verdeling - inprocenten -vandebedrijvena)naar
oppervlaktecultuurgrond in1971en 1980 indezandgebiedenenNederland alsgeheel.
gebied

jaar

aantal
bedrijven

opperv'laktein

0 0,01-5 5-10

ha

10-15

15-20

20e.m.

Zandgebieden

1971
1980

71.400
56.600

2
3

19
19

28
22

23
20

14
14

14
22

Nederland

1971
1980

151.600
119.400

2
2

25
24

21
17

19
16

13
13

20
28

a)

Alleenhoofdberoepsbedrijven
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Deproduktieomvang,gerelateerd aanhetaantal ha,ligtop
debedrijven van 0,01'tot5haver boven hetgemiddelde. In1971
was hetaantal sbeperhahier reedsdriemaal zohoog en in1980
reedsvijfmaal (tabel3)•
Naarmate debedrijvengroter zijn inoppervlakte, ligthet
aantal sbeperha lager. Intensieveveehouderij komtopdegroterebedrijven immersmindervoor.Deverschillen inproduktieomvangperha tussen kleinereengroterebedrijven zijnechter,althansvan 10haaf,geringergewordendan indejaren zestig.Bij
bedrijven vanhetzelfde type (b.v.meikveebedrijven)zijn deverschillen inproduktieomvang per ha tussen bedrijven meteengrote
oppervlakteenbedrijven meteen kleineoppervlakte ietskleiner
geworden.

3.5 De produktieomvang per arbeidskracht
Deproduktieomvang insbeperarbeidskracht iseenvande
factoren,diehet inkomensniveaubepalen.Bijhetverklaren van
deverschillen in inkomen tussen kleineengroterebedrijven is
hetveelal dedoorslaggevendefactor. Indeverschillendeonderzoekennaardeproblematiek vandekleinebedrijvenopdezandgronden speeldedit kengetal,omschreven als hetarbeidseffect,
eencentrale rol.Hetvertoontovereenkomst metheteconomische
begriparbeidsproduktiviteit,hoewel hetdaarvoor eenonvolkomen
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maatstaf is.Ditookvanwegedeglobalewijze,waarop hierdearbeidwordt gemeten.Bijdearbeidskrachten gaathetnamelijkom
regelmatig,meerdan 15uren perweekophet bedrijfmeewerkende
mannelijkearbeidskrachten.Gezien desituatiemet betrekking tot
dearbeidsbezetting opdeagrarische bedrijvenopdezandgronden
levertdit hiergeen problemenop.Wel dientmen zichterealiseren,dathetomeen globalebenadering gaatvandeproduktieen
het inkomen perarbeidskracht voorgroepen vanbedrijven.
Hetarbeidseffect ishetquotientvandebedrijfsomvangen
hetaantal arbeidskrachten perbedrijf.Deverschillen inarbeidsbezetting zijnvrijgering -demeeste bedrijven zijn immers
eenmansbedrijven -in bedrijfsomvang daarentegen groot.Hetaantal regelmatig meewerkendemannelijkearbeidskrachten per bedrijf
neemt indegrootteklassen 60-90sbe tot 180-250 sbeslechts toe
van 1,12 naar 1,32 en indegrootteklassen van5-10hatot25-30
havan 1,15 tot 1,4.Bijdebedrijven groter dan250sbe resp.
30habedraagt hetaantal arbeidskrachten per bedrijf 1,9 resp.
1,75.
Dezeverhoudingen leiden totaanzienlijke verschillen inarbeidseffect tussen kleinereengroterebedrijven.Zo ishetarbeidseffect bijdebedrijven vanongeveer250sbe ruim tweemaal
zohoog alsopdebedrijven van90-120 sbe. (tabel 3).Bijdeoppervlakteklassen ishetarbeidseffect het laagst bijdebedrijven
van5~7 haenhethoogst bijdebedrijvengroter dan30ha.Opmerkelijk isverder,dat hetarbeidseffect opdebedrijvenmet
weinig ofgeengrond vrijhoog ligt,hogerdanbijdebedrijven
van5totongeveer25ha. (tabel3 ) .
Opveel bedrijven is indejaren zeventig dearbeidsbezettingnietofnauwelijks gedaald.Alleenopdegrotere bedrijven
isvanenigevermindering sprake.Ditheefter toebijgedragen
dathetarbeidseffectopdeze bedrijven sterker isgestegen dan
opdekleinere bedrijven.Demogelijkhedenomhetarbeidseffect
teverhogen doormiddel vaneenvermindering vandearbeidsbezettingzijndanookzeergering.
Dearbeidsbezetting isopdemeestebedrijven -vooral de
kleinere,maarookopveel grotere-minimaal.Deproduktieomvang
perarbeidskracht hangtderhalvevooral afvandeomvang vanhet
bedrijf,hetgeenook infiguur 1atotuiting komt.Dezefiguur
vormt tevens een illustratie vandekernvanhetkleine-bedrijvenvraagstuk,namelijk hetverschil inarbeidsproduktiviteit tussenkleineengrotebedrijven.
Omdatvoor het inkomensniveaunietalleen hetabsoluteaan-.
tal sbeperarbeidskracht vanbelang is,maarookde relatieve
positie, is indefiguur nietdeabsolute produktieomvang perarbeidskracht gegeven,maar isdezeuitgedrukt alsverhoudingscijfervan hetgemiddeldeaantal sbeperarbeidskracht inhetbetreffendejaar.
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Degemiddeldeproduktieomvangperarbeidskrachtnamin de
zandgebiedenopdehoofdberoepsbedrijventoevan 7ksbein 1971
tot 124sbein1980.Deproduktieomvangperarbeidskracht,nodig
omeenparitair inkomensniveautebehalen isechtereveneens toegenomen.Denoodzakelijkegrotere produktieomvangper arbeidskracht inI98Owerd bereiktbijeengrotereproduktieomvangper
bedrijf,vergelekenmet1971.Indefiguur ligt delijnvoor
I98Odaarom rechtsenonderdelijnvoor 1971.Dateengrotere
produktieomvangperarbeidskrachtnodigwasin1980,hangtsamen
methetachterblijvenvandeprijzenvandeagrarischeProdukten
bijdeprijzenvandekostenfactoren.Deverslechterde ruilvoet
vandelandbouwmoestwordenopgevangenenwerdookopgevangen
doorverhogingvandeproduktiviteit.

Figuur1. Produktieomvangperarbeidskrachtophoofdberoepsbedrijven indezandgebieden,waarbijdebedrijven zijn
ingedeeld naaromvang insbe(a)
enoppervlakte cultuurgrond inha(b).
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Bij indeling vandebedrijven naaroppervlakte cultuurgrond,
komteveneens een positieve samenhang tussen deproduktieomvang
persbeendebedrijfsgroottenaarvoren (fig.1b). Ditgeldtechteralleen vanafeenbedrijfsoppervlaktevan5ha.De lijnvoor
I98O ligtweer rechtsenonder dievan 1971,omdezelfde reden
waarom dat infiguur 1ahetgeval was.Beneden 3-5 ha ligtde
situatieanders.Depositieve samenhang tussen bedrijfsoppervlakteenproduktieomvang perarbeidskrachtwordt hierdoorkruist
doordeniet-grondgebonden intensieveveehouderij endetuinbouw.
Dezezijngeconcentreerd opbedrijvenmeteen kleineoppervlakte.
Dankzijniet-grondgebondenproduktieof intensief gebruik vande
grond bereiken dezebedrijven een relatief groteproduktieomvang
perbedrijf enperarbeidskracht.
De intensiveringopdebedrijven meteen kleineoppervlakte
is,dankzijdesnelle groei vande intensieveveehouderij,zeer
sterkgeweest.Ondanks dehogerearbeidsbezettingopdezebedrijven inI98O,vergeleken met 1971,isdeproduktieomvang perarbeidskracht meerdanevenredig toegenomen.Dit isde reden,waaromde lijnvandeproduktieomvang perarbeidskracht voor 1980bovendievoor 1971 ligt inhet traject van0-3ha.

3-6 Een ander kleine bedrijven vraagstuk
Evenals indejaren vijftig enzestig zijnook indejaren
zeventig deeconomischeen technischeontwikkelingenvangrote
betekenis geweest voordekleine bedrijvenopdezandgronden.In
hetvoorgaande iser reedsopgewezen,dat de industrialisatieen
deeconomische groei zowel eenvermindering vanhetaantalarbeidskrachten uitde landbouwalseengroterevraag naaragrarischeprodukten mogelijkmaakten.Als zodanig hadden zijeen positievebetekenis voordeoplossing vanhetvraagstuk vandekleine
bedrijven.Andereaspecten vandemaatschappelijkeontwikkeling
hebbenerechter toebijgedragen,daterondanks desnellevermindering van hetaantal kleinebedrijven endesterkestijging
'vandearbeidsproduktitiviteit,ookopdekleinebedrijven,nog
steeds relatiefveel kleineen tekleine bedrijven aanwezig zijn.
Ditbetreftmet namedetechnischeontwikkelingenendanin
hetbijzonderdearbeidsbesparende aspecten hiervan.Alsgevolg
vandevooralindejaren zestig begonnen en indejaren zeventig
versterkt voortgezettemechanisatie en rationalisatie isdeproduktiecapaciteitperarbeidskracht aanzienlijk gestegen.Ondanks
de toegenomen produktieperhabetekendedit,dat bijgrondgebondenproduktierichtingenperarbeidskracht eengrotere oppervlakte
cultuurgrond beschikbaar moetzijn.
Dezevergroting moestworden gerealiseerd dooreenverminderingvanhetaantal arbeidskrachten enwel ineen tempo,dat
evenredig ismet detoeneming vandeperarbeidskracht benodigde
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oppervlakte cultuurgrond. Het grootste deel van de bedrijven zijn
echter inmiddels eenmansbedrijven, zodat de daling van het aantal
arbeidskrachten voornamelijk moet worden gerealiseerd door een
verdere vermindering van het aantal bedrijven.
Door de toeneming van de mechanisatiegraad komt het accent
van het kleine-bedrijvenvraagstuk meer te liggen op de beperkte
mogelijkheden om arbeidsbesparende machines en werkmethoden toe
te passen. De technische ontwikkeling heeft daarmee een negatieve
invloed op de perspectieven van het kleine landbouwbedrijf. Daar
komt bij dat de opbrengst uit het bedrijf niet alleen moet dienen
voor het levensonderhoud 'envoor afschrijvingen voor vervangingsinvesteringen, maar ook voor besparingen voor modernisering van de
bedrijfsuitrusting. Bedrijfshoofden die prijsstellen op continuïteit voor hun bedrijf staan voor de noodzaak omvang, inrichting en uitrusting van hun bedrijf steeds aan te passen aan de
voortdurend veranderende technische en economische verhoudingen.
De hiervoor en daarmee ook voor het voortbestaan van het bedrijf
benodigde besparingen zijn in de loop der jaren omvangrijker en
van meer betekenis geworden.
Dit betekent, dat ernaast bedrijven, die te klein zijn om
een voldoende gezinsinkomen op te leveren, ook bedrijven zijn,
waar de bedrijfsomvang eenvoordecontinuïteit toereikende vermogensvorming niet toelaat. Door de economische en technische ontwikkelingen in de jaren zeventig, en het hiermee samenhangend
verder omhoog schuiven van de minimale grens van een agrarisch
bedrijf, iser een nieuwe groep bedrijven inde knel gekomen. Het
betreft bedrijven die tot dan toe een redelijke bestaans- en continuTteitsbasis boden,maar die inontwikkeling achter zijn
gebleven bij andere bedrijven. Hiermee zijn thans ook bedrijven
klein of te klein geworden, die dat vroeger niet waren en waarvan
de bedrijfshoofden niet als kleine boeren werden -en worden beschouwd.
Volledigheidshalve kan hier nog worden vermeld, dat ook de
stijging van de kosten van levensonderhoud, gevolg van de groeiende welvaart buiten de landbouw,daarbij een rol speelde. De invloed hiervan werd nog versterkt door de vermindering van het sociale isolement van de agrarische bevolking en het doordringen
van de stedelijke invloedssfeer op het platteland. Dit leidde tot
veranderingen in de levensstandaard en levenswijze van de plattelandsbevolking, ook van de boeren en tuinders en hun gezinnen. De
economische groei en de toegenomen welvaart droegen ook in dit
opzicht niet bij tot de oplossing van het kleine-bedrijvenvraagstuk op de zandgronden.
Het vraagstuk van de kleine bedrijven ismet dit alles van
karakter veranderd. Dit verschijnsel doet zich overigens niet alleen op de zandgronden voor. Inandere gebieden zijn er onder invloed van de economische en technische ontwikkelingen eveneens
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"nieuwe"kleine bedrijven bijgekomen.Ook hiergaat hetombedrijven,waar decontinuïteit onzekerof twijfelachtig is.

3.7 Regionale verscheidenheid binnen de zandgebieden
Omde regionaleverschillen binnen dezandgebieden aan te,
geven zijnvierdeelgebieden onderscheiden: hetNoordelijkezandgebied, (dezandgronden vanFriesland en Drenthe),hetOostelijk
zandgebied (SallandenTwenteendeAchterhoek),hetCentraal
zandgebied (Utrechtse Heuvelrug,GelderseVallei enVeluwe)en
hetZuidelijkzandgebied (dezandgronden vanNoord-Brabant,
Limburg enhetRijkvanNijmegen.
Desamenstellingvandeproduktiewijkt inhet noordelijk
zandgebied afvandie indeanderezandgebieden.Naastdemelkveehouderij komtnogvrijveel akkerbouw voorvan hetVeenkoloniale type.Melkveebedrijvenenakkerbouwbedrijven vormen detwee
overheersende bedrijfstypes.Deoverigezandgebieden daarentegen
zijngeoriënteerd opmelkveehouderijen intensieveveehouderij.
Gedurendedejaren zeventig is indeze laatstegebieden eensterkevermindering vanhetaantal gemengdeveehouderijbedrijvenopgetreden.Hetgespecialiseerde intensieveveehouderijtype isbelangrijkgeworden. Inhetzuiden behoorde zelfseen kwartvande
bedrijven in1980totdit type.Overigens is inhet zuidelijk
zandgebied ook detuinbouwvanbetekenis.
Deproduktieomvang perha ishet laagst inhetnoordenen
hethoogst inhetzuiden.Degemiddeldeoppervlakte cultuurgrond
perbedrijf isdaarentegen hoog inhetnoordenenbelangrijk lager indeanderegebieden.Deproduktieomvang perbedrijf loopt
daardoor vangebied totgebied niet zosterk uiteen.Rondéén
derdevandebedrijven indenoordelijkeenoostelijkezandgebieden had in1980eenomvang kleiner dan90 sbe. Inhet.Centraal
zandgebied lag hetaandeel vandekleinebedrijven hoger (411)en
inhetzuidelijk zandgebied lager (27%)7 ) .In1971wekende
laatste tweegebieden reeds indezelfde zinafvan het gemiddelde
beeld.Deverschillen inomvang per bedrijfwerken door indeproduktieomvang perarbeidskracht.Deze ishet hoogste inhetzuiden
enhet laagste inhetcentrale zandgebied.
De relatievekleinschaligheid vanhetcentrale zandgebied
heeftwaarschijnlijk invloed gehad opdeverhoudingsgewijs snelle
vermindering vanhetaantal hoofdberoepsbedrijven inditgebied gedurendedeperiode 1970-1980.Ookproduktiéuitbreidingen
intensivering zijn hierachtergebleven bijdie inhetoostelijk
enzuidelijk zandgebied.Hetnoordelijke zandgebied bleef indit
opzicht nogmeerachter.Deontwikkeling perbedrijfwas hierin
sterkeremate hetgevolg vanoppervlaktevergroting doorbeëindiging vanbedrijven.

290

De produktieomvang per bedrijf nam in alle gebieden met 5,5
i 6%per jaar toe. In het noorden was dat het gevolg van matige
intensivering en verhoudingsgewijs sterke vergroting van de gemiddelde oppervlakte per bedrijf. In de andere gebieden was intensivering veel belangrijker voor de toenemende omvang per bedrijf.
De produktieomvang per arbeidskracht steeg het sterkste in
het oostelijk zandgebied. Opvallend is de positie van het zuidelijk zandgebied in deze. Door enige verhoging van de arbeidsbezetting per bedrijf nam de produktie per arbeidskracht minder toe
dan in de andere gebieden. Het relatief reeds hoge niveau van de
produktieomvang per arbeidskracht in het zuiden is hiervoor wellicht de verklaring.
De verdeling van de totale produktieomvang over de bedrijven
was in 1971 in het noordelijk en oostelijk zandgebied iets gelijker dan in het zuidelijk zandgebied en in het centraal zandgebied
wat ongelijker. Inalle vier zandgebieden nam de ongelijkheid van
de verdeling toe. De verschillen tussen de gebieden zijn op dit
punt kleiner geworden.
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Slotbeschouwing
"Bijdebestudering van het kleine-boerenvraagstuk moetmen
naar hetmijwil voorkomen denmoed hebbenom teerkennen,dat
ditvraagstuk zeerwel nietoplosbaar kanzijn"schreef Sj.
Groenman in 19^7.Hijdeed dit naaraanleiding vaneenaantal oplossingen,die indie tijd naarvorenwerden gebracht.Eenaf- .
doendeoplossingwerd nietgegevenenvolgenshemwas dieerook
niet"althansenhier komt hetopaan:binnen deagrarischesectorzelf".Degenen,diehetvraagstuk binnen deagrarische sfeer
wildenoplossen,hield hijvoor,datdehelezaakop losse
schroeven zou komen testaan,"wanneer deminimale grens vanhet
kleineboerenbedrijfvan't(of6,of8)haomhooggeschoven wordt
doorveranderingen inde landbouwtechniek ende internationale
economische verhoudingen".Deoplossing zoudaaromgevonden moetenworden buiten deagrarische sfeerenwel "door deoprichting
van fabrieken hetzijophetplatteland -hetzij instadjesof
steden" 8 ) .
Defabrieken zijner inderdaad gekomen.Hetaantal landbouwbedrijvenvan 1haofmeervanbedrijfshoofdenmetalshoofdberoepagrariër isopdezandgronden van 19^*7tot 1970metongeveer
kü%afgenomen enhetaantal bedrijven kleiner dan 5hamet ruim
75%. Eendergelijke daling zou toentertijd beslist vooronmogelijk-enwellichtongewenst -zijn gehouden.Menzou kunnenzeggen,dat hiermeehetkleine-boerenvraagstuk, zoalsdatomstreeks
1950opdezandgronden aanwezigwas,wasopgelost.Ditwasmede
hetgevolg vandesterke industriëleontwikkeling endeuitbreiding vandeniet-agrarisehewerkgelegenheid. Het isechterook
ten kostegegaanvanhet bestaan vanveel bedrijven enagrarische
arbeidsplaatsen.Ookdegrotepersoonlijke enzakelijkeproblemen,
waarmee devermindering vanhetaantal kleine bedrijven gepaard
ging,mogen nietonvermeld blijven.
Toch isookbinnende landbouweenbelangrijke bijdragegeleverd totdesterkevermindering van hetaantal kleinebedrijven,
zoalsdie indejarenvijftig voorkwamen.
Detotaleproduktieomvang indezandgebieden isaanzienlijk
toegenomen.Devoortgaandeexpansie vande intensieveveehouderij,
demoderniseringende intensivering vandemelkveehouderijende
specialisatieopmelkveehouderijof intensieveveehouderijzijn
karakteristiekvoordeontwikkeling vande landbouw indezandgebieden.
Opmerkelijk isverder,dateenaantal bedrijvenmeteen kleine totzeer kleineoppervlakteer indejaren zeventig in isgeslaagd dankzijde intensieve veehouderij een basis voorcontinuïteitoptebouwen.Opeenaantal vandezebedrijven isdeintensivering zosterkgeweest,datondanks de toegenomenarbeidsbezetting,deproduktieomvang permanaanzienlijk sterker istoegenomen danopdebedrijvenmeteengrotereoppervlakte.
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Binnen de landbouw hebben zichechterookontwikkelingen
voorgedaan,dievoor hetkleine bedrijfongunstig zijn.Alsgevolg vanveranderingen inde landbouwtechnieken indeeconomische
verhoudingen isdeminimale grens vanhetkleine-boerenbedrijf
veel verderomhoog geschoven dan indejaren veertig konworden
voorzien.
Dezeschaalvergroting iser -metdemodernisering vande
bedrijfsinrichting-deoorzaak van,dateropdezandgrondennog
steedseen,zij hetminderomvangrijk,kleine-bedrijvenvraagstuk
aanwezig is.Hierbij gaat het inbelangrijkemateomanderebedrijven dan indejarenvijftig,namelijkom bedrijven,waarde
vermogensvormingonvoldoende isomdenoodzakelijkebedrijfsontwikkeling endebedrijfsoverneming tekunnen financieren,de z.g.
middenbedrijven.Ditzijn - Inhetalgemeen -grotere bedrijvendandeprobleemgroep indejaren vijftig enzestig.Hetbetreftoverigens een vraagstuk,datzichook inanderegebieden
voordoet.Hethuidigevraagstukvandekleine bedrijven isniet
meer bijuitstek het probleem vandezandgronden.Het iszeer
twijfelachtigof bijeen nieuw,grootsopgezet,onderzoek naar
hetkleine'boerenprobleem,ditonderzoekalleen enopdeeerste
plaats indezandgebieden zouworden uitgevoerd.
Welkezijn nudevooruitzichtenvandeze 'nieuwe'kleinebedrijven ?Dezeworden ineerste instantie bepaald door dezelfde
factoren,diedeperspectieven vandegrotere bedrijven beïnvloeden,metname deafzetmogelijkheden.Totop heden isdeafzetvan
eengroot deel vandeproduktiemogelijkdoor degemeenschappelijkefinanciering vanhetzuivelbeleid.Medehierdoorvormtde
afzet geendirecte remophetnog sterk nationaal gerichtestructuurbeleid.
Inde toekomstwordt ditwaarschijnlijkanders.Gezienhet
blijvend groeiendeaanbod,datgeconfronteerdwordtmetverzadiging vandemarkten engezien debudgettaire grenzen, lijktproduktiebeheersingonvermijdelijk.Ditzal deuitbreidingsmogelijkheden van debedrijven beperken.Hetprijsbeleid, resulterend in
een reëleprijsdaling vormtde laatstejaren,metdehogere prijzen voorenergieendehoge rentevoet reedseen remopdebedrijfsontwikkeling.Ditalles iswel bijzonderongunstig voorde
middenbedrijven,diemet hetmoderniseringsproces bezig zijnof
diehiertoewillenovergaan.Arbeid,dievrijkomt doordemechanisering zal ook indejaren tachtig veelal worden benutomnogmeer
dieren tegaan houden.Veel bedrijven,diedestapnaar deligboxenstal hebben gezet kunnen vervolgens destap naarautomatiseringzetten.Deautomatisering lijkt indejaren tachtigaanleiding tegeven toteen sprong naareennieuweschaal vanproduktie,
namelijk 100melkkoeien enmeer perarbeidskracht.Hetontwikkelingsdoel kan dus,technisch eneconomisch gezien,verschuiven
naar eenvoordemiddenbedrijvenwelhaast onbereikbaar niveau.Zo
tezien zijn demogelijkhedenvoor deze bedrijven nietgunstig.
Hetaantal bedrijven,waardecontinuïteit ingevaar komt,dreigt
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dan nog verder toe te nemen. Dit kan een verscherping van het
kleine-bedrijvenvraagstuk op de zandgronden - en elders - inhouden.
Het is derhalve van groot belang, of en zo ja, in hoeverre
het mogelijk isom in het kader van een op de beheersing van de
meikproduktie gericht beleid de middenbedrijven meer kansen te
bieden. Door de ruimte in de afzetmogelijkheden, die vrijkomt bij
bedrijfsbeëindiging door oudere boeren zonder opvolger en op wat
langere termijn de ruimte,die ontstaat door enige groei van de
vraag, toe te delen aan de middenbedrijven kunnen hun perspectieven in het algemeen wellicht gunstiger worden. Zij moeten dan
uiteraard ook over de middelen beschikken om deze produktieuitbreiding te realiseren. Met name betekent dit, dat een op de middenbedrijven gericht grond- en voorlichtingsbeleid zou moeten
worden gevoerd.
Een dergelijk beleid heeft echter als voorwaarde, dat de
vermindering van het aantal bedrijven niet te sterk wordt vertraagd. Naarmate er minder bedrijven worden opgeheven komt er immers minder grond en afzetruimte beschikbaar. Een andere voorwaarde is,dat voor de gehele groep - middenbedrijven en grotere
bedrijven -op langere termijn toekomstmogelijkheden blijven bestaan.
Veel zal overigens afhangen van de wijze,waarop een eventuele beheersing van de produktie, noodzakelijk geacht vanwege de
hoge kosten van het zuivelbeleid en niet primair om de positie
van de middenbedrijven te verbeteren, zal worden uitgevoerd.
Naarmate men er beter in slaagt de continuïteit van de middenbedrijven veilig te stellen voor een kortere of langere periode,
wordt de oplossing van het vraagstuk van de kleine bedrijven meer
gevonden in de landbouw zelf. Dit zou wel eens nodig kunnen zijn
daar de mogelijkheden om buiten de agrarische sfeer een oplossing
te vinden momenteel aanzienlijk geringer zijn dan in de afgelopen
periode.
Het aanzien van de landbouw in de komende jaren zal ook in
de zandgebieden bepaald worden door de maatschappelijke, economische en technische ontwikkelingen. Hierbij valt vooral te denken aan het vraagstuk van de werkloosheid en de wijze,waarop dit
wordt aangepakt 9)enaandeontwikkeling vandeprijzen van arbeid,
kapitaal, energie en grondstoffen. Ook de opvattingen over de gevolgen van de modernisering van de landbouw voor natuur en milieu
en over de functie van de landbouw voor het beheer en de verzorging van het landschap kunnen van betekenis zijn. De uit deze opvattingen voortvloeiende maatregelen van hogere en lagere overheden kunnen de ontwikkelingsmogelijkheden van kleine en grotere
bedrijven beïnvloeden, in negatieve maar ook in positieve zin.
Bij de kleine bedrijven gaat het niet alleen om de "nieuwe"
kleine bedrijven, de middenbedrijven, maar ook om de nog kleinere
bedrijven. Deze groep bestaat in belangrijke mate uit bedrijven
van oudere boeren zonder opvolger en van personen met een ander
beroep, die niet volledig afhankelijk zijn van de inkomens uit
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hetbedrijf.Toch treftmenerookjonge boeren aan bijwieditwel
hetgeval is.Ookoudere boeren kunnen zich financieel ineen
moeilijkepositie bevinden.Al metal dientmendezegroepbedrijven,globaal gesproken kleiner dan90à 100sbe,nietbuiten
beschouwing te laten bijdediscussiesover hetkleine-bedrijvenvraagstuk.
Denegatieve aspecten uithetvoorgaandemogen hetzicht
nietwegnemen opdewelvaartsverbeteringopeengrootaantalbedrijvenmet name indezandgebieden doordemoderniseringvande
melkveehouderijen snellegroei vande intensieveveehouderij.
Ook indejaren zeventig heefteen belangrijkaantal gezinsbedrijven erblijkvangegeven voldoende souplesse tebezitten omop
deeconomische veranderingen te kunnen reageren envoldoende
concurrentiekracht tebezitten tegenovereen industriëleorganisatievandeproduktie inzeergroteeenheden.Zo isdegevreesde
opmarsvan"mammoets" inde intensieveveehouderij totopheden
nogvanbeperkte betekenis gebleven.Wat deschaal vandeproduktiebetreft lijkt hetgemoderniseerde,niet tekleinegezinsbedrijfopzichnoggoede kansen tehebben.Veel bedrijfshoofden
met kleine bedrijven zijner immersdoorvergroting vandebedrijfsoppervlakteen intensivering ingeslaagd hunpositiete
verbeteren.
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GEBONDENHEID AANGANGBARE ENVRIJHEID TOTALTERNATIEVE LANDBOUW
Ir.C.J.Cleveringa

1. A l t e r n a t i e v e landbouw g e l i j k t een d o r p s b r i n k
Inverhouding tothetnogbeperkte areaal alternatief beteelde landbouwgrond l)wordtergedurendedelaatste jaren veel over
alternatieve landbouw gepubliceerd, niet alleen inNederland maar
ook inandere landen. Deze toenemende belangstelling komt nietalleen totuitdrukking inartikelen indepers maarookinofficiële
rapportenvanoverheid enbedrijfsleveneninverslagen vancongressen.Voor hendiezich nader willen oriënteren isindeliteratuurlijsteenaantal vandeze publikaties vermeld (1at/m In).
Doordevelewegen waarlangs deze belangstelling zichopde
alternatieve landbouw richt isereengelijkenismeteendorpsbrink.Hetismoeilijkomactuele relevante vraagstukken, zowelop
maatschappelijkalsopwetenschappelijk gebied,tebedenkendie
geen verbindingslijnen hebbenmethetonderwerp gangbare -alternatieve landbouw. Nieuw isvoor zoveronsbekend ditonderwerpte
benaderenviahetthemavandeze bundel "vrijheid engebondenheid".
Dathetbewandelenvandezewegnaardedorpsbrink interessante
perspectieven biedt moge blijken uitdetwee volgende citaten,die
als motto voor deze bijdrage zouden kunnen dienen omdat zijachtereenvolgens uitdrukking gevenaaneenpessimistischeenoptimistische kijkopdemogelijkheidominvrijheid degebondenheid aan de
gangbare landbouw tedoorbreken.
"In principe beschikt desamenleving overde
mogelijkheid tekiezen uitdetalloze vormen
van landbouwdiedenkbaar zijn
in de
praktijk dientmenermee terekenendatwij
momenteel niet indegelegenheid zijneen
vrije keuze temaken."
Stuurgroep Alternatieve Landbouw(1b)
"Ofwevaneendwangmatig streven naarmaximale produktie afstappen enofwedan
kiezen (vooreenvandealternatieve vormen
van landbouw),zalniet afhangen vandegenen
diehetvoedsel produceren maarvandegenen
diehetkopenenconsumeren, datwil zeggen
vanUenmij."
R. Boeringa (1h)
In Nederland ongeveer 0,1% van de oppervlakte c u l t u u r g r o n d ,
In West-Duitsland 0,04%, België 0,3% en F r a n k r i j k \%.
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Alvorenswijechteronzewandeling kunnen beginnen ishetgewenst nader toe telichtenwelke inhoudwijaan hetbegripalternatieve landbouw zullengeven.

2.

Wat verstaan we onder alternatieve landbouw?

Kennisneming vande indevorigeparagraaf vermeldepublikatiesoveralternatieve landbouw leertons dathetzeermoeilijk
blijkt tezijnom hetbegripalternatieve landbouw tedefiniëren
endegrensmethetbegripgangbare landbouwaf tebakenen.
Ditprobleem berust indeeersteplaatsopdegrotevariatie
van 1andbouwsystemen diealsafwijkend vanhetgangbarekunnen
worden beschouwd.Over biologisch-dynamische landbouw bestaatgeen
misverstand,maarbehoren "biologische","organische","natuurlijke","ecologische","kleinschalige","aangepaste","beheers"-of
"relatienota"-landbouwallemaal tot"de"alternatieve landbouwen
hoe ishet gesteld met "geïntegreerde landbouw"enmet land-en
tuinbouwwaarbij"geïntegreerde bestrijding vanziekten enplagen"
wordt toegepast?
Echterookdegrotegevarieerdheid inverschijningsvormenvan
de landbouwdiedoor iedereenalsgangbaarwordt beschouwd bemoeilijkteenduidelijkegrensafbakening.
Hetverdient daarom aanbeveling bijeenpogingomalternatieve landbouwvangangbare teonderscheiden nietalleen deverschijningsvormen maar tevens degekozen uitgangspuntenen nagestreefde
doelstellingen tebetrekken en tebeginnenmetopdezewijzede
gangbare landbouw tekarakteriseren.
Volgens dezebenadering zoudegangbare landbouw inNederland
enandere landenmeteen"moderne" landbouwgekarakteriseerd kunnenworden doorhetstreven vandeondernemersomopbasisvande
gangbare natuurwetenschap metbehulpvandebeschikbare technische
enfinanciëlemiddelen deproduktiviteitvanzowel grond alsarbeid zoverop tevoeren datbijdegangbareprijsverhoudingeneen
zogunstigmogelijkeconomisch bedrijfsresultaatwordtverkregen.
Hoewel ditstreven uiteraard binnen bepaalde randvoorwaarden
plaatsvindt,dievanbedrijf totbedrijf kunnenverschillen,ligt
denadrukbijdezekarakteriseringophetdoelbewust toepassenvan
doordegangbare natuurwetenschap ontwikkeldegrond- enarbeidsbesparendeproduktiemiddelen terverhoging vandeproduktiviteiten
derentabiliteitvanhetbedrijf endaarmedevanhet inkomenvan
boerengezinsleden.
Alternatieve vormen van landbouwworden volgensdezebenaderinggekenmerkt door hetopgrond vanduidelijkemotievendoelbewust nietof ingeringeremate toepassenvandezegrond-enarbeidsbesparende produktiemiddelendanonder vergelijkbareomstandigheden bijdoelmatige toepassing vangangbare landbouw kanwordenverwacht.
Volgens dezedefinitieworden bedrijvenwaarweinig kunstmest
wordtgestrooidofambachtelijkwordtgewerktwegens gebrekaan
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kennisofondernemerscapaciteitniet totdealternatieve bedrijven
gerekend.Ook iservolgensdezedefinitiegeensprakevanalternatieve landbouwwanneer beperking vanondoelmatig grotegiften
vankunstmestofchemische gewasbeschermingsmiddelen toteenbeter
financieel bedrijfsresultaat leidt.Dit isrationalisatievangangbare landbouw.Tenslotte iservolgensdezebenadering evenmin
sprakevanalternatieve landbouwwanneer aandegangbare landbouw
algemeen geldendebeperkingenwordenopgelegdwegensmaatschappelijkonaanvaardbaar geachtegevolgenvande toepassing vangrondofarbeidsbesparende pröduktiemiddelen (b.v.DDT,hormonenpreparatenofmethylbromide).Toepassing vandezemiddelenwordt danimmersnietmeer"doelmatig"geacht.
Anderzijds iswel sprakevanalternatieve landbouwwanneer
doelbewust engemotiveerd anderedangangbaregrond- ofarbeidsbesparendepröduktiemiddelenworden gebruikt zoals kruidenpreparaten
ofdoorwindkracht ofzonlichtopgewekteenergie.
Eenbelangrijkegevolgtrekking uitdezekarakterisering is
datalternatieve landbouwbedrijvenbijhetgangbare prijsniveau
perdefinitieeenongunstiger (lager)bedrijfseconomisch resultaat
enhiermeesamenhangend ondernemersinkomenhebbendangangbare
landbouwbedrijvenonder vergelijkbareomstandigheden zoudenkunnen
behalen.
Wij zien danookdaterbij toepassing vanalternatieve landbouw inhetalgemeeneconomischevoorzieningenwordengetroffen,
diehetmogelijkmaken datalternatieve landbouwers een zelfdebedrijfseconomisch resulaatenondernemersinkomen kunnenbehalenals
gangbare landbouwers.inhunsituatie zoudenhebben kunnen verkrijgen.Deaardvandezevoorzieningen hangtsamenmetdemotievenop
grondwaarvanalternatieve landbouwwordt toegepast.

3.

Alternatieve milieu- en produkten1andbouw

De indeeersteparagraaf gesignaleerde toenemendebelangstelling vooralternatieve landbouw berust inhetalgemeen nietin
deeersteplaatsop twijfel ofdegangbare landbouw zijnmaatschappelijke hoofdfunctie,hetproduceren vanvoldoendevoedsel
vangoedekwaliteit tegen redelijkeprijzen,wel goed vervult.
Neen,debelangstelling vooralternatieve landbouw vloeitvooral
voort uiteen toenemende bezorgdheid overhetoptreden vanzogenaamde"ongunstige nevenverschijnselen".Dezehebben zowel betrekkingopdetoepassing vangrondbesparende pröduktiemiddelen zoals
kunstmeststoffen,chemischegewasbeschermingsmiddelen, aangekocht
krachtvoer endehiermedesamenhangendemestoverschotten (2aenb)
alsopdievanmachines,werktuigen,gebouweninrichtingen encultuurtechnischewerken,die (mede)worden toegepastomdearbeidsproduktiviteit teverhogen(3).
Debezorgdheid hierover heeftvooral betrekking opdekwaliteitvanhet natuurlijkmilieu (natuurlijkefloraen fauna,bodem
engrondwater) (h) en,hoewel inminderemate,ookopdievanhet
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socialemilieu (werkgelegenheid,het sociale klimaatopdeeenmansbedrijven en indeplattelandsgemeenten wegensdeafvloeiTng
vanarbeidskrachten),ophetbehoud vanoudecultuurlandschappen
enophetgebruik van fossieleenergie.
Zowel binnenalsvooral buiten de landbouwwordt desteeds
dringender vraag gesteld ofalternatieve vormen van landbouwdeze
ongunstige nevenverschijnselen vandegangbare landbouw kunnenopheffenof afzwakkenwaarbij "alternatief"overeenkomstigonzedefinitie inhetalgemeen oetrekking heeftophetachterwege laten
ofbeperkenvangenoemdegrond-enarbeidsbesparendeproduktiemiddelen. Dewijzewaarop dehiermede gepaard gaandedaling inrentabiliteitvan het bedrijf envanhetondernemersinkomen financieel
kanworden gecompenseerd wordt numedebeïnvloed doordeaardvan
demotivering.
Wanneermenovertuigd isdatergeenkwaliteitsverschillen
tussen produkten vangangbare enalternatieve landbouw bestaanen
datdevoordelen vanalternatieve landbouwgeheel voortvloeien uit
dehiermedegepaard gaandegunstigenevenverschijnselen tenaanzien vandekwaliteit vanhetmilieu indemeest ruimebetekenis
vanhetwoord,dan ligthetvoordehand definanciële compensatie
niet te latenplaatsvinden viadeprijsvandeprodukten (hetvoedsel)maarvia de"prijs"vandezogenaamdemilieugoederen1).
Alleenwanneer sprake isvan kwaliteitsverschillen tussen gangbare
enalternatieve produkten kaneen directe relatiemetprijsverschillen tussendeze produktenwordengelegd.
Opbasis vanditonderscheid kanmen nualternatieve landbouwsystemenonderscheiden inalternatieve milieu-enproduktenlandbouw.
Alsvoornaamste representant vanalternatievemi1ieulandbouw
inNederland kandevrijwel alleen nogoppapier bestaanderelatienota-of beheerslandbouw genoemdworden (k, 5).Dealternatieve
teeltmaatregelen bijbeheerslandbouwzijn nietafgeleid vande
eisendiede teeltvan landbouwgewassenendieren stellenmaarvan
deeisen dieworden gesteld door bijvoorbeeld vochtminnendeof
weinig voedsel verdragendenatuurlijke floraen fauna.Decultuurgewassen endeveestapel dienen zich hierbij aan tepassen (vandaarookde term"aangepaste landbouw").
Typischevertegenwoordigervanalternatieve produktenlandbouw isdabiologisch-dynamische (b.d.)landbouw,diezijn produkten tegen relatief hogereprijzen opeendeelmarkt afzetonderhet
l)Ondermilieugoederenworden kwalitatieveeigenschappenvanhet
milieu indemeest ruimebetekenis van hetwoord verstaan die
ineen behoefte vandeconsument voorzien en schaarszijn.Hoewel deconsument dezeeigenschappen "waardeert"ener"prijs"op
stelt,kandezewaardenietdirekt ineengeldprijsworden uitgedrukt omdat ergeenmarkt voor dezegoederen is.Voorbeelden:
schoonoppervlaktewater, mooi landschap,stilte.
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kwaliteitsmerk Demeter (voorbedrijven indeovergangsperiode:
Biodyn). Deb.d.-maatregelenzijn geheel gerichtopde teeltvan
kwaliteitsprodukten.
Alternatieve telers,dievoorheen meestal werden aangeduid
met termenals"biologisch","natuurlijk"of"milieuvriendelijk"
zijn bezig zich tebundelen toteenorganisatiediehun produkten
tegeneveneens relatief hogere prijzenopdealternatieve deelmarktzal afzettenonder hetmerk"Eko"(afgeleid vanekologisch').
Uithet rapport (ld)waarin deVer.Milieudefensiede"geïntegreerde landbouw"tendoophoudt,blijkt niet duidelijkof,en
zojahoe,men deookvoordezevorm vanalternatieve landbouw
vereisteextra inkomensoverdracht van"deconsument vanvoedsel
enmilieu"naardeproducent denkt terealiseren.
Hoewel alternatieve milieu-enproduktenlandbouw ineconomischopzicht scherponderscheiden kunnenworden, ishetverschil
intechnischopzicht uiteraard meergenuanceerd. Produktenvan
alternatieve mi1ieulandbouw kunnenookeen betere kwaliteit hebvendandievangangbare landbouw (bijvoorbeeld minder residuen
vanchemische gewasbeschermingsmiddelen) enalternatieveproduktenlandbouw ismeestal tevensmilieuvriendelijk. B.d. landbouwstelt
echter somseisenaandewaterbeheersing,ontsluiting enverkavelingdie inconflict kunnen komenmethet strevenoudecultuurlandschappen instand tehouden (6).
Afgezien vankleinerealternatieve groeperingen eneenaantal
individuelealternatieve telersmeteen "eigen systeem", ismet
dezewapenschouw dealternatieve landbouw inNederland gepresenteerd.Detotalealternatief beteeldeoppervlaktewordtopongeveer25OOhageschat,ditwil zeggen de toepassing iswel zeerbescheiden invergelijking metdeomvang vande literatuur dieover
en inverband metalternatieve landbouw isverschenen.
Blijkbaar is inverhouding cotdegrote belangstellingvcjr
dealternatieve landbouwdegebondenheid aandegangbare landbouw
zeer sterkendevrijheid totoverschakelingopalternatieve landbouwbeperkt.Wijzullen deoorzaken hiervan trachten op tesporen
doorachtereenvolgens dealternatieve landbouwvanvierverschillendezijden tebelichten.Algemeenwordt alternatieve landbouw
alseenmaatschappelijkverschijnsel beschouwd (par.A). Het lijkt
echter logischeralternatieve landbouw indeeerste plaatsalseen
natuurwetenschappelijkverschijnsel op tevatten (par.5)•
Voor hetverkrijgen vaneen inzicht indewerkelijke oorzaken
vandegebondenheid aandegangbareendevrijheid totalternatieve landbouw lijkthet bovendien verhelderend modernealternatieve
stromingen indewetenschap,zowel inmaatschappelijk (par.6)als
innatuurwetenschappelijk (par.7)opzicht, inbeschouwingtenemen.
Het is inhet kadervandezebijdrage slechtsmogelijkdeze
vieraspecten schetsmatig aan teduiden.Het ligt indebedoeling
dezeschets ineenafzonderlijkepublikatieuitvoeriger enmeer
gedocumenteerd nader uit tewerken.
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k.

Alternatieve landbouw als een maatschappelijk verschijnsel

Alternatieve landbouwwordtdoor vertegenwoordigersvande
gangbare landbouw (wetenschap)envandemilieubeschermingmeestal
indeeerste plaatsalseenmaatschappelijk,politiek verschijnsel
beschouwd.MetnamedeStuurgroepAlternatieve Landbouwheeft in
haar rapport (1b)dezeopvatting duidelijk enuitvoerig geformuleerd.
Volgens deStuurgroep ishetwaardensysteem vandewestelijke
samenleving bepalend voordeontwikkeling vande landbouwenvan
de landbouwwetenschappen.Zijmeent dat zich inditwaardensysteem
wijzigingen lijken tevoltrekken, indiezindatmeeraandachtbesteedwordtaan -onder andere -economisch totdusver nietgewaardeerde zakenalsnatuurbehoud,milieubescherming enlandschapsschoon.Delandbouwwetenschappenweerspiegelen dezeverandering in
hetwaardepatroon,zoals bijvoorbeeld blijktuit hetnadeoorlog
opganggekomenonderzoek naardegeïntegreerde bestrijding van
plagen.
Debelangrijkstefunctiediehet landbouwkundigonderzoek in
desamenleving kanvervullen, isvolgensdeStuurgroepnamelijk
het leverenvaneenwetenschappelijkebijdrage ("volgensnormen
enmetmethoden diedoor contemporairewetenschapsbeoefenaarsalgemeen aanvaard worden")aandeoplossing van landbouwkundigeen
anderemaatschappelijkeproblemen.
Kenmerkend voordezegangbare benadering vandealternatieve
landbouw isdedominerende betekeniswelkeaan hetdooreenwereldbeschouwing bepaaldewaardensysteem vandesamenlevingwordt toegekend endepassieve rol welke hetobjectievewetenschappelijk
onderzoek hierbijvervult.Wijkomen hier laterop terugwanneer
eenalternatieve benaderingswijzewordt besproken.Volgensdie
zienswijzeworden,omgekeerd,dewereldbeschouwingenhetwaardensysteem vande samenleving bepaald door het (natuurwetenschappelijkwereldbeeld enworden deveranderingen inhetwaardensysteem
vandesamenleving medeveroorzaakt door problemen diedoordeze
(natuur)wetenschap zelfzijnveroorzaakt endoordezemoeilijk
zullen kunnenwordenopgelost.
EvenalsdeStuurgroepalsvertegenwoordiger vandegangbare
(landbouwwetenschap zijnookdevertegenwoordigersvandemilieubeweging bijhunpresentatievande"geïntegreerde landbouw"van
mening datdezevorm vanalternatieve landbouw indeeersteaanleg
eenmaatschappelijkbepaaldevisie,eenpolitiekekeuze is (ld).
Alsconsequentie vandeze benaderingswijzeachten beidegroeperingen dealternatievemi1ieulandbouwveel belangrijker dande
alternatieve produktenlandbouw. ZoachtdeStuurgroepdealternatievemi1ieulandbouw het belangrijksteonderwerpvanhetCOBL-rapport (la)endeVeren.Milieudefensievindt datdemetafysische
kantvandeb.d. landbouwdemaatschappelijkeverbreidingaanzienlijk indeweg staat.Omdat degeïntegreerde landbouw rationeel en
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niet metafysisch is gericht, kan de b.d. landbouw volgens deVeren.
Milieudefensie geen richtinggevende rol spelen.
De vraag die wij in dit verband willen trachten te beantwoorden iswaarom de rationele alternatieve mi1ieulandbouw, opgevat
als een in de eerste plaats maatschappelijk verschijnsel, zich
niet uitbreidt ten koste van de gangbare landbouw wanneer de samenleving zich tot een gewijzigd waardensysteem lijkt te bekeren.
Deze door de Stuurgroep reeds gesignaleerde wijziging lijkt
namelijk bevestigd te worden door een naderhand gehouden opinieonderzoek. Want hoewel onder anderen Van den Noort stelt dat er
geen sociale welvaartsfunctie bekend is,die aangeeft wat de mensen gezamenlijk wenselijk achten voor nu en in de toekomst (7),
hetgeen door Pen wordt toegeschreven aan het feit dat het "welvaartsmetertje" nog niet is uitgevonden (8),wordt door deskundig
uitgevoerde opinieonderzoekingen getracht in deze leemte te voorzien. Uit zo'n landelijk uitgevoerd opinieonderzoek zou nu gebleken zijn dat twee derdedeel van de Nederlandse bevolking natuur en
milieu belangrijker vindt dan economische groei 1)(9)•
De milieuorganisaties hebben uit deze enquête de conclusie
getrokken dat "het volk wijzer (is) dan zijn leiders" (9) en dat
"de Nederlandse burgers op economie en milieu een gezondere kijk
(hebben) dan het gros van de Nederlandse politici, die nog steeds
denken dat winsten werk leveren en dat produktiegroei de welvaart
vergroot. De burgers hebben dóór dat welvaart schijn isomdat zij
in belangrijke mate teniet wordt gedaan door milieubederf". "Het
ziet er naar uit dat de burgers deze voorkeur met moeite moeten
doordrukken bij hun regeerders, die zich laten inpakken.... Er is
actie nodig, plaatselijk, regionaal en nationaal" (11a).
Wanneer de milieuorganisaties zich echter in hetzelfde jaar
(1979) tot de volksvertegenwoordiging richten, constateren zij dat
nieuwe schaarsten nog weinig deel geworden zijn van onze denkwereld, van ons doen en laten en dat er nog weinig besef is dat onze
manier van leven ten koste gaat van planten- en diereriwereld en
dat deze gezichtspunten politiek moeilijk verkoopbaar zijn. "Maar
de tijd is voorbij dat politici de mensen steeds naar hun mond
moeten praten. Zij hebben binnen hun dienende functie een bredere
en meer wezenlijke taak: het sturen van de samenleving in een

1) Inde literatuur over milieuvraagstukken wordt nog regelmatig
natuur en milieu geplaatst tegenover "de economie", bijvoorbeeld door het stellen van economische tegenover ecologische
groei. Mi1îeu-çconomen trachten reeds lang te bevorderen dat
het begrip economische welvaart wordt opgevat als een combinatie van (onder andere) produktie- en milieugoederen. Deze poging heeft echter tot nu toe weinig succes gehad, mede omdat
de nationale welvaart nog steeds wordt uitgedrukt in uitsluitend de hoeveelheid produktiegoederen (10).
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richting die uitzicht biedt op de toekomst,die geluk en welzijn
brengt aan de huidige en toekomstige generaties" (11b).
Uit deze met elkaar in tegenspraak zijnde geciteerde passages
blijkt dat de milieuorganisaties zich bij het benaderen van het
vraagstuk gangbare-alternatieve landbouw als een maatschappelijk
vraagstuk voor hetzelfde dilemma geplaatst zien als de milieueconoom Hueting, die het ook maar een vreemde zaak vindt dat voor
ons democratisch gekozen parlement en regering de groei van de
produktie een a priori isvoor alle beleidsplannen, een vooropgestelde conditie waarvan niet mag worden afgeweken, terwijl toch
door veel burgers uit diezelfde samenleving openlijk beleden wordt
dat meer consumptie hen amper gelukkiger maakt (12).
Demaatschappelijke realiteit laat zien dat de wijziging in
het waardensysteem van de samenleving,waaraan de Stuurgroep en
de milieuorganisaties zo'n grote betekenis menen temoeten toekennen, niets meer inhoudt dan een bevestiging van de uitspraak:
"Elk kent de laan die derwaart gaat" (13).Maar wanneer kiezer en
gekozenen uitgenodigd worden die laan in de richting van de alternatieve dorpsbrink werkelijktebetreden, een vrijblijvend en tot
niets-verplichtend antwoord op een vraag van een enquêteurindaden
om te zetten, dan blijkt "de onwil om de juiste keuzedaden te stellen" (1^), "de onwil om over te gaan op een produktiestructuur en
consumptiepatroon... die ... een opoffering vergt van een sterk
potentiële produktiegroei"(15)•
In het kader van ons thema vrijheid en gebondenheid dient tenslotte melding teworden gemaakt van het voorstel van de milieuorganisaties om het dilemma op te lossen door vrijwel dictatoriale
bevoegdheden aan de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
te verlenen (11b). Velen, en de Minister van VoMi zelf ook, zijn
gelukkig van mening dat de samenleving niet door dwang maar door
inzicht vrijwillig moet besluiten tot het betreden van de alternatieve laan.
Voorhetverkrijgen van dat inzicht lijkt het echter gewenst
het verschijnsel alternatieve landbouw niet, zoals de vertegenwoordigers vandegangbare landbouw (wetenschap) en de milieuorganisaties, in de eerste plaats als een maatschappelijk verschijnsel,
maar inveel belangrijkere mate als een natuurwetenschappelijk
vraagstuk te beschouwen.

5.

A l t e r n a t i e v e l a n d b o u w als een g a n g b a a r n a t u u r w e t e n schappelijk verschijnsel

Innavolging van de benaderingswijze in twee rapporten, samengesteld door vertegenwoordigers van landbouw (1b)en milieu (1d),
is inde voorgaande paragraaf alternatieve landbouw allereerst besproken als een maatschappelijk verschijnsel. Uitgangspunt was
hierbij het waardenpatroon van de menselijke samenleving en de
wijzigingen die zich daarin lijken te voltrekken, indie zin dat
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meeraandacht besteed wordtaan -onderandere -economisch tot
dusver niet gewaardeerde zaken alsnatuurbehoud,milieubescherming
en 1andschapsschoon.
Wanneermen zichechter afvraagt waarom voorheen geenofminderaandacht aandezezakenwerd besteed,dan blijkt hetveel logischer tezijnalternatieve landbouw indeeerste plaatsalseen
natuurwetenschappelijkenpasdaarna alseenmaatschappelijkverschijnsel tebeschouwen.
Wantwaaromwerden zakenalsnatuur,landschapenmilieutot
dusver nieteconomisch gewaardeerd? Omdat zijvroeger niet schaars
waren! Enwaarom zijn zijnuschaars geworden? Medeomdat detoepassing vande resultaten vandegangbare natuurwetenschappen op
de landbouw,diehetaanzien heeftgegeven aandemoderne gangbare
landbouwmeteen hogegrond-enarbeidsproduktiviteit,gepaard
gaatmet hetoptreden van zogenaamde "ongunstigenevenverschijnselen". Doordezenatuurwetenschappelijkeverschijnselen,die
uiteraard behalvedoorde landbouwookdoorandere sectorenvan
demaatschappijworden veroorzaakt,ontstaat pashetmaatschappelijkkeuzevraagstuk: produktie-ofmilieugoederen,voedsel of
kemphanen enorchideeën,gangbareofalternatieve landbouw.
Uitgaande van het fysiekeoptreden vandeze"ongunstigenevenverschijnselen"alsoorzaak vande"nieuwe schaarste"aanmilieugoederen,spitst hetmaatschappelijk keuzevraagstuk tussengangbareenalternatieve landbouwzichnutoeopdevolgendevraag:
zal degangbare landbouw (wetenschap) instaatzijn dezeongunstigenevenverschijnselenzodanig tevoorkomenofaftezwakkendat
denoodzaak totoverschakelingopalternatieve mi1ieulandbouw
vervalt?
Hetantwoord vandevertegenwoordigersvandegangbare landbouw (wetenschap)opdezevraag luidt bevestigend. Indezekringen
heerstalgemeen hetvertrouwen dat"dezelfde technologie diede
milieucrisisheeftveroorzaaktookdeoplossing (zal)moetenbrengen. Er ismaaréénweg:doorgaanmet hetwetenschappelijkonderzoekenhet toepassen vande resultaten daarvan"(16).
Ditvertrouwen werd onderandere tot uitdrukking gebracht
doorVander Stee (overheid)en Luteyn (georganiseerd bedrijfsleven) inhun uitspraken "andere landbouw bestaat niet" (17)en
"detegenstelling tussenmoderneenalternatieve landbouwiskunstmatig ennietmeerzinvol"(1f).Beidendachten hierbijonderhet
motto"nietmeermaar beter"aaneengangbare landbouwdiedank
zij hetnatuurwetenschappelijkonderzoek dearbeids-engrondbesparendeproduktiemiddelenzoselectief enzorgvuldig aanwendtdat
de toepassing vanalternatieve landbouwoverbodig is.
VanderMolen,de fervente verdediger vandegangbare landbouw (-wetenschap),bracht een keurcorps van landbouwkundigen bijeenom inverband met"het toenemend onbehagen overnadelige bijverschijnselen"aan tegeven "inhoeverdooronderzoek en praktijk
reedsgestreefd wordt naar bestrijding envermijding vannadelige
gevolgen vandemodernisering" (ie). Hijspreektzijnvertrouwen
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indit streven alsvolgt uit indetaal vanzijn geboortestreek:
"Alternatieve lânbouw isklaereunsin"(18).
Deopdracht aan hetdoordeMinister van Landbouw ingestelde
"Curatorium Landbouwemissie" luiddedanook "na tegaanwelke
emissies vanuit de landbouwgevolgen hebbenvoor hetmilieuomzo
(niet totalternatieve landbouwmaar) totcorrecties tekunnen
komen" (2a).
Eenvan demeest bekendevoorbeelden van dergelijke"correcties" isdezogenaamde "geïntegreerde bestrijding vanziektenen
plagen".Gruys,diejarenlang ditonderzoek heeftgeleid,stelt
uitdrukkelijkdatdehierbij toegepaste biologische bestrijding
geen biologische (alternatieve) landbouw isomdat deze rustop
natuurwetenschappelijkebasisen"typisch thuishoort indegedachtenwereld vandemoderne landbouwdie immersook berust opwetenschappelijke kennis.Dat iseenzeer belangrijk verschilpuntmet
deechtealternatieve landbouw,diedikwijls berustopeenandere
denkwereld" (1f).Dedenkwereld vande"Werkgemeenschapgeïntegreerde bestrijding van Plagen"kanworden gekarakteriseerd door
uitspraken als"denatuurdieaan landbouw helemaal geen boodschap heeft","jemoetdenatuur zijnwerk latendoen ... iskletspraat"en"landbouw iseenvoortdurend gevecht tegen ...narigheid"
(19).
Metdegeïntegreerde bestrijding als"paradepaardje"trachten
devertegenwoordigersvandegangbare landbouw (-wetenschap)en
totnutoemet succes,degemeenschap teovertuigen datzijin
staatzullen zijndegangbare landbouwvoldoendeaan tepassen
aan redelijkeeisenvan natuurenmilieuzonder tehoevenoverte
schakelenopalternatieve vormen van landbouw.
Devertegenwoordigersvandemilieubeweging zijnechternog
allerminstovertuigd,onderandereopgrond vandeconclusiesvan
een inopdracht vandeMinister van CRMsamengesteld rapportover
vrijwel precies hetzelfdeonderwerpalswaarover het bovengenoemd
Curatorium inhetzelfde jaar (1980)aandeMinister van Landbouw
rapporteerde,Zowel deopdracht alsook deconclusiesenaanbevelingenvan hetCuratorium klinken nogal euphemistisch na lezing
van het laatstgenoemde rapport,volgenswelke"bijvoortzetting
vandehuidigeontwikkelingen (indegangbare landbouw) inde
toekomst een kwantitatief verlies indeordevangroottevan (meer
dan)801vanhetnatuurlijkmilieu inhetcultuurlandschap (is)
teverwachten eneen kwaliteitsverliesvan nietveel minderdan
1001"(2b).
EvenalsdeRijksplanologischedienst inhaar"Globaal Ecologisch Model" (20) isook hier getracht dedevaluatievan hetmilieualsgevolg van neveneffectenvande landbouw tekwantificeren
omdat,zoalsde rapporteur het uitdrukt "deovertuigingskracht
zonderkwantitatieveachtergrond nietgrootgenoeg voordetechnoloog blijkt tezijn"(2b).
Hoewel hier niet kanworden toegelichtwat hijpreciesmet
een 1001kwaliteits- eneen801kwantiteitsverliesvan hetnatuur307

lijkmilieu bedoelt,zal hetduidelijk zijn dat de rapporteurop
grond vandezeuitkomsten vanoordeel zal zijn datdegangbare
landbouwnietmet"correcties"zal kunnen volstaan maar dateen
overschakelingopalternatieve mi1ieulandbouwnoodzakelijkgeachtwordtomditernstigemilieuverlies tevoorkomen.
Devraag blijftechterofdemilieubewegingmet dergelijke
pogingen totkwantificering instaatzal zijn behalvedetechnoloogook degehelegemeenschap teovertuigen datdegangbare landbouwbijoverschrijding vanecologische grenzen nietalleende
natuurmaarookzichzelf dreigt uit teschakelenmetalsresultaat:"Nederland eenecologischewoestijn"(21).
Voor hetbeantwoorden vandezevraag lijkt hetverhelderend
om tezienof hetvraagstukalternatieve landbouw,behalveeen
maatschappelijkeneennatuurwetenschappelijkvraagstuk,ookeen
maatschappij-wetenschappelijkvraagstuk is.

6. Alternatieve landbouw als een alternatief maatschappij-wetenschappelijk verschijnsel
Uithetvoorgaande isgebleken datalternatievemilieulandbouw,hoewel ineerste instantieopgevatalseenmaatschappelijk
vraagstuk, toch nietdoordegemeenschap totontwikkeling wordt
gebracht.Alseenvandeoorzaken hebbenwijmenen temogenaangeven hetvertrouwen opdevertegenwoordigers vande landbouwwetenschap),dieovertuigd zijn dat hetdoor deze landbouwwetenschap)veroorzaakterriî1ieuverlies indevorm vanongunstigenevenverschijnselendoor correcties van hetgangbare 1andbouwsysteem
voldoende kanworden beperkt.Ookwanneer demilieuorganisaties
trachten aan tetonen datNederland eenecologischewoestijn
dreigt teworden,blijkt degemeenschap niet bereid tezijnde
materiëleoffers tebrengen dienoodzakelijk zijnvooroverschakeling opalternatievemi1ieulandbouw.
Tegenover ditdilemmageplaatst zijneralternatievestromingen indewetenschap diezichafvragen ofdegangbarewetenschapnietmede hieraan schuldig is.Zohebbenonlangseenviertal economische hoogleraren inons land het initiatief genomen
totoprichting vaneen"a1ternatieve"studiekringopgrond vanhun
ervaring dat "vrijalgemeenwordt erkend datdeeconomisehewetenschap tekort schiet bijhetaanreiken vanoplossingen voorde
hedendaagse urgenteeconomische problemen. Mendenke slechtsaan
dewerkloosheid, ...de richting vandetechnischeontwikkeling,
hetgrondstoffen-enenergievraagstukenaandebedreiging vanhet
ecologisch systeem. Deorthodoxeeconomiebeoefening heeftopdeze
enandereproblemen eenonvoldoendeantwoord.Vandaar detoenemendebelangstellingvooronorthodoxe stromingen ...waarvan deaanhangersalthans pretenderen dat hunwetenschappelijkebenadering
kansen biedtopbeterverstaan endaarmeeophetoplossen vandë
economische problemen dienuoverwegend aandeordezijn" (22a).
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Hierbijwordt verwezen naareen recente publikatievan Kapp,.
die in1950zijn baanbrekend boek "Thesocial costsofprivate
enterprise"publiceerde (22b). Inlaatstgenoemd boekbespreekt
Kapp demetaphysische vóóronderstellingenwaarop deklassiekeeconomievanMarshal1envonBöhm-Bawerk,volgensKeynes"eenheel Copernicaans systeem", isgebaseerd. Dezeblijkenontleend tezijnaan
hetwereldbeeld van GalileTenNewton.Adam Smithwasnamelijk
hierdoor overtuigd dat nietalleen hetheelal maarook demaatschappijendusookdeproduktie enverdelingvanwelvaart door
natuurwetten werden geordend endat hetdetaakwasvandeeconomischewetenschapomdezewetten te leren kennenopdat inzicht
werd verkregen inhun natuurlijke en zegenrijkewerking voorhet
economisch leven.
Onder invloed vandeze filosofische vóóronderstelling beperktede_economiezichsteedsmeer totdewerking vanhetmarktmechanisme,datwil zeggen slechts totdiedoeleindenenmiddelenwaarvandebetekenis konworden gemeten ingeld. Diedoeleindenen
middelen waarvan geen ruilwaarde bekendwas,werden als"nieteconomisch"beschouwd.
Wicksteed (1917)enPigou (1932)ontdekten datdezeoptimistischekijkopdenatuurlijkeorde vanheteconomisch levensoms
niet inovereenstemmingwasmetdewerkelijkheid,onderandere
wegens het veronachtzamen van de"sociale kosten"dieniet inde
boekhoudingenvanondernemingenworden verantwoord maarworden
afgewenteld opderdenofopde totalegemeenschap.Deze"sociale
kosten"hebben betrekking op"externeeffecten"welke identiek
zijnmetdehiervoor besproken ongunstige (ofsomsookgunstige)
"nevenverschijnselen"van hetproduktieproces.
Kappzagalseerste indat "externeeffecten"geenuitzonderingenmaaralgemene verschijnselen zijn.Hij steldezichten
doel deeconomische verschijnselen tebestuderenmetmaatstaven
dieverder reiken dandemarktendebasis te leggen vooreen
verruiming vanhet blikveld vandeeconomie.Hierdoor zou hetmogelijkworden dieaspecten vandewerkelijkheid er intebetrekkenwelke veleeconomen hadden veronachtzaamd omdat zegeneigd
waren dezeals"niet-economisch"tebeschouwen.
Zo'n nieuweeconomischewetenschap zouvolgens Kappdienen
teworden gebaseerd opdeerkenning datwijslechts instaatzijn
omeendeugdelijk beeld vaneen situatieeneenwerkelijkbegrip
vandewerkelijkheid teverkrijgen indienwijdezealseengeheel
zien,datwil zeggen inhun totaliteit.Slechtswanneerwijde
tegenwoordigeverbrokkeling vanonze kennis indesocialewetenschappenwetenop teheffen en inhet bijzonder bereid zijnhet
feit teaccepteren dat het"economische"en het"niet-economisehe"
onverbrekelijkmetelkaar samenhangen engezamenlijk moetenwordenbestudeerd,zullenwijvolgens Kapp instaat zijn debasiste
leggen vooreen nieuweeconomischewetenschap (22b).
Dehierna door Kappgepresenteerde eerste primitieve pogingen
tot integratievande"externeeffecten"indekosten (ensoms
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opbrengsten) van ondernemingen en, na aggregatie, van de nationale huishouding, zijn inons land voortgezet door met name Hueting
(23) en Nijkamp (2k).
Beide hebben moeten ervaren dat het zeer moeilijk, zo niet
onmogelijk is,om geproduceerde-enmi1ieugoederen onder één noemer, bijvoorbeeld geld, te brengen en dat het centrale vraagstuk
van milieu-economie datderimponderabi1ia blijft,ook bij de toepassing van multidimensionale profielmethoden, waarin ruimte is"
voor een veelheid van relevante criteria. Bij alle beschikbare
nieuwe methoden doen zich grotendeels dezelfde fundamentele problemen voor, namelijk het gebrek aan kennis met betrekking tot
meten, waarderen en afwegen van milieu-aspecten en natuurfuncties.
Een objectieve of ondubbelzinnige afweging van milieufacetten onderling alsmede ten opzichte van andere facetten, blijkt onmogelijk te zijn. Daarnaast wordt een belangrijke rol gespeeld door
onzekerheid aangaande de preferenties van individuen en beleidsinstanties. Er is nog nauwelijks een methode ontwikkeld waarin
de uiterst belangrijke vraagstukken van de onvervangbaarheid van
bepaalde natuurfuncties en dergelijke lange-termijn afwegingsvraagstukken verantwoord zijn geïntegreerd.
Ondanks deze teleurstellende ervaringen acht Nijkamp milieuwaardering een "prijzenswaardige" zaak omdat een afweging van
milieufuncties een noodzakelijke voorwaarde is voor een maatschappelijke ontwikkeling waarin ook het milieu "het volle pond"
krijgt. Milieuwaardering dient daarom een integraal onderdeel van
de besluitvorming uit te maken om inzicht te verkrijgen in de
"sociale kosten" (bi-jvoorbeeld ongunstige "nevenverschijnselen")
van economische expansie (bijvoorbeeld gangbare landbouw) ten
koste van de kwantiteit en kwaliteit van het natuurlijk milieu
(2*0.
Uit deze bespreking van alternatieve landbouw als een maatschappij-wetenschappelijk verschijnsel blijkt dat de pogingen van
een "nieuwe"alternatieve economische wetenschap om de samenleving een duidelijker inzicht te geven in haar werkelijke welvaartsniveau in de vorm van een gekwantificeerd saldo produktiewinst-mi1ieuverlies nog niet met succes is bekroond. Hierdoor is
de economische wetenschap mede oorzaak van "de onwil" (14, 15)
van de samenleving om wijzigingen in haar waardensysteem daadwerkelijk.tot uitdrukking te brengen in alternatieve mi1ieulandbouw
ten koste van voedselproduktie.
Vermeldenswaard is in dit verband dat economen ook nu nog,
evenals Kapp, deze "crisis in de economische wetenschap" verklaren door het feit dat de economische wetenschap zich te veel heeft
laten leiden door het objectivisme van de natuurwetenschappen.
Zij plaatsen hierbij de door hen veronderstelde onveranderlijkheid van de fysische wereld tegenover de dynamiek van de sociale
wereld.
Hierbij wordt de vraag aan de orde gesteld of de economische
wetenschap op de goede weg iswanneer zij,geïmponeerd door de
behaalde successen in de natuurwetenschappen en de macht van de
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moderne rekenmachines,trachtom dekwalitatievecomponentenvan
dewelvaart tekwantificeren. Ishet,wanneer ditnietgoedmogelijk blijkt tezijn,niet beterminder nauwkeurigeantwoordenop
degoede vragen tegevendanzeer nauwkeurigeantwoorden opde
verkeerde vragen? Voorhetoplossen vanmaatschappelijkekeuzevraagstukken heeftdegemeenschap minder behoefteaanwiskundig
nauwkeurigealgemenewetmatighedenoverdestenen danaanonnauwkeurigemaarveel belangrijkereuitsprakenoverhetgehele
gebouw (22a,25).
Uitdezeoverwegingen blijkt datde"nieuwe"alternatieve
economischewetenschap bezig iszich lostemaken vandewetenschappelijkedenkwijzen enmethoden vandenatuurwetenschap.De
economen blijken echter niet teweten datdenatuurwetenschap met
precies dezelfde problemenworstelt alsdemaatschappij-wetenschappen.
Hiermede komenwe bijdebespreking vanons vierdeenlaatsteaspect,waarin aandehand vande inditverband uiteraard
zeersummierweergegeven stromingen indemodernenatuurwetenschap(sfilosofie)getracht zalworden aan teduiden hoehetvraagstukgangbareofalternatieve landbouwals belangrijk onderdeel
vanhetalgemenere vraagstuk produktie-ofmilieugoederenuiteindelijkalseen natuurwetenschappelijk vraagstuk kanwordenopgevat.
7.

Alternatieve landbouw als een alternatief natuurwetenschappelijk verschijnsel

Hetnatuurwetenschappelijkwereldbeeld van Galile"enNewton
datzoalswijhebben gezien,richtinggevend isgeweest voorde
klassieke enneo-klassiekeeconomie, ishetwereldbeeld vande
fysicaendechemieen inhetalgemeen vandegangbarenatuurwetenschappen.
Evenals indeeconomie zijn erechter indenatuurwetenschappenenvooral indewetenschapsfilosofie"onorthodoxe"ofalternatievestromingen diede laatstedecennia een vraagstuk centraal
stellen datdeGriekse filosofen reeds bezighield:hetonderscheid
tussendedodeendelevende natuur.Volgensdezestromingen ishet
leven inhet kader vandegangbare natuurwetenschappen ietswat
biologen trachten teverklaren intermen vandedodematerie.
Onderanderevia het uitde thermodynamica afkomstige begrip
"entropie"komen echter steedsmeer "alternatieve"wetenschapsfilosofenenbiologen totdeopvatting dat hetontstaan enfunctioneren van levendeorganismen niet teverklaren ismetbehulp
van uitsluitend fysischeenchemische processen uitdedodenatuuromdat deze inde levende natuuronderworpen zijnaan
"holistische"krachtenwelke verantwoordelijk zijn voordevoor
levendeorganismen kenmerkende dynamische hiërarchischgeorganiseerde"orde".Volgens dit "neo-vitalisme"of"organismicbiology"
spelen dezeholistischekrachten nietalleen eendominerenderol
inlevendeorganenenorganismen maarook in levensgemeenschappen
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vanplanten,dierenenmensen metalsuiteindelijk perspectief
een levendeaarde,Gaia, (26) ineen levend heelal(27).
Vermeldenswaard isdat dezeneo-vita1istisehe inzichten
nieuw zijn inzoverreals hetvitalisme doordegangbarenatuurwetenschap eeneeuw langdood isverklaard maar datzevolkomen
aansluiten bijde inzichten vanonderandereNewtonenLiebig,
diedewetenschappelijkebasis legden voor degangbarenatuurwetenschappen inhetalgemeen ende landbouwwetenschappen inhet'
bijzonder.
Terwijl dehuidigegangbare natuurwetenschappen behalve twee
soorten nucleaire krachten slechts dezwaartekracht endeelectromagnetischekrachten kent,hebben zowel Newton als Liebig beide
met nadrukophetdaarnaast bestaan van levenskrachten gewezen.
Merkwaardig daarbij isdatNewton bijhet introducerenvan
hetbegrip zwaartekracht door vooraanstaande natuurkundigenals
Huygensen Leibnizvan hetzelfde verraad aandedestijds gangbare
natuurwetenschap,vanoccultismeenvanabsurde metafysische
dwaalwegenwerd beschuldigd als thansdeneo-vita1isten,waartoe
ookbeoefenaren vanalternatieve landbouwop"levensbeschouwelijke
grondslag"behoren,doorvertegenwoordigersvandegangbarenatuurwetenschappen.
Hetverweer vanNewton hiertegen (28)evenals de"Chemische
Briefe"van Liebig (29)zijn lezenswaardige lectuurvoorvelen
die tegenwoordig eenoordeel menen tekunnen gevenoverwatwel
ennietwetenschappelijkof"natuurlijk"en"boven-natuur1ijk"
isenover"deongerijmdheden vandealternatieve landbouw"(16).
Het nog invrijwel alle publikatiesoveralternatieve landbouwgemaakteonderscheid tussen systemen dieop zogenaamde
"rationele (natuur)wetenschappelijke"en"metafysischelevensbeschouwelijke"basisworden beoefend,berust danookopdemisvatting datdegangbare natuurwetenschap identiekzouzijnmet"de"
wetenschap. Indemodernewetenschapsfilosofie isheteen reeds
"gangbare"opvatting geworden datookde huidige,wel als
"scientisme"aangeduidewijzevanwetenschapsbeoefening nietop
"feiten"maaropeen levens-enwereldbeschouwing isgebaseerd.
De inhoud vandezewereldbeschouwing,dieookhetwereldbeeld van
degangbaremaatschappij bepaalt, is in1929door de"Wiener
Kreis"geformuleerd inhetmanifest "WissenschaftlicheWeltauffassung" (30a,b).
Hoewel destudentenopalle universiteitenenhogescholen,
inclusiefde L.H. teWageningen (30a,b) tegenwoordig vandeze
modernewetenschapsfilosofische inzichten kennis kunnennemen,
heb ikde indrukgekregen datwegensoverbelastingmetde"gangbare"studiestof nog relatiefweinigen vandezemogelijkheidgebruikmaken.Daarde reedsafgestudeerde generatie hiermedehelemaal nietwordt bereikt,zoals bijvoorbeeld uithet rapportvan
deStuurgroepAlternatieve Landbouw (1b)blijkt, lijken post-academialecursussen hierover ineendringende behoefte tekunnen
voorzien.
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Welke betekenis heeft nudit neo-vitalismevoorhetvraagstukgangbare-a1ternatieve landbouw?Volgensdeze nieuwe inzichtenkan hetoptreden vanongunstige nevenverschijnselen slechts
eensymptoom zijn vaneenveel belangrijker hoofdverschijnsel.
Toevoer van kunstmatige energieaande levendenatuur kannamelijkdedoor levenskrachtenopgebouwde "orde"zodanig verstoren
dat inminofmeer ernstigematede"wanorde"ontstaat diekenmerkend isvoor dedode natuur.Volgens dezeopvattingworden
levendeorganismen inclusief demensheid niet bedreigd dooreen
tekort maar dooreen teveel aan fossieleenergie,daar hierdoor
de"kosmos totchaos"wordt geleid (31).
Hierbij kanmen bijhet begrip"kunstmatige energie"denken
aanalleeerder genoemde produktiemiddelendie inde landbouw
worden toegepast teropvoering vandeproduktiviteitvan"levende"
grond en"levende"arbeidskrachten enbijhet begrip"levendeorganismen"aan bijvoorbeeld eenecologischegemeenschap vangrond,
planten,dieren enmensen zoalseen landbouwbedrijf.
Inhet kadervanonsonderwerp ishetvooral van betekenis
datdezealternatieve natuurwetenschappelijkeoverwegingen deaandacht leiden vandekwaliteit vanhetmilieu naardekwaliteitvan
het landbouwprodukt,van dealternatievemilieu-naardealternatieveproduktenlandbouw. Bijdealternatieveproduktenlandbouw
ligt,naastdehierookaanwezigeaandacht voor hetmilieu,het
accent veel sterker opde (alternatieve)kwaliteitseigenschappen
vanhetproduktals"levens"middel datde landbouw bijhetvervullen vanzijnmaatschappelijkehoofdfunctie,devoedselproduktie,aflevert.
Volgensdegangbare natuurwetenschap endehierop gebaseerde
alternatievemi1ieu-ofgeïntegreerde landbouw isergeenwezenlijk,hoogstens een gradueel verschil tussendekwaliteitvan
gangbaar enalternatief geteelde produkten.Ditverschil heeft
danvoornamelijk betrekking opdematevanongunstigeeigenschappenzoalsdeaanwezigheid van residuen vangewasbeschermingsmiddelen.Vertegenwoordigersvandegangbare landbouw(-wetenschap)
trachten echter doorwettelijke voorschriftenencontrolemaatregelenmetbetrekking tothetvoor dekwaliteitvandeprodukten
gevaarlijkestoffen,eenzodanige kwaliteit vande landbouwprodukten tegaranderen dat een Friesezuiveldirecteur naaraanleidingvandeoverschakelingvaneen tiental van'zijnmelkleveranciers naar deb.d. landbouw,kanverklaren:"Wehawwe inFryslân
mar iensoartemolkeendat ismerakels bestemolke"(32).
Dealternatieve natuurwetenschappelijkestromingen bevinden
zichevenals dealternatieve economische nog grotendeels inde
wetenschapsfilosofischeen-theoretischesfeer.Beidezijnernog
niet ingeslaagd voordegangbarewetenschap aanvaardbareholistischeonderzoeksmethoden teontwikkelen en toe tepassen.
DeStuurgroep Alternatieve Landbouw constateert datooken
wijstopdenoodzaak aanverbetering vandemethoden tewerken.
"Het initiatief hiertoe kanechter nietdoor bestuurdersworden
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genomen maar moet van de onderzoekers komen" (1b).De praktijk is
helaas echter dat onderzoekers die thans daadwerkelijk bezig
(willen) zijn holistische methoden te ontwikkelen hiervoor geen
gelegenheid kunnen vinden op door officiële bestuurders beheerde
instellingen van onderzoek en uiterst moeizaam financiële steun
uit door officiële bestuurders beheerde fondsen ontvangen.
Dit neemt niet weg dat het Nederlandse Ministerie van Landbouw internationaal als een lichtend voorbeeld mag gelden voor de
positieve en constructieve wijze waarop zij in het algemeen faciliteiten verleent aan onderzoek (Ontwikkeling Bedrijfssystemen,
03S, te Nagele), onderwijs (Thedingsweert) en voorlichting (twee
landelijke voorlichters met regionale contactpersonen) met betrekking tot alternatieve landbouw.
Met name op de proefbedrijven te Nagele,waar met inschakeling van een Wetenschappelijke Begeleidingscommissie gangbare,
geïntegreerde en biologisch-dynamische landbouw met elkaar worden
vergeleken, zal kunnen blijken of wij inderdaad in Nederlandmaar
één of verschillende kwaliteiten melk en andere produkten telen
en consumeren.
En hierbij wordt niet alleen gedacht aan verschillen in de
mate van ongunstige eigenschappen maar vooral aan verschillen in
positieve voedingskwaliteit die met behulp van de gangbare chemische en fysische onderzoekmethoden niet kunnen worden aangetoond.
Mede op grond van de resultaten van onderzoekingen op
"alternatieve" laboratoria en vooruitlopend op de resultaten van
onderzoekingen zoals-die in Nagele, zijn thans reeds een nog beperkt aantal consumenten bereid door het betalen van hogere prijzen de alternatieve produktenlandbouw tot ontwikkeling te brengen en daarmede tegelijk een bijdrage te leveren tot behoud van
natuur en mi1ieu.
Wanneer op basis van de resultaten van deze en soortgelijke
onderzoekingen de alternatieve produktenlandbouw zich aanmerkelijk zou uitbreiden, komt uiteraard de vraag aan de orde met welke prijzen en hoeveelheden een eventuele betere kwaliteit van de
produkten gepaard zal gaan.
De vaak uitgesproken verwachting dat de thans relatief hoge
prijzen van alternatief geteelde produkten bij verruiming van het
aanbod zullen dalen tot het gangbare niveau, zal niet worden bewaarheid zolang het aanbod evenredig met de alternatieve vraag
toeneemt. Onafhankelijk van de mate waarin de vraag en daarmede
het aanbod toeneemt, zullen de consumenten van alternatief geteelde produkten bereid blijven hiervoor een relatief hoge prijs te
betalen in verband met de door hen hieraan toegekende betere
kwaliteit.
Ook de verwachting dat de lagere fysieke opbrengsten van alternatieve landbouw bij sterkere uitbreiding tot ernstige gevolgen voor de voedselvoorziening zal leiden, behoeft niet te worden
bewaarheid. Het consumeren van alternatief geteelde produkten
gaat namelijk gepaard met een alternatief voedingspatroon en

3T*

grondgebruik (meer bouwland ten opzichte van grasland, op het
bouwland meer granen ten opzichte van rooivruchten en veel minder
varkens en pluimvee).
Het grootste misverstand dat echter kan optreden isde verwachting dat alternatieve landbouw hetzij milieu;;of produktenlandbouw, bepaard zou kunnen gaan met behoud van de gangbare hoeveelheid produktiegoederen. Zowel meer milieugoederen dankzij
minder ongunstige nevenverschijnselen als een eventuele betere
alternatieve kwaliteit van de land- en tuinbouwprodukten zullen
wegens de hiermede gepaard gaande lagere produktiviteit van grond
en arbeid onvermijdelijk ten koste gaan van de hoeveelheid produktiegoederen hetgeen, in elk geval bij de mi1ieulandbouw, tot
uitdrukking zal komen in een lager besteedbaar inkomen. Wanneer
hiertoe in vrijheid hetzij individueel hetzij collectief zou worden besloten, zal dit echter geen daling van het welvaartsniveau
betekenen daar de consumenten en producenten van milieugoederen
en/of "levens"middelen hiermede tot uitdrukking zouden brengen
dat hun welvaartsniveau in vergelijking met de gangbare situatie
hoger is bij een ruimere verhouding kwaliteit (van het milieu en/
of het voedsel) :kwantiteit (van agrarische en/of niet-agrarisehe
produktiegoederen).
Behalve deze hier summier besproken consequenties van een
eventuele doorbraak van alternatieve landbouw moeten in deze bijdrage vele andere aspecten geheel buiten beschouwing blijven,zoals bijvoorbeeld de gevolgen voor de werkgelegenheid op de landbouwbedrijven en indetoeleverÎngs- en verwerkingsindustrieën en
voor het gebruik van fossiele energie.
Voor deze en andere terloops aangeduide of geheel niet aangeroerde aspecten wordt de belangstellende lezer verwezen naar de
in de literatuurlijst vermelde publikaties en de aangekondigde
nadere uitwerking van het hier slechts schetsmatig behandelde
thema "vrijheid en gebondenheid" met betrekking tot gangbare en
alternatieve landbouw.

8.

A l t e r n a t i e v e l a n d b o u w d a n k z i j de i n d i v i d u e l e v r i j heid om de c o l l e c t i e v e g e b o n d e n h e i d aan g a n g b a r e
l a n d b o u w te d o o r b r e k e n

Geleid door het thema "vrijheid en gebondenheid" hebben wij
een bezoek gebracht aan de dorpsbrink van de alternatieve landbouw. Hoewel volgens een opinieonderzoek twee derde van de Nederlandse bevolking bereid zou zijn de "laan die derwaart gaat" met
ons te volgen, hebben wij aldaar aangekomen rondomhetdorp slechts
een bescheiden areaal alternatieve landbouw aangetroffen, dat
schril afsteekt tegen de grote publiciteit rondom dit onderwerp.
Bij onze poging om in deze bijdrage een verklaring voor dit
verschijnsel te geven, is allereerst een onderscheid gemaakt tussen alternatieve milieu-en alternatieve produkten1andbouw. Als
voornaamste representanten in Nederland treden de zogenaamde be315

heerslandbouw in landschapsparken inhetkadervanderelatienota respectievelijkde"biologisch-dynamische"ende"ecologische" landbouwop.
Terwijl dezemi1ieulandbouw zeer recent noggekarakteriseerd isals"tieryjaardenken,praten,schrijven en (weinig)
doen" (33)blijkt dealternatieve produktenlandbouw dankzijeen
stijgendevraagondanksde relatief hogeprijzen langzaammaar
geleidelijk toetenemen.Hetgevolg isdat het bescheidenareaal
alternatieve landbouw thans inNederland voornamelijk uitproduktenlandbouw envrijwel niet uitmi1ieulandbouwbestaat.
Inde literatuurwordt hetvraagstuk gangbare-alternatieve
landbouw inhetalgemeenalseenmaatschappelijkvraagstukgepresenteerd en terechtwant het isnatuurlijk een keuzevraagstukmet
betrekking tot de_ maatschappelijkgewenste samenstellingvan
hetwelvaartspakket.
Indeze bijdrage totdemeningsvorming isechter getrachtde
aandacht tevestigen opdecriteria aandehand waarvandeze
keuzekanofzoukunnenworden gemaakt.Hierbij isdevraaggesteld en isgetracht hieropeenantwoord tegeven inhoeverrede
gebondenheid aandegangbare landbouwmedeverklaard kanworden
doordat degemeenschap nogonvoldoende inzicht inde relevante
aspecten vandewelvaart heeftomeensterkerevoorkeur aanalternatieve landbouw tekunnengeven.
Volgensdezebenaderingswijze ishetvraagstuk gangbare-alternatieve landbouw inwezen een natuur-enmaatschappij-wetenschappelijkvraagstuk.
Bijalternatievemi1ieulandbouw ligt hierbij hetaccentop
demet betrekking tothetmilieuzogenaamdeongunstige nevenvei—
schijnselen,diezicheconomischmanifesteren alsexterneeffectenendieoptreden bijtoepassing vande resultaten vandegangbarenatuurwetenschap opdemoderne landbouw.
Dealternatieve produktenlandbouw kent daarnaast betekenis
toeaaneen"ecologische"of"biologische"kwaliteit'vanalternatiefgeteelde produkten die inverband gebrachtwordtmeteen
levenskrachtwelkeverantwoordelijkzouzijnvoordehiërarchisch
opgebouwde"orde"inde levendenatuur.
Volgensdehiergegeven verklaring zounudealternatieve
mi1ieulandbouw indeeerste plaatsmoeilijkvandegrond komen
door het feitdatdegemeenschap opgezag vandegangbare landbouwwetenschap enhet landbouwbeleid eropvertrouwt dat hetmogelijkzal zijndoorcorrecties van hetgangbare 1andbouwsysteem de
hierbijoptredendeongunstige nevenverschijnselen zodanig tevoorkomenof tebeheersen datoverschakelingopalternatieve landbouw
nietnodigzal zijn.
Als tweedemogelijkeoorzaak isgenoemd datdegemeenschap
geenduidelijk inzicht inhet keuzevraagstuk heeftzolang decollectievewelvaart doordeeconomischewetenschap uitsluitend gemeten engepresenteerd wordt indevormvandehoeveelheid produktiegoederenmetveronachtzamingvandemilieugoederen,die
direct samenhangenmetdeexterneeffecten.Feitelijk zoudege316

meenschap zijn keuzemoeten kunnen baserenopéénwelvaartskengetal waarin dewelvaartscomponenten produktie-énmilieugoederen
volledig zijngeïntegreerd. Hoewel dedooronsalsalternatief
aangeduideeconomischewetenschap deaanvankelijk alsniet-economisch beschouwde externeeffecten inhaar theoretischwelvaartsbegrip heeftgeïncorporeerd, ishet (nog)niet gelukt dit"alternatieve"welvaartskengetal aandegemeenschap ter beschikking te
stellen alsbasis vooreencollectievemaatschappelijkekeuze.
Evenmin isdedooronsalsalternatief aangeduidenatuurwetenschap er (nog)niet ingeslaagd opeenvoordegemeenschap
overtuigendewijzeaan tetonen datalternatieve landbouwniet
alleen gepaard kangaanmetgunstiger nevenverschijnselenmaar
mogelijkookmetgunstige kwaliteitsaspectenvanhetproduktdie,
doordegangbare natuurwetenschap als"niet-wetenschappelijk"of
als"boven-natuur1ijk"beschouwd,niet inhetgangbarekwaliteitsbegripzijn geïntegreerd.
Inditverband ishetalseenverheugend verschijnsel beschouwd dat hetNederlandse Ministerie van Landbouw faciliteiten
verleentomdooronderzoek tetrachten ook tenaanzien vanhet
begripkwaliteit van"1evens"middelendegemeenschapeen betere
mogelijkheid tebiedenomeen keuzetemakenop basis vanwetenschappelijk vastgesteldecriteria.
Samenvattend isvolgensdehiergepresenteerdebenaderingswijzehetmaatschappelijk keuzevraagstuk gangbare-alternatieve
landbouw indeeerste plaatseenwetenschappelijkvraagstukomdat
het inwezen zoukunnen berusten opdeomstandigheid datdegangbareeconomische ennatuurwetenschappen beoefendwordenmetbetrekking totslechtseendeel vande totalewerkelijkheid.Volgensdealternatievewetenschappen zijnde resultatenvandegangbarewetenschappen niet foutmaaronvolledig omdat zijslechts
betrekking hebbenopeengedeeltevan hunkenobjecten "natuur"en
"welvaart" (parspro toto).
Hethierbijveronachtzaamde deel vande totalewerkelijkheid
zou tenaanzien vanalternatievemi1ieulandbouw dan betrekking
hebbenopdeeconomische externeeffecten,dieovereenkomen met
de fysiekeongunstige nevenverschijnselenen tenaanzien vande
alternatieve produktenlandbouw tevensopeen levenskracht die
volgensdeneo-vitalistenverantwoordelijkzou kunnen zijnvoor
dehiërarchischopgebouwde"orde"inde levendenatuurentegengewerkt ofopgeheven zouworden door kunstmatig toegevoerdeenergiemetchaotisering vandekosmosalsgevolg.
Dezeveronderstelde levenskrachtwordt doordegangbarenatuurwetenschap buiten beschouwing gelatenopgrondvansoortgelijkeoverwegingen alswaarmeedehiermedeovereenkomendemaartegengesteldezwaartekracht doorde inde tijd vanNewton gangbarenatuurwetenschap aanvankelijk nietwerdaanvaard alszijnde"occult",
"boven-natuurlijk"etc.
Tegendeachtergrond vandeze situatie ishet nietverwonderlijkdatdealternatieve landbouw noggeen grotere verbreiding
heeft.
317

Vooral wanneer inde nabije toekomstmedeonder invloed van
deenergiecrisisdeproduktiegoederen steeds schaarser zullen
worden,zal naarverwachting demaatschappelijkegebondenheid
aandegangbare landbouwsterk blijven. Degangbare landbouwzal
echterwaarschijnlijk door"correcties"wel steedsmilieuvriendelijkerworden,hetzijwegens relatief stijgendeenergieprijzen
hetzijwegensmaatschappelijkonaanvaardbaar geachteongunstige
nevenverschijnselen (zoalsbijvoorbeeld tengevolge van DDT,hormonen,methylbromide etc-)Wanneer echter uitonderzoekingen,zoalsdiethans teNagele
zijngestart, overtuigend zoublijken datalternatieve landbouwnietalleengepaard zougaanmetminderongunstigenevenverschijnselen maar tevenseenwezenlijk beterekwaliteit"levens"middelen zou produceren,dan ishetmogelijk datdankzij de individuelevrijheid omdecollectievegebondenheid aandegangbare
landbouw tedoorbreken deontwikkeling vanalternatieve produkterr
landbouwsterkzal versnellen.
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VRIJE GEBONDENHEID AAN GEBONDEN VRIJHEID
G.Hamming

1.

Grondgedachten

Demens iseencreatiefwezen.Datgaatvaakzover dathij
zichgraagwerelden scheptwaarvan hijweet dat zenietbestaanen
niet kunnen bestaan.Vroeger verteldemen dierenfabels ennuheeft
men tallozeverhalen overontmoetingen metmarsmannetjes enover
allerlei andere ruimte-avonturen. Indeverzonnen verhalenmagmen
zichzeervervandebekendewerkelijkheid verwijderen,maarnet
niet tever.Ook inverzonnenverhalenmoetenvoldoendeaspecten
vandebekendewerkelijkheid aanwezig zijn.Deverhalen slaan niet
aanalsergeen verborgen angsten enverborgen verlangens inverscholen liggen;ofmisschien verhulde commentarenopdebekende
werkelijkheid.
Inde reisgidsen heb iknoggeen arrangement gevondenvoor
eenvoettocht naarde toppenvandeHimalayaomdaarondereen
stralende zon tegaan zwemmen inheerlijke kratermeren.Zo'nplan
staat tever vandewerkelijkheid.Het isdaar tekoudom tezwemmenenerzijngeen kratermeren.Maar retourtjes voor deeerste
toeristische raketvlucht naar demaanmoeten volgenskrantenberichten reedsverkochtzijn.
Methetvoorgaande bedoel iktezeggendateenabsolute vrijheid zichniet laatdenken.Vrijheidwordt beleefd ineengegeven
tijd eneengegeven ruimte.Geen lege ruimteengeen lege tijd.In
de ruimtezijn tijdgebonden structuren aanwezig.Reëlevrijheid is
altijd vrijheid binneneengegeven structuur.Devrijemens isgebondenaandezestructuren;daarom iszijnvrijheid eengebonden
vrijheid.
Wijzagendatdecreatievemens zich inzijn fantasieënvan
dezebindingenwil bevrijden.Hijdroomt vanwereldenwaarinhij
zichecht lekkervoelt,ofechtheldhaftig,ofechtverleid,of
echtvermoord.Doorzulke schijnwereldenop tebouwen kan hijallerlei gevoelens pas teneinde toe inallevrijheid ervaren.Wij
zagenookdatdefantaserendemenszichzelfs bijhetopbouwenvan
schijnwereldengebondenweetaandeeis,dat ervoldoendesamenhangmoet blijven bestaanmetde reëleervaringen inde reëlewereld.Anders spreken defantasieën nietaan.
Eencreatiefmens beleeftzijnvrijheid inhetontwerpen van
vormen enstructuren,diehij indeempirisehewerkelijkheid niet
tegen kwam.Hij isweinig creatief alshijzichdaarbijverre
houdtvan degrenzen vanhetmogelijke.Maar hijwordteenstuurlozefantastwanneer hijzich teweinig gebonden voeltaande
tijdgebonden structuren die inzijn ruimtedwingend aanwezig zijn.
lederezeemanweet dat devrijheid verloren gaatwanneer hetschip
onbestuurbaarwordt.Ware vrijheid isaltijd gebonden vrijheid.
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Inhetvoorgaande isgesuggereerd datdemens eenmaximale
aanvaardbare vrijheid zou kunnen vinden door precies totdegrens
tegaan.Dan ishijzocreatiefmogelijk,enniet stuurloos.Misschien isdezegedachtewel juist.Maardaar hebbenweweinig aan
alswe nietwetenwaar degrenzen liggen.Welkmens kentalle
grenzen diehijwel mag benaderenmaar nietmagoverschrijden?
Wiezouzichaanzulkegrenzenwillen houden? Er iseenwijd
verbreide behoefte,tedromenvanwerelden dieoverdegrens liggen.Telkensweerwordt geprobeerd zulkedroomwerelden teverwerkelijken.Wijbouwenaaneenwereld waarin drommenmensenover
legeautobanen kunnen rondrazen ineenongereptenatuur,omdaar
deel tenemenaaneen safari-jachtoponuitroeibarehoeveelheden
tijgersenparadijsvogels.
Het ismoeilijkvooreencreatieve levensgenieter,opzijn
eentjedegrenzen vanhet toelaatbare teoverschrijden.Eenongereptenatuurwordt niethopeloosgereptwanneeréénmensmetéén
autokomtoméénachterbak vol paradijsvogels teschieten.Deze
enkeling gaatnietmerkbaaroverdeschreef.
Het isevenmoeilijk vooreen creatievemensheid,binnende
perken teblijven.Wantal dieonschuldigeenkelingenwordensamen
schuldig.
Devrijheid vandemens iseengebonden vrijheid. Deze vrijheid kanblijvenbestaan als iedermenszichopzijnplaatsgebondenweetaandegrenzen dievoor detotalemensheid gelden.Zolang
diegrenzen nietalgemeen bekend zijn,zullen sommigen degrenzen
ongewildoverschrijdenenanderen zullen hetwillens enwetens
doen.Tercompensatie zullengoedwillendendaarom extravoorzichtigmoeten zijn. Inditartikel willenweproberen enkelegedachtenoverdiegrenzen teontwikkelen.
Allereerstwil ikstellen datdepersoonlijke gebondenheid
aandiegrenzenmoeilijkafgedwongen kanworden. InNederlanddenkenweggebruikers,milieuverbruikers,belastingontduikersenvele
anderen datallesmag zolang jenietbetraptwordt.Zokomenwe
erniet.Zelfseengoed georganiseerde politiestaat zietgeen kans,
iederewetsovertreder tebetrappen.Engeenenkele rechtsstaat
ziet kans,alleonjuiste handelingenbijdewet teverbieden.
Depersoonlijke gebondenheid aandegrenzen vaneengebonden
vrijheid moeteenvrijegebondenheid zijn.Depersoonlijkegebondenheid kanpasdanuitdrukking zijn vanpersoonlijke vrijheid,
wanneer zegedragenwordt door persoonlijkewaarden eneenpersoonlijk inzicht,datmedegedragenwordt door kennis tenemenvan
technologischonderzoek enwetenschappelijkebezinning.
Het lijktmijdateen leefbare toekomstvooronsverrenageslachtalleen bereikbaar iswanneer degehelemensheid bereid is
eenpad tegaandatzichkenmerkt doorvrijegebondenheid aaneen
gebonden vrijheid. Ditzal hetpad vandegehelemensheid moeten
zijn.Daarom zal zo'nvrijegebondenheid een normaal bestanddeel
moeten zijnvan iederemenselijkecultuur.
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2.

Rechten en plichten

Er leven ruimviermiljard mensenopdeaarde.Volgensvooi—
spellingenzullenerovereen halveeeuwmisschien achtmiljard
zijnofnogmeer.Al dezemensen hebben behoefteaanvoedsel,kleding,onderdak,gezondheid,socialegeborgenheid eneenplezierigeomgeving. Inallerlei verklaringen over de rechtenvandemens
zijn zulke rechten door deVerenigde Natiesenanderegezaghebbendeorganen vastgelegd. Slaan zulke rechtenergensop?
Bijaanwijsbare rechten horenaanwijsbareplichten.Denkaan
kankerpatiënten.Eengezondheidsorganisatie zouplechtig kunnen
verklaren datallepatiënten rechthebbenopgenezing.Zo'n recht
blijftonwerkelijk als niemand deplicht krijgt depatiënten te
genezen.Enzo'nplicht blijftonwerkelijk als niemand hetkan.
Want iedereplicht vraagt devrijheid vaneenspeelruimte diehet
mogelijkmaaktdeplicht na tekomen.Ookeenplicht isgebonden,
gebonden aandevrijheid vandespeelruimte diezelfeengebonden
vrijheid is.
Het zelfdegeldtvoordewereldlandbouw. Gesteund dooroude
ervaringen envoorlichting over nieuwewetenschappelijke inzichtenen technologischemogelijkhedenmoeten deboeren vandegehele
wereld voldoende voedsel verbouwen voordebevolking vandegehele
wereld.Dewereldbevolking heeft immers rechtopvoedsel.Het
rechtopvoedsel iseen lozekreetalsopdeboeren nietdeplicht
rust,voldoende voedsel teverbouwen.Dezeplicht iseen loze
kreetalsdeboerenhetnietkunnen.Deplicht vandeboeren is
evenzeer eengebondenplicht alsdeplicht vandeartsen diealle
kankerpatiënten zoudenmoeten genezen vanwegeaf tekondigen rechtenvandepatiënt.Zolang hetniet kan,kanhetnogniet.
Eenonmogelijke plicht kan tot rampzaligegevolgen leiden
wanneermen probeert deplicht toch na tekomen.Speciaal inde
landbouw ishetmogelijk,opkorte termijn gunstige resultaten te
bereiken dieop lange termijn rampzalig zijn.
Waarschijnlijk laatdevruchtbaarheid vandeaardkorst toe,
dateroverveertigjaar zo'nachtmiljardmensengevoedworden.
Isditvoldoendeom tehandhaven datallewereldburgers dus recht
hebbenopvoldoendevoedsel?Omeenantwoord tevinden zullenwe
nietalleen de rechtenmoeten erkennenmaarookdeplichtennauwkeurigermoeten localiseren.
Inonzedagen zienwegeen kans, ruimviermiljardmensenredelijk tevoeden.Degewassen dieweverbouwen zijnnietzoproduktief alswezoudenwensen.Deboeren hebben nietdedeskundigheid diebijhetgebruikvanbetere rassenenbetere landbouwmethodenvereistwordt.Dehandel isniet instaat,devoedselstromen indejuiste richting te leiden.Amerika enEuropa kennenhet
verschijnsel vanoverproduktie ineenwereld methongerproblemen.
Dat ikditconstateer isnietbedoeld alsverwijt.Het isalthansgeenverwijtjegens deboeren,de landbouwwetenschapende
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maatschappelijke structuren die hun plichten niet nakomen. Alle
plichten zijn gebonden plichten die niemand binden aan het onmogelijke. Misschien tonen sommige mensen een verwijtbare onwil, dit
feit te aanvaarden. Daardoor kunnen ze een wereld van achterdocht
scheppen waarin de problemen nog moeilijker zijn op te lossen.
Als we over een halve eeuw een verdubbelde wereldbevolking
willen voeden,moeten we misschien nieuwe gewassen vinden, stellig nieuwe rassen kweken, een nieuwe vakbekwaamheid opbouwen bij
de zittende boerenbevolking over de gehele wereld; of ze wegens
hun onbekwaamheid horig maken aan een stel onfeilbare betweters.
We zullen waarschijnlijk enorme voedselstromen moeten organiseren
waar we in afzienbare tijd geen bijpassende geldstromen tegenover
kunnen plaatsen. Of we zullen enorme volksverhuizingen moeten organiseren in de tegengestelde richting.
Bij rechten horen plichten. Wie moet de nieuwe gewassen vinden? Wie moet de rassen kweken die alleen maar goede eigenschappen
hebben die nooit verloren gaan, zodat de genenreservaten kunnen
worden opgeruimd? Mogen we van alle boerenfamilies over de gehele
wereld eisen dat ze over veertig jaar boeren hebben opgeleverd,
die uitsluitend doelmatig werken en nooit een stukje landbouwgrond
prijsgeven aan erosie? Wie zijn verplicht, de voedseltransporten
en de volksverhuizingen te organiseren?
Het is zinloos, de plichten te localiseren als we niet weten
wie het kunnen. De rechten van de mens zijn een slag in de lucht,
als we weten dat niemand het kan. Het is niet verlammend onmogelijkheden temoeten erkennen; integendeel.We kunnen proberen na
te gaan wat dan wel kan. Vaak kan er meer dan we denken.
De rechten van de mens kunnen ineen andere formule worden
gegoten. Meestal worden ze zo opgevat: "leder mens die nu eenmaal
geboren is,heeft recht op voldoende voedsel, kleding, onderdak,
gezondheid enz.". Maar we kunnen ook lezen: "leder kind dat geen
uitzicht heeft op voldoende voedsel, kleding, onderdak, gezondheid
enz. heeft het recht, niet geboren teworden".
Inde laatste vorm zijn de plichten te localiseren; met een
beetje goedewil zijn ze vaak ook uitvoerbaar. Bovendien is het
nooit zinloos,zich aan de plichten van de tweede interpretatie te
houden. Een aanwijsbaar (mogelijk) kind wordt vrijgesteld van een
akelig leven; en de plichten die volgens de gangbare interpretatie
worden rondgedeeld worden gemakkelijker hanteerbaar. Toch zien we
dat juist de tweede interpretatie enorme emotionele weerstanden
wakker roept. Vaak nog meer bij officiële woordvoeders dan bij
potentiële ouders die doeltreffende middelen zoeken maar niet kunnen krijgen wegens georganiseerde belemmeringen.
Ikvrees dat ik de volgende stelling zal moeten formuleren
over een aantal wereldculturen:
De mensheid is bereid plichten te aanvaarden die ze toch niet
na kan komen; ze is niet bereid plichten te aanvaarden die zewel
na kan komen. Het geeft ethisch zelfrespect dat men plichten erkent, en men houdt zijn vrijheid als ze onuitvoerbaar zijn.
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Hetverzet tegendeuitvoerbare versievande rechten vande
mens berust tendeleopmisverstanden.Men zietditalsgenocide:
alseenpoging vanwelvarende volken deminderwelvarende volken
teverplichten,zich nietofnauwelijks voort teplanten.Het is
eenmisverstand tedenken datmen genocidedoelmatig kan bestrijdendoordrommen kinderen toteenerbarmelijk leventeverplichten.
Maarvoor devolledigheid wil ikeropwijzen datuitdrukkelijk
niet isgezegd dat ieder kind datwel uitzicht heeftopvoldoende
welvaart enwelzijn het rechtheeft,wel geboren teworden.Ouderparen zullenookmoeten lettenopdemogelijkhedenvanminderbedeelden,van verre volken envan het latenageslacht.Ook zijzulleneenvrijegebondenheid moeten tonenaandegrenzen vaneengebondenvrijheid.

3.

Historische processen

Degroei vandewereldbevolking iseengebeuren datallerlei
processen inwerking stelt.Ermoeten telkens nieuwemogelijkheden
worden gevonden voor hetverbouwen vanonsvoedsel enhetverhogen
vanonzewelvaart. Eigenlijk isdebevolkingsgroei nietalleen
oorzaakmaarookgevolg vanzulkeprocessen.Zonder technologische
groei zoudezegroei vandewereldbevolking nietmogelijkzijn.
Naast zulkecultuurhistorischeprocessen zienweookallerlei
processen vanzuiver natuurkundige aard.Opzeer langetermijn
zienwedatgebergtenworden gevormd enweerwegslijten.Opkorteretermijn zienwe deafwisseling van ijstijden enwarmere interglacialen.Wemogeneen nieuwe ijstijd verwachtenwaarin deNoordzeedroog kanvallenendeSaharamisschien een regenrijkgebied
kanwordenmeteendichtebevolking.Daarvóórmogenwemisschien
verwachten datons interglaciaal nogwatwarmerwordt,zodatde
poolkappen volledig smelten enNederland velemetersonderwater
verdwijnt.Hetzou nietmerkwaardig zijnals zo'nklimaatsomslag
zich indeeerstkomende tienof twintigduizend jaar zouvoltrekken.
Over zo'nperiodezijn deklimaten nietstabiel.Met name lijkt
het klimaat tijdensde interglacialen nogal wisselvallig tezijn.
Deonzekerheid opditgebied wordt nog sterkverhoogd doordeingrepen vandemens diehet uiterlijkvanhetaardoppervlak telkens
weer drastisch verandert.Daardoorworden debasisgegevensvanhet
klimatologischgebeuren herhaaldelijk zogrondig herzien dateen
voorspelling vanhetklimaatdatovereenpaarduizend jaarzal
heersen,nietgoedmogelijkis.
Ingrijpende klimaatschommelingen leidenertoe,datalleecosystemenmoeten gaan schuiven. Indemeestegebieden vandeaarde
wordt hetwarmerof kouder,drogerofnatter.Allerlei dieren zullengaan trekken naar betereoorden.Sommigeplanten zullen kunnen
uitwijken,anderezullen uitsterven.Zo ishetaltijd geweesten
zozal hetwel altijd blijven.
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Totdusver ishetverliesvanoude soorten altijdgecompenseerd door hetontstaan vannieuwe levensvormen.Wanneer deverschuivingen nietal te ingrijpend zijn,kandeevolutie hetblijkbaarwel bijhouden.Het isniet zekerdatdeze regel altijd geldig
is.Nahetuitsterven vandesaurenwasereen periodevan 70min
jaarnodig voorhetvormen vannieuwevolwaardigeecosystemen.
Waarom zou het nieterger kunnen?Onze technologischecultuur laat
veel levensvormen verloren gaanwaardoor dekansopeengeslaagde
aanpassing beslist kleinerwordt.Welkeaanpassingsmogelijkheden
zijnernog bijdeeerstkomende klimaatsverandering?Moetenwehopendatdeaardedan zo radioactief is,datdeevolutie beduidend
snel1er loopt?
Naast degeologische,klimatologischeen bijbehorendeevolutieprocessen zijnerdus culturele processen. Iknoemde reedshet
ontwikkelen vannieuwe technologieën voorde landbouw,-nieuwegewassen,nieuwe rassen,betereerosiebestrijding. Iknoemdehet bijbehorendeproces van scholingvandeboerenbevolking. Iknoemdede
noodzaak,voedselstromen envolksverhuizingen teorganiseren.Bij
al zulkeprocessen isereenmaximale snelheid eneenmaximumsnelheid.
Metmaximale snelheid bedoel ikdesnelheid dienietoverschreden kanworden.Omdeeerstevoedselnood indewereld opte
heffen zoudenwedegraanproduktie inNoordAmerika sterk kunnen
uitbreiden.DeAmerikanen zouden kunnen besluiten ditvoedsel gratis terbeschikking testellenenook nog de transportkosten naar
hongergebieden tebetalen.Maarook danzoudenwedevoedselstromenniet indriejaar doeltreffend kunnenorganiseren. Indehongerlanden zijnernietgenoegwegen;er isteweinigopslagruimte;
er isgeen distributie-apparaat voor hetverwerken vanomvangrijke
goederenstromen,-nietopbasisvangeldverkeer ennietopbasis
van schenkingen. Ikvrees temoeten vermoeden dathetook intwintigjaar nietgeorganiseerd kanworden;eenontwikkelingsdecennium lijktmeerg kortvoor hetgesteldedoel.Zelfs als ieder
naarvermogen meewerkt.Daarmee isdaneenwereldvreemdevoorwaardegesteld. Naaardbevingsrampen in Italiëblijkt telkensweerdat
eenhulpproceswordt gefrustreerd doormaffia-achtigestructuren.
Zolang dergelijke structuren nietdoorbroken kunnenworden,ligt
demaximale snelheid laag.
Demaximumsnelheid iseensnelheidsbeperking dieopgelegd
moetwordenom hetgevaarvan rampzaligeontwikkelingen tebezweren.Deze ligtvaak lager dandemaximale snelheid. Inonzedagen
kunnenwe het landbouwareaal snel uitbreiden door hetkappenvan
de regenwouden endoor allerlei andereontginningen.Zulkemaatregelen zijnonzinnig,wanneer deontgonnen gronden snel veranderen
inwoestijnen. Deontginningen gaan tesnel,alsdeontginners
geen bijpassende vakbekwaamheid kunnenverkrijgen.Voldoendezekerheid over devakbekwaamheid kanniet bestaan,zolangookdewetenschap nietweetwatweonsopde resterendemaagdelijkegronden nog kunnen veroorloven.
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Creatieveontwerpers hebbenweinig gevoel voormaximum snelheden.Demeesteontwerperswerken inde industrie.Zeontwerpen
industriëleprocessendievanhetbegin totheteind doordefabrikant kunnenworden georganiseerd.Het kannatuurlijk nog twintig
jaardurenvoor dekernfusie isuitgevonden enhetkandannog
tienjaardurenvooreenvolledig geautomatiseerde fabriek isontworpen engebouwdwaarin deze techniekwordt toegepast.Er iseen
maximale snelheid.Maarwaarom zoudemaximumsnelheid nieteven
hoog 1iggen?
De industriezietweinig problemen omdat deproduktenmogen
verslijten; zekunnenworden afgedankt omdatmen zekanvervangen
doornieuweexemplaren.
Voor historische processen gelden vaakwelmaximumsnelheden
omdatafdanken envervangen nietmogelijk is.We kunnendebestaandemensheid wel afdanken.Maar naeen kernoorlog hebbenwegeen
mogelijkhedenvoor hetontwerpen enopbouwen vaneenbeteremensheid.We kunnendebestaande ecosystemen verloren latengaan;maar
uithetwoestijnzand kwekenwegeen nieuwevoedselgewassen.
Vlinders zijnvaakmooier dan rupsen.Alleeneen dwaaszal
alle rupsen platdrukken om ruimte tevinden voormeervlinders.
Vlinders kunnenalleenontstaan ineenhistorisch proceswaarin
de rupsen nietgemist kunnenworden.Demens kanalleen levenals
deel vandebiologischewerkelijkheid.Hij kanzijn levensbasis
nietverbreden door debiologischewerkelijkheid tevernietigen.
Hijneemtdevrijheid, indeecosystemen integrijpen.Waarschijnlijkmag hijdievrijheid somsnemen;maar danalleenals
hijhaarzietalseen'gebonden vrijheid.Hijmoet invrijegebondenheid besluiten vitalegrenzen niet teoverschrijden. Eendwingendeeis isdaarbijdathet historisch proces nietmag sterven.
Allesen iedereenmag sterven,maar hethistorisch procesniet.
Datzou hetabsoluteeindezijn.Ons restnog slechtsééntechnologischecultuurdienuwereldomvattend is.Zesterftniet,of
inhaargeheel.Wemoeten voorzichtig zijn.

k.

Entropie en eindigheid

Demenszal zichnietkunnen handhaven zondereconomische
activiteiten.Al dezeactiviteiten tezamenvormen heteconomisch
proces.Daarover steltdeeconoom en fysicus N.Georgescu-Roegen:
"Theeconomieprocessmaterially consistsofatransformationof
lowentropy into ....waste"1).Eenzeer zorgvuldige vertaling
vandezeuitspraak zoumisschien zijn:"In hetmateriële vlakmoetenweheteconomisch proces zienalseen transformatievan lage
entropie in ...afval".
Dezewoorden van Roegen zijn bedoeld alseenwaarschuwing
vooronswesters economisch procesmeteen ruimgebruikvanfossieleenergie.Voor culturen dieop zonne-energiedraaien,geldtdé
uitspraak niet.Misschien tenovervloedewil ikeropwijzendat
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hetwoord "economie"hiernietwijstopeengeldhuishoudingmaar
ophetgeheel vandeactiviteitenwaarmeeweonzestoffelijkebehoeften dekken.Roegen bekijkt heteconomisch gedoemetdeogen
vaneenfysicusom des tescherper tekunnen zienwaartoe dehistorischeprocessen zullen leidenalsweonzeeconomie nietdrastisch
herzien.
Een fysicus richtzijnaandacht graag opeen beperkt deel van
dewerkelijkheid:dezonmethaar planeten,eenopgewondenhorloge,eenschep zand opeenglasplaat.Hetgeheel datdeaandacht
trektnoemtmen indefysica eensysteem.Zoopgevat hoefteensysteemgeen innerlijkesamenhang tevertonen.Natuurlijkmoet erwel
eenduidelijke reden zijnwaarom defysicus ditsysteemalsobject
van studieneemt.
Een systeemwordt dangezien alseenverzameling elementen
waartussen relaties bestaan.Vooronsdoel zijn diésystemenbelangrijk,waarin ofwaarmee ietsgebeurt.De relaties tussende
elementen hebben dan invloed opde loopvandegebeurtenissen.In
een luchtstroom kaneenzandhoopje typischevormenaannemen.Dat
hangt nietalleen afvandekorrelgrootte,maarookvandevorm
vanhetzandhoopje.Devorm iseen totaalindruk vanallerlei relaties.
Eensysteem isgesloten alsergeenmaterie engeenenergie
in-ofuitgaat.Anders ishetsysteem open.Onszandhoopjeopde
glasplaat iseen gesloten systeemwanneer hetnietwaait enniemand tegen deglasplaat tikt,of tegen hetzand.Het iseenopen
systeem ineen storm. Erkomtenergie inen hetzandwaaiteruit.
Eengesloten systeem moet nietworden verward meteengeslotenkringloop.Eengeslotenwaterkringloopwordtgevormd
doorverdamping uitdezee,transportvanvochtige luchtnaar
het land,regen,enafvoer doorde rivieren naarzee.Deze
gesloten kringloop vindtplaats ineenopen systeem datdraaiendewordt gehouden door toevoer vanzonnewarmte.
Veel systemen zijn bijnagesloten.Denkaaneen reedsopgewonden horloge.Deveer staat regelmatig energieafaanhetuurwerk.Daarwordt deenergiegebruikt omwrijvingen teoverwinnen.
Deenergiewordtomgezet inwarmte.Hethorlogezouwarmerworden
dandeomgeving als dezewarmtenietwerdovergedragen.Eenbekendefysischewet stelt datongemotiveerdeverschillen moetenverdwijnen.Daaromwordt dewarmteaandeomgeving afgestaan.Alswe
nietopdeze kleinewarmtestroomwillen letten,beschouwenwehet
reedsopgewonden horlogealseengesloten systeem;maar het systeem iseenbeetjeopen.
Hetopgewonden horloge bevat nietalleen materie,maarook
energie.Deenergie kanaanwezig zijn intwee toestanden.Deenergievandegespannen veer bevindt zich ineen toestand vannegentropie,een toestand diezichzelfopwil heffen,een labieletoestand.Deveerwil zichontspannen.Warmte isookeenvormvan
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energie.Alserdoordewrijvingwarmteverschi1lenontstaan,geeft
dateen labiele toestand.AlsergeenwarmteverschiHen zijn,bevindt dewarmte-energiezich ineen toestand vanentropie,een
stabiele toestand.
Deovergang tussen negentropieenentropie isgeleidelijk.
Indeveervaneenpasopgewonden horloge isdenegentropiemaximaal endeentropieminimaal.Wanneer hethorloge uitgelopen is,
isdeveervrijwel volledig ontspannen.Misschien isernogeen'
beetjenegentropie,eenbeetje labiliteit diezichzelfopwil heffen,maardebeschikbare energiekandewrijving nietmeeroverwinnen.
Ineen tikkend horlogewordt deenergievandeveeromgezet
inwrijvingswarmteen intikgeluiden.Deenergieverplaatstzich
envervormt zich.Maarerwordt geenenergievernietigd. Erverdwijntenergieuithet systeemomdatwarmteengeluidenwordenafgegeven aandeomgeving.
Ookdenegentropieverplaatst zich.Denegentropievandegespannen veerveroorzaaktwarmteverschi1len inhethorlogeomdatde
wrijvingswarmteopzeer specialeplaatsenontstaat.Denegentropie
wordtwel kleiner.Dewarmteverschi1len heffen zichzelfop;uiteindelijk zijnergeen labieletoestanden.
Wemogen zeggen datdenegentropie ineen tikkend horloge
steeds kleinerwordt;wemogenook zeggen datdeentropie steeds
toeneemt.De laatsteformuleringwordtgewoonlijk gebruikt.Een
hoofdwet uitdefysica stelt nu,datdeentropie nietkanafnemen
ineengesloten systeem. Erontstaan nietzomaar toestanden die
zichzelfwillenopheffen;erontstaat geen labiliteit.
Met hetvoorgaande isnietalles gezegd.Erwordtooknog
aangenomen dat iederetoestand vanorde labiel is.Wanneerweeen
goed horlogeeeuwen achtereen ongebruikt laten liggen,zal hetin
kwaliteit achteruitgaan.Nietalleenomdat hetgaat roestenof
wordtaangetast doorzuren indeatmosfeer.Ookomdat zonuendan
eenatoom zijnjuisteplaats verlaatendiedan niet terug kan
vinden.
Hetbegrip entropie is ingevoerd als naamvaneengetal dat
wemeteen formulekunnen berekenen.Het iseenmaatvoordefysischechaos;Van Dale 2)zegt:"deongeordendheid indatsysteem".
Zo isnegentropieeenmaat voor fysischeorde;ordelijke fysische
toestanden zijn labiel.Alserooitwatgebeurt looptdeordeterug.Wezullen nogeenwetvan Laszloontmoeten diehet tegendeel
1ijkttebeweren.
Westonden reedsstil bijdefysische hoofdwet datdeentropieniet kanafnemen ineengesloten systeem.Alser inhet systeem nietsgebeurt,blijftdeentropienatuurlijk gelijk.Erzijn
ookeenpaar processenmogelijkwaarbijdeentropiegelijkblijft,
b.v.omkeerbare processenof ronddraaiende bewegingen zonderwrijving.Zulkeprocessen zijneconomisch niet interessant.Bijeconomischeprocessen ineengesloten systeemmoet deentropietoenemen.
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Dat lijktmijdeexacte formulering vandestelling vanRoegen.
Eenachterliggendestelling isdatalleeconomischeprocesseneen
fysischaspect hebben endatdaarom dewetten vandefysicarelevantzijn vooralleeconomischeprocessen.
Bijeenprocesvan besluitvormingvaltdatminderopdanbij
deproduktievanmateriëlegoederen.Maarer isgeenbesluitvorming mogelijk zonder fysisch-chemischeprocessen inde
hersenen.Maar latenwespeciaal lettenopproduktieprocessen,zevormen eenonmisbaar element vanheteconomisch proces.
Inwelk fysisch systeem vindt hetproduktieprocesplaats?
Latenweeerst lettenop hetsysteem vandegrondstoffen.Hetproduktieproces verdeelt dematerievandegrondstoffen overtwee
hoofdgroepen:eindprodukt enafval.Meestal heerster inheteindprodukteenorde,dieniet indegrondstoffen aanwezigwas.Maar
erzijnuitzonderingen.
Eenmengvoederfabrikantgebruikt grondstoffen dieordelijk
gescheiden zijn. Inhetproduktieproceswordt dezeordevernietigd
doorallegrondstoffen zorgvuldig temengen.Dit iseenopzettelijkeverhoging vandeentropie.Heteconomisch produktieprocesis
gerichtophet scheppen van toestanden dievoordemenswenselijk
zijn.Meestal zijn zulke toestanden labiel,althansop langetermijn.Maardathoeft niethetproduktiedoel tezijn.
Economischeprodukten kenmerken zichgewoonlijk dooreen
orde,endusdooreengehalteaan negentropie.Daarommogenwein
hetalgemeen zeggen dat "het"economisch procesdematerievande
grondstoffen verdeelt over "materie inheteindprodukt"en"materie indeafval". Inheteindprodukt vindenwedangewoonlijkeen
ordedieer indegrondstoffen nog nietwas.
Somskandeordevan heteindprodukt ineengesloten systeem
ontstaan;b.v.bijcompostbereiding.Maarzulkegevallen behoren
totdeuitzonderingen.Als regel iserenergietoevoer nodigomde
nieuweorde tekunnenvormen.DeWesterseeconomie haaltdeenergie intoenemendemateuitfossiele brandstoffen. Eensysteemvan
grondstoffen plus fossiele brandstoffen mogenwe bijbenadering
alseengesloten systeem zien.Deonvermijdelijkewarmte-afvoer
negerenwedan.Ditgesloten systeem verdeelt dematerieovereindproduktenafval.Ditgeldt zelfsvoordemengvoederfabrikant.Er
isafvalwant degebruikte brandstoffen vormen rookenas.
Eenmaterieel produktieproces ineengesloten systeemkenmerkt zichop fysisch niveau dooreenverplaatsing vanentropie.
Meestal wordt inheteindprodukt een bepaaldeordeaangebracht.
Aan dematerie inheteindprodukt isentropieonttrokken.Deze
entropiemoet ergens blijven.Omdatwe hethebbenovereengeslotensysteem,moet deentropie inhetsysteem blijven. Deentropie
moetworden gedumpt indematerie vandeafval.
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Bij iedermaterieel produktieproces ineengesloten systeem
moeterafval ontstaanwantermoetentropiewordengedumpt.Zelfs
alsaan heteindprodukt geenentropiewordtonttrokken.Wanthet
produktieproces iseenprocesen scheptzelfentropie.Alleen in
uitzonderlijkegevallen laatzichdenken datdezeentropie inhet
eindprodukt kanwordengedumpt.
Roegenervaartal dezewetten en samenhangen als bedreigend.
Aan heteindevaneenpermanente afvalproduktie ziethijeenwereld dieuitnietsbestaat danafval.Daarvindtonzewelvaartsproduktie haar natuurlijkeinde.
Optimisten zullen denken dat Roegen teweinig letteopde
mogelijkhedenvan recycling.Uitdeafvalberg kunnenweallematerialen naarbehoefte herwinnen.Erbehoeftgeenblijvendeafval
teontstaan.Dezeoptimisten hebbenongelijk. Recycling iseen
produktieproces.Alsditproces ineengesloten systeem plaats
vindt,zal ernaafloopvan hetprocesmeerentropie,endusmeer
afval,zijn danervoor.
Andereoptimisten zullen zeggen dat hetonsnietzal lukken,
degeheleaardeom tezetten ineenafvalberg,want devoorraden
fossieleenergiezullenzijnuitgeput voorwediteindpunt hebben
bereikt.Ookdat kan tegenvallen.Als kernfusiemogelijkwordt
kunnenweonbeperkt doorgaanmetdeafvalproduktie.

5.

Leven met afval

Isdedreiging dieRoegen schildert reëel,of ishiersprake
vaneenbegripsverwarring. "Afval"iseeneconomisch begrip,evenalshetEngelsewoord "waste".Haar "materiewaarinentropie is
gedumpt" iseen fysisch begrip.Mogenwehet fysische begripzo
maargelijkstellenaaneeneconomisch begrip?ofmoetenweereen
eigen termvoorzoeken?
Ikhebgedachtaan hetwoord prak.Ditwoord kaneen beperkte
betekenis hebben:eenhoeveelheid fijngemaakt gemengd eten.Maar
ookeen ruimerebetekenis:alswe nietoppassen gaat deaardein
deprak.Hetwerkwoord prakken betekent: (meteenvork)fijnmaken
endooreenmengen.Dievork lijktmij nietwezenlijk."Fijnmaken
endooreenmengen" iseengeschiktmiddel omdeentropie teverhogen.Aanwezige structurenworden bestreden zodateenzogrootmogelijkewanordeontstaat.Dat isentropie.
Ikhebgekozen voor hetwoord praksel•Zoalseenmengsel ontstaatdoor temengenontstaat eenpraksel door teprakken.Roegen
waarschuwtonsdatwe bezig zijn,deheleaarde teverprakken.Is
daterg;kunnenweopeenpraksel leven? Enkunnenweopeenprakselwelvarend zijnenwelzijnvinden? Ishetgezellig opeenpraksel of ishetdaar tesaai?Voorweeenantwoord zoekenmoetenwe
dekenmerken vaneenpraksel vaststellen.
Eenvuilnisbelt iseenpraksel.Dematerie iszofijnverdeeld dathetmetvuilniswagenskonworden aangevoerd enhet ligt
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alseenhopelozejanboel door elkaar.Maarer isnogorde.Speurders kunnen daar nogwel eens ietsbruikbaars vinden.Alshetvuilnisfijngemalenwordt,wordtdeentropie noggroter.Zo ietsgebeurtwel metafgedankte auto's,om danmetmechanischemiddelen
nog ietsvandematerialen terug tewinnen.Erwordtveel energie
gebruiktomdeentropie tevergroten.
Alsomschrijving zou ikwillen geven:Eenpraksel iseentamelijk homogeen gemaakt geheel,waarbinnen toch nogtoevalsfluctuatiesmogelijkzijn.
Wijzagen reedsdateenproduktieprocesvaakgericht isop
hetmakenvanpraksels. Denkaanmengvoeders enverfmengsels.Denk
inhetalgemeen aanhomogeneeindproduktenvanmassafabrikage,zoalsbakstenen.
Ikzou hetwoord "prakselen"willen gebruikenmetdebetekenis"verschuiven naarmeer homogeniteit".Omdan tekunnenstellen
datmet namede landbouw deaardeverprakselt.Wehebbeneenbeperktaantal landbouwgewassen:granen,aardappelen,rijst,soja,
maïs.Grotearealenmoetenoptimalegroeiplaatsen biedenaanjuist
dezegewassen.Alsdegronden nietoptimaal bruikbaar zijnworden
zenaar hetoptimum verschoven doorontwatering,bevloeiïng,bemesting,egalisering.
Natuurlijk stellen tropischegewassen andereeisendandegewassen voorgematigde streken.Ennatuurlijk stellen boomgaarden
andereeisen danweidegebieden. Erzijneenaantal uiteenlopende
optima.Maardit neemtnietweg dathetaantal optimadat inzeer
grotegebieden gedefinieerd kanworden vaakzeerbeperkt is.Uitgestrekthedenworden verschoven naar hetzelfdeoptimum.Zeworden
gehomogeniseerd,geprakseld.Onze landbouwgrondenzijnprakselgrondenmetzoweinig mogelijk verscheidenheid.
Datgeldtookvoor degewassen.Denatuurlijkevariatiedie
vanoudsaanwezigwas,wordt steedsmeer teruggedrongen doorde
veredeling.Men kweekt steeds betere rassenomdieopgroteschaal
teverbouwen.Deslechte rassengaanpraktisch verlorenookal
probeertmen zealsmuseumstuk instand tehouden ingenenreservaten. Infeite krijgenonzegewassen insteeds sterkerematehet
karaktervanprakselgewassen;zeworden sterkverschoven naarhomogeniteit.
Devraagwasofweoppraksels kunnen leven.Hetantwoord
lijkt teworden datwe nietzonder praksels kunnen leven.Onzegehelevoedselvoorziening wordt gebaseerd opeengeprakselde landbouwomeen steeds ruimerebestaansbasis tekrijgen.Geldt hierde
waarschuwing vanRoegen datonzeprakselende beschaving doodzal
lopen?Waarschijnlijkwel.
Een belangrijke doelstelling bijdeveredeling is,datde
nieuwe rassenweerstand moeten biedenaanziekten enplagen.Er
worden regelmatig nieuwe resistente rassengevonden.Maarevenregelmatig veredelen deziekten enplagen zichzelfzodat zenaeen
beperkt aantal jaren hetproductieve, resistente raskunnenaantasten 3).Naarmate hetprakselgewas homogener iszijndegevolgen
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danernstiger.En indiezelfdematewordt hetmoeilijker,uitgangsmateriaal tevinden voor het kweken vannieuwe resistente
rassen.Sterkeheterogeniteit iseenonmisbareeigenschap vande
basisvooreenveiligevoedselvoorziening.Metonze geprakselde
landbouw kanhetnog eeuwen goed gaan.Maaralsereenpaaragressieveziektenofplagenontstaan kunnenweook inweinigjaren
hopeloos vastlopen.Metdecoloradokever ging het noggoed,evenalsmetdeaardappelziekte indevorigeeeuw.Ongetwijfeld kanhet
ookanders.
Nietalleen de landbouwgronden en landbouwgewassenwordenverprakseld maarookdeecosystemen vandenatuur.Wanneer alleontginbaregrondenontgonnenworden gaanalleecosystemen diedaar
thuishorenverloren.Al dezegronden zullenwordenontgonnen als
debevolkingsgroei doorgaat.Geenenkeleoverheid kangrotereservaten blijvend tegen landhonger beschermen,diesteedsgroter
wordt bijdoorgaande bevolkingsgroei enaangeprezen egoïsme.Zoalszeook niet kunnen voorkomen dat reservaten inAfrikaworden
leeggestroopt;enzoalswe hetnatuurreservaat DeBeernietkonden beschermen tegendehavenhonger van Rotterdam.
Indeecosystemen diestellig verlorengaan zoudenwewaarschijnlijk nieuwe landbouwgewassenmoeten vinden alssommigevan
onzehuidigegewassen door nieuwe ziekten enplagen verlorengaan.
Want degewassen uitdieecosystemen passen nog hetbestoponze
geprakselde landbouwgronden.
Op langere termijn isdezeer sterkevereenvoudiging vanhet
levenopaardeuitermategevaarlijk.Stellig zullen ernieuwe ijstijdenenanderedramatischeveranderingen komen.Hetevolutieproceszal eengeschakeerd uitgangsmateriaal nodig hebbenom dekritischeperiodedoor tekomen.
Inhetvoorgaande heb ikhetprobleem vanRoegen een beetje
ontlopen.Degeprakselde landbouwgewassenzijn bedoeld alsoptimalebasisvooronsbestaan;endegeprakseldegronden zijnbedoeld alsoptimalegroeiplaats voor de landbouwgewassen.Deprakselswaar Roegenaandenkt hebben helemaal geen doel.Zeontstaan
omdatentropie ergensmoetworden gedumpt.Of,meereconomischgezegd,zeontstaanomdatwegeenmoeitewillendoenvoorhetopruimen vanonze rommel.Afgedankteauto'sworden nietzorgvuldiggeslooptommetweinig energieverlieszoveel mogelijkmaterialenterug tewinnen,-zeworden inelkaar geperstofvermalen.Chemisch
afval wordt nietzorgvuldig inonschadelijkestoffenomgezetmaar
ergensgestort,te land,terzeeen inde lucht.Nadertigjaar
chemische industrievindenwehetal griezelig.Watdenkenweals
wedriehonderd jaarverder zijn?Ofhebbenwedangeen nageslacht
datnogkandenken?Of isdatnageslacht niet inonswij-gevoel
opgenomen?Voelenweons nietmet henverbonden?
Meteenaantal korteaanduidingenwil ikdezeparagraafbesluiten.Erzijnprakselswaarop enwaarvanwe kunnen leven:landbouwgronden en landbouwgewassen. "Leven" ismeerdan"eten".Het
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levenopzo'nbasiszouwel eensonmogelijk saai kunnenworden.
Uithet feit datwezokunnen etenmogenwe niet concluderen dat
weopallepraksels kunnen leven.Ofdathet langdurigkan.
Het isvrijeenvoudig,onsafval inzee testorten.Het is
ergmoeilijk zeweer uitdezeeteverwijderen wanneer blijktdat
het leven inzeedodelijk bedreigd wordt.Hetzelfde geldt iniets
zwakkerematevoor destoffen dieweop land inhetmilieustorten.Zeworden gestortomdat zepraktisch onhanteerbaar zijn.Dat
zijn ze inveel sterkerematealswe hetmilieuweerwillenschoonmaken.
Opzichzelf zijn hinderlijke,onbruikbare bijproduktenvande
industrie noggeen afval infysischezin;hetbehoeven geenpraksels tezijn.Zekunnen inzeerordelijkevormvoorhandenzijn.
Doorze inhetwildeweg testortenworden zebestanddeel vaneen
janboel,van rotzooi.Daardoorontstaat entropie,wanorde.Dodelijkeprakselsworden vaak nietgevormd uitnoodzaakmaar uitkortzichtigheid enegoïsme.
Ook nuweer schiet ikaan hetprobleem vanRoegen voorbij.
Zijnprobleem isniet datafval giftig kanzijn.Hijmaaktzich
zorgenovereen systematischeentropieverhoging opdeaarde.Dat
wil zeggenovereenvoortgaandemengeling vanalle interessante
stoffen.Dedelfstoffenwordenopgegraven enmet hulpstoffenen
energieomgezet inwegwerpartikelen die tijdelijkworden gebruikt
omdaarna ineenchaotische vormopeenvandeonafzienbare vuilnisbelten gestort teworden.
Devoorradenwinbaredelfstoffen zijn eindig.Alszeuitgeput
rakenzullenwedevuilnisbeltenaanmoeten spreken.Maardiezijn
zochaotisch dathet nietaanlokkelijk is,zealsgrondstofvoor
nieuwetechnologieën tegebruiken.Misschien luktdatnogeenof
twee rondjes.Maar uiteindelijk zullen alle interessante stoffen
sterkverdund inonafzienbare vuilnishopen aanwezig zijn.Roegen
stelt devraag ofdataanlokkelijk is.
Voorons stelligwel;wantwegwerpen isgemakkelijkerdan
slopen.Vooronsverre,verrenageslacht misschien niet.Onze
technologischecultuur kanzichzondergemakkelijk bereikbareenergiebronnen endelfstoffenwaarschijnlijk niethandhaven.Dedelfstoffenendeenergiebronnenworden steedsminderbereikbaar.Wat
moetonsverre nageslacht?

6.

Existentiële orde

Meteenvolslagen homogeneachtergrond iser levenmogelijk.
Want het levenopaarde isontstaan indezee.Datwas indeoertijdmogelijkomdaterallerlei aminozuren enandereorganische
stoffen aanwezig waren.Eenhomogenermilieu dandiezee laatzich
moeilijk denken.Zewordtvaakaangeduid alsdeoerbouillon.
Indathomogenemilieu isduseen nieuweordeontstaan die
zich konhandhaven.Datwasniet instrijd met deentropiewet,
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want het systeemwasopen.Erwerd zonlicht ingevangen.Deenergievan hetzonlichtwerd enwordtgebruikt voorentropieverlaging.Hoe iszo ietsmogelijk?
Het isnietwonderlijkwanneermeteendobbelsteen eenvier
gegooidwordt.Het iszelfs nietwonderlijkwanneer tweevieren
elkaar volgen.Tien vierenachter elkaar ishoogstwonderlijk.
Toch isereenbehoorlijke kansdat zo'nserie toevallig aanwezig
isalswehet60minmaal proberen.Hoogstonwaarschijnlijkegebeurtenissen kunnen plaatsvinden alshetmaar langgenoeggeprobeerdwordt.
Sommigeeenvoudige eiwitten kunnen zichzelf copiëren ineen
geschikt milieu.Denkaaneeneenvoudig virus datzichvermeerdert
ineen levendecel.Dit isgeen typische levenswet. Indechemie
spreektmenvanautokatalysewanneer eenstof ineenbepaaldmilieudezeeigenschap toont.Alser toevallig zo'neiwit indeoerbouillonaanwezig was,kon hetzichdaarvermeerderen.Het isde
vraag hoeheteersteexemplaar vanzo'neiwitketen kanzijnontstaan.
Indeoerbouillon zullenaminozuren zichsomsaanelkaargehecht hebben.Zoontstond hetbegin vaneeneiwitketen diesoms
wat langerwerd endanweer uiteenviel.Ditallesvolgenstoeval.
Wemogen heteenprobeersel noemenwanneer zicheenaminozuur,of
andernoodzakelijkmolecuul,aaneenbestaand bouwseltjehechtte.
Inde loopvanmiljoenenjarenmoeten er indeoerbouillon talloze
probeersels zijngeweest.Het laatzichdenken dateenvandie
probeersels toevallig raakwas.Hiermeebedoel ikdatheteen
bouwseltjewasdatzich indeoerbouillon autokalalytischkon
vermeerderen,voortplanten.
Ineenperiodevanmiljoenen jaren zullen zichallerlei autokatalytische bouwseltjes hebbengevormd,diezichsomskondenverenigen totgroterecomplexenmetautokatalytisehevoortplanting.
Hiermee zijnwe bijeen stelling van Laszloa)diezegtdat
heteenkosmischewet is,dateruiteen samenraapsel vandeeltjes
ofeenvoudige systemen vroegof laat ingewikkeldersystemen ontstaan.Dezestelling van Laszlo isniet instrijd metdeentropiewet. Het isjuist een blijk vanvolslagenwanorde datzulke toevalstreffersmogelijk zijn.Maarer iswel ietsmerkwaardigsaan
dehand.
Dewetten vandechemiegeldenopdezonevenzeer alsopde •
aarde.Zekunnenzichdaarniettonenwantdezon isteheet.De
wettenvandewaterstoffusie geldenopaardeook;zekunnenzich
niet tonenwant deaarde istekoud.Dewetten vandeheliumfusie
geldenopdezon,maar zetonen zichniet,-dezon istekoud.
Methetzelfde recht kunnenwebeweren datdewetten van het leven
ofvandegeldhuishouding geldig zijnopdezon.Zetonenzich
daar nietomdatdeomstandigheden nietgunstig zijn.
Indit kaderzou ikwillen beweren dateen nieuw typeorde,
ingroterecomplexen,zich soms kanstabiliseren alseennieuwe
seriewetmatigheden zichkan tonen.Denieuwe complexen eiwitten
stabiliseerdenzichnietopbasisvanentropiewetten maaropbasis
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vanvoortplantingswetten.Zokandesoortblijven bestaanalhoewel decomplexen zelf deneiging hebben uiteen tevallen.
Globaal zou ikwillen zeggendatalleeiwitketensmethonderd
aminozuren eenevengrote fysischeorde,negentropie,tonen.Maar
er iseengroot verschil inexistentiële orde,alsheteneeiwit
zichkanvoortplanten enhetandereniet.
Als ikdeze termgebruik,maak ikverschil tussenbestaanen
existentie.Dezeebestaat,maardezeeexisteert niet.Onderhet
trefwoord existentiefilosofieomschrijftVan Daledeexistentie
als"bestaan inde telkens aanwezige situatie,despanning tussen
hetzijnenhet niets,(en(?))dedood". Ikzouzeggen:Eencomplexofsysteem existeertwanneer hetduurzaameen lagereentropie
toontdan zijnomgeving.
Datdeentropie binnen enbuiten hetsysteemwordt vergeleken
tekent "de telkensaanwezige situatie".Omdatentropie deneiging
heeftzichgelijkmatig overdematerie teverdelen,geeftde lage
entropiewaarde inhetsysteem een spanning tussen het zijnenhet
niet-zijn vanhet systeemcomplex.Niettegenstaandedezespanning
handhaaft dit complex zichopgrond vanwetmatighedendiebinnen
het complexeenwerkingsgebied hebbenen"daarbuiten"niet.Met
"daarbuiten"wijs ikdan naar deomringendewerkelijkheid metmeer
entropie.
Inhetvoorgaande heb ikspeciaal gedacht aandeexistentiële
ordevanhet leven,de levensorde.Waardoor kenmerkt de levensorde
zich? Ikzouwillen beginnenmet tweestellingen:
Alle fysisch-chemischewetten geldenook inde levendecel.
Dezewet beschrijft degebondenheid vanhet leven.
Inde levendecel zijnwettenwerkzaam die"daarbuiten"niet
werkzaam zijn.Dezewet beschrijft devrijheid vanhet leven.
Het iseengebonden vrijheid omdatdewet vandegebondenheid
tegelijk geldt.Eenpaar levenswettenwil ikspeciaal noemen.
Voorop staat dewetvanoverleving.Hetexisterend complex
moet zichzelf handhaven en/of hetmoet zich involdoendematehebbenvoortgeplant voor hetzelfbezwijkt.Dewetvanoverleving
zegt nadrukkelijk niet,datdenakomelingen dezelfde eigenschappen
moeten hebben alsdeouders.Vaak isermeeroverlevingskansals
denakomelingen andereeigenschappen hebben.Eenbekend voorbeeld
ishetgriepvirus.Tegen bekende stammenworden steedsmeermensen
resistent.Telkens ontstaan nieuwegriepstammenwaartegen demensenniet resistent zijn.Nieuwestammen lijkenvaakopstammen die
dertig jaareerderontstonden.Nadertig jaar isereennieuwegeneratiemensen opgegroeid diegeen resistentieontwikkelde tegen
deoudevorm endaaromook niet resistent istegen denieuwe
variant.
Dit iseen voorbeeld vanmutatievevoortplanting,terwijl we
bijvoortplanting inhetalgemeendenken aancopiërendevoortplanting.Een tussenvorm isdegeneratievevoortplantingwaardoor telkenswisselende combinaties vanbestaande eigenschappenwordenge-
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vormd. Inruimerezin isditookeencopiërendemethode.
Kenmerkend voor copiërende voortplanting isinformatieoverdracht.Richtlijnen voordeopbouwenhetgedrag vandelevensvorm zijnbeschreven indegenetische code.Daarbijgeldencoderingswetten enwetten vanuitvoerbaarheid endoelmatigheid die
nietvan fysisch-chemischeaard zijn,maarwel gebonden zijnaan
deeisdatgeenenkele richtlijn debestaandefysisch-chemische
wettenmagmiskennen.
Het iseen levenswetdatdegenetische informatiemoetwordenovergedragen,maardat de informatieoverdracht niet foutloos
magzijn.Erzijn "fouten",mutaties,nodigomdat de levensvorm
zichanders nietkanaanpassen aanzichwijzigendeomstandigheden.
Ditplaatstonsvooreennieuwewetwaaronze technologieop
vast kan lopen.Voor iedere levensvormgeldteenmaximalemutatiesnelheid. Decopiëerfouten,demutaties,ontstaan niet naarbehoeftemaar toevallig.Hetaantal foutenmoet erg klein zijn,andersmislukt devoortplanting tevaak.
Omdatereenmaximale snelheid isvoordemutaties,moet
onze technologiezichhoudenaaneenmaximumsnelheid bijhetwijzigenvandeomstandigheden.Onzehuidige technologie verandert
allegroeiomstandighedenover degeheleaardezosnel,datslechts
weinig levensvormen het bijkunnenhouden.Met namezienweinig
levensvormen kans,eenpassend antwoord tevindenopallegiften
die inhetmilieu gestortworden.Zolang demi1ieuvergiftiging
plaatselijk is,lijkthet niet rampzalig. Enzolang inhoofdzaak
rivieren,meren enzeeënvergiftigd worden zienwehet rampzalig
karakter niet.Wezienmeestal nietwatonder hetwatergebeurt.
Alsde rampen zichtbaarworden staatonsnageslachtmachteloos.
Misschien isdanhet leven indezeegestorven,zodatonzebelangrijkstezuurstofbronwegvalt.Misschien rakengrotegedeeltenvan
deaardeonbegroeid omdat zichdaargeen passende ecosystemenkunnenhandhaven,ofnieuwontwikkelen.

7.

Viventie

Een levensvorm isaltijd een systeemwaarin eenprocesplaatsvindt.Het isaltijd eenopensysteem. Erwordenenergieenmaterieopgenomen enafgegeven.Het levend systeem staataltijd in
wisselwerking metzijnmilieu.Onderwijl ishetzelfregulerend
volgenseigen normen.Het regeltheteigenvoortbestaan ingebondenheid aanhetmilieu.Dezelfnormering iseengebondenzelfnormering.Dewetvandeoverleving eistzwakmutatieve,sterkcopiërendevoortplantingengebonden zeifnormering.Datzijneisenop
kortetermijn.
Dewetvandeoverleving eistop langere termijndatergeen
blijvende "afval"ontstaat.Hiergebruik ik"afval"als biologisch
begrip,waarvoor eenbiologischedefinitiemoetwordengegeven.
Materie isbiologische afval van levensvormAwanneer hetnietop-
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nieuw in levensvorm Akanwordenopgenomen omdat het reeds inA
geweest is.Ter vergelijking:Technologisch afval ismateriedie
nietvoorgebruiksdoel Bkanworden benutomdat het reedsvoordat
doel gebruikt werd.Denkaandepraksels vandevuilnisbelten;
denkaandeverbrandingsrestenvan fossielebrandstoffen.
Depraktische betekenis vandegegevenwet isveel groterdan
menoppervlakkig zoudenken. Detoestand lijktaanvaardbaar alswe
zoudenmoeten veronderstellendatalle koolstof,zuurstof,water,
fosforenz.datooit ineenmenselijk lichaamwas ingebouwd nooit
weer ineenmenselijk lichaammagworden ingebouwd.Natuurlijkzal
ditnamiljoenen jaren heteindevandemensheid betekenen.Danis
alles reeds ineenmenselijk lichaamgeweest zodatergeen nieuwe
mensengevormd kunnenworden.Binnenafzienbareperioden lijktdit
geen reëel probleem tekunnenworden.
Voor deplanten ligtditgeheel andersdanvoordedieren;en
voordemeestedieren ligthetgeheel anders danvoor demens.De
planten endemeestedieren zijngebonden aan localevoorraden van
mineralen. Dievoorraden zijn somserg klein. Ikmeen tewetendat
deminerale voorraden indetropische regenwouden vooreenzeer
groot gedeelte indebiomassa zijnvastgelegd.Tropischegronden
zijnvaak praktisch niet instaat,mineralen vast tehouden.
Hetverbod vanafvalvorming geldt nietvoor deafzonderlijke
soorten.Allesoortenmaken afval.Datmoetwel.Alseensoortregelmatig materie inzichopneemtennooitmaterieafstaat,neemt
desoortuiteindelijk allematerie inzichop.Dat isdanheteindevanzo'nfuikproces.
Hetgestelde probleemwordtopgelost doordeecosystemen.
Ecosystemen zijn systemen vanafvalverwerking.Hetstelsel van
ecosystemen moet garanderen datalleafval van soortAviaeen
stelsel van kringlopenwordtomgezet invoedsel voor soortA.Dat
lukt redelijk;anders had het levenopaardezich niet honderden
miljoenen jaren kunnen handhaven.
Hethangt vandeomstandigheden afhoestrikt hetvoorschrift
van volledigeafvalverwerkingmoetworden nageleefd.Opveel tropischegronden geldt hetvoorschrift zeer streng.Deweelderige
regenwouden kunnen zichzohandhavenoparmzaligegronden.OpJava
geldthetvoorschrift inveel minderemate.Devulkanen stellen
steeds nieuweasmetmineralen beschikbaar. DeNijloverstromingen
inEgyptehadden eenzelfdebetekenis.
Deafvalverwerking vandeecosystemen vindt plaats indevorm
van kringlopen. Daarom kunnenwe hetverbod vanafvalvorming ook
alsvolgt formuleren:Dewetvanoverleving eist datallematerie
vanalle levensvormen isopgenomen inkringlopen.Ookeentechnologiemoet dezewetgehoorzamen als zewil overleven.Wezagen
reedsdatdit ineengesloten systeem niet kan.Blijvendekringlopenzijn nietmogelijkalsdeentropie toeneemt;alleen inopen
systemenmetenergietoevoer kaneen stijging vanentropieworden
voorkomen.We zullenonzeenergiemoetenwinnen uiteennietaardsebron,want het ruimteschip aarde kan beschouwd worden alseen

3M

gesloten systeemalsweenergieuitde ruimtenietmeetellen.
Wezullenonzeenergiemoetenwinnen indevorm vanzonneenergie.We zullen hetmoetenwinnen engebruikenopeen zodanige
wijzedatgeenafval ontstaat.Dat ismogelijk alswedezonneenergiewinnenmetbehulpvanhetplantendek. Dathetookopanderemanierenmogelijk is,mogenwe nietalsvaststaand aannemen
zolang hetnietbewezen is.Voorlopig lijkt hetverstandig,vrijwel onzegeheleenergiewinning tebaserenophet plantendek.
Erwordtvaakverband gelegd tussen levenennegentropie.
Somsworden debegrippen praktisch gelijk gesteld.Uit hetvoorgaandezal duidelijk zijndatdatnietmag.Levendemateriebevindtzich ineen labiele toestand,een toestand vannegentropie.
Dat iswaar.Veel labiele toestanden kunnenzichniethandhaven.
Het negentrope leven kandatwel;doorprocessen vangenezing en
voortplanting. Kenmerkend voor het leven is,datde levendematerie informatie bevatovereenexistentiëleordemetoverlevingskans.
Omhetverschil temarkerenoverwoog ikeen speciale term in
tevoeren;b.v.viventie,naaranalogie vanexistentie.Ten slotte
besloot ik,de termviventiewel intevoeren,maaraandezeterm
eenmeetbarebetekenis tegeven.Daaromzou ikwillendefiniëren:
Deviventievaneenmaterieel systeem ishetpercentage vande
materievanhetsysteem,dat inkringlopen isopgenomen.Bijde
praktische toepassing kanhetverstandig blijkenwaterstof,koolstofenzuurstof nietmee tetellen,maardat isnietprincipieel.
Deviventiemeeteenvormvan negentropie.Alsdeentropie,
defysischechaosmaximaal is,zijnergeen kringlopen engeen
structurenmetoverlevingskans.Maar negentropie isniet hetzelfde
alsviventie.Deviventiemeet eenzeer specialeorde. Indevolgendeparagraafwordtuitgelegd waarom ikspecialemeetbarematen
voordeexistentiëleorde nodig vind.
Deviventievanoudeculturen isvaak zeergrootgeweest.De
stammen voegden zich ineen bestaand ecosysteem enhieldenzich
aandewetten vandeoverlevingskans.Wilkinson k) geeftvoorbeeldenvanzulkeculturen.
Erzijnookvaak culturen geweestmeteen te lageviventie.
Allerlei erosielandschappen enwoestijnen hebbenzichgevormd als
gevolg vanwancultuur.Omstreeks 1938bestond ereen theoriedat
decentra vanbeschaving zich telkensmoesten verplaatsen omdatde
omgeving uitgeboerd raakte.Door teweinig viventievanhet systeem,zou iknumisschienzeggen.
Hetzal duidelijk zijndatdeexistentiëleordevan het leven
nietvolledig metdeviventiemaatwordtgemeten.Anderematen zijn
debiomassa endekringloopmassa. Debiomassa isdehoeveelheid
materiedieopeengegevenmoment ineen levensvorm is ingebouwd.
Alsdefinitie vankringloopmassa kunnenwegeven:Dehoeveelheid
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materiedieopeengegevenmoment ineenecologische kringloop is
opgenomen.Ompraktische redenen zullenwebijdeuitwerking nadereregelsmoeten stellen.Wezullen demineralevoedingsstoffen
meemoeten tellen die tijdelijk inde tropischegronden zijnvastgelegd,- indehumusofopanderewijze.Wezullen al hetwater
vandezeenietmeemoeten tellen.
Verder zullenwematenmoetenontwikkelen voordeaard ende
verscheidenheid vandegrondenwaarop plantengroeienenvoor
deaard endeverscheidenheid vandeecosystemen.
Deviventie vandemoderne landbouw isrelatief laag.Landbouwprodukten en tuinbouwproduktenwordenovergroteafstanden
vervoerd.Hunminerale bestanddelen keren niet naarde landbouw
terug enstellig niet naar degroeiplaats.Demeeste residuenwordenverprakt inhethuisvuil.Hetverlieswordt gecompenseerd door
energieverslindendestikstofbinding endoor hetwinnen vanfosfor
en kali alsdelfstof.Van dezedelfstoffen zijndevoorradeneindigwant deaarde iseindig.Vroeg of laatworden zeverprakseld
toteenniet herwinbare vorm.Vooronsmag ditop leven lijken,
ooitzal heteenwandaad blijken.

8.

Gestructureerde werkelijkheid

Hetvoorgaande isgeschrevenmeteenbenauwendevraag inmijn
achterhoofd.Misschien eenof tweemiljard jaargeleden begonhet
levenzich tevormen ineenprocesvanentropieverlaging.Sindsdien heefthet leven zich kunnenaanpassen aan steedswisselende
omstandigheden.Vaakhadden degebeurtenissen eendramatischkarakter.Het levenheeft telkensweer deproblemenopkunnen lossen
voor het intelligentwerd.
Uiteindelijk verscheen demens diezich zelf uiterst intelligentvindt.Wij hebben hetbeheervandeaardeoponsgenomenen
hebbenallerlei planningstechniekengevondenomditoptimaal te
doen.Desniettegenstaande schijnt ieder teaanvaarden datwijonze
problemen nietop kunnen lossen.De intelligentemens kanblijkbaarofschijnbaar niet,watdestommeecosystemenwel kunnen.
Wijallenmetelkaar handelen alsofwegeloven datwevoorde
mensdieover duizend jaar zou kunnen levenniets bruikbaars hoevenachter te latenomdatweons ineen kernoorlog wel eerder zullenhebben uitgeroeid.Alleen dedeltawerken latenwena,wantdie
belovenveiligheid voor 3000jaar.
Waarom kandealmachtigemens noggeen tienduizend Jaarvolhoudenwat deecosystemen metal hunbeperktheden gedurendehonderdenmiljoenen jaren kondenvolbrengen? Hetwil mijvoorkomendat
hetdemensaandemeestelementairevormenvanzelfkennisontbreekt.Hijontwerpt voor zicheenvrijheid zonder tewillenweten
vanzijngebondenheid. Inde inleidende paragraaf heb ikhier
reedsbijstilgestaan.
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Inparagraaf6dacht ikaanhetzelfdeprobleem toen ikmin
ofmeer steldedatoveral inhetheelal dezelfdewettengelden,
maar datzezichnietoveral kunnen tonen.Erzijn telkensweer
nieuwestructuren nodigmeteennieuw typeordeomeen nieuweseriewetten inwerking testellen.
Hetmogewaar zijndatdechemischewetten opdezongeldig
zijn;wegens dehogetemperaturen zijnzedaar niet relevant.Zo
zijnmonetairewetten niet relevant ineenzoutkristal;devraag
ofzedaargeldig zijn,kunnenwe laten rusten.
Ikvermoed dat hetmetdemenselijke cultuurmisdreigtte
gaanomdatdemens telkensweer hetoverzicht verliest overde
wetten dievoorhem relevantzijn.Voor demensgeldenveel meer
wetten danvoorenigeandere levensvormopaarde.
Demensontwerpt telkensweer nieuwe structuren voor nieuwe
systemen.Hijsteltdienieuwe systemen inwerking zonder dathij
weetwelkeverborgenwetten voordiesystemen relevant zijn.Hij
kandat nietwetenomdat hijgeenervaring metdiewetten kanhebben.Diewetten tonenzichniet indestructuren ensystemenwaar
zeniet relevant zijn.Daarnaast staanwevoor hetfeitdatallerleiwetmatigheden zichwel tonenmaardatwe hunbetekenisniet
zienomdatwenietbegrijpen voorwelkestructuren zerelevant
zijn.
Wezullenonsmoetenbezighoudenmetdestructuurvandewerkelijkheid omzototzelfkennis tekomen.Langsdezeweg kunnenwe
komen toteenordening vandewetten dievooronsvan existentiële
betekenis zijn.Nietalleenvooronszelf,maarookvooronsverre
nageslacht.
We zagen reedsdat Laszlosteltdatzich indewerkelijkheid
steeds ingewikkelder complexen vormen.Het lijkterop datdit
langsverschillende lijnen kangaan.
Dematerievanhet heelal isgrotendeels aanwezig indevorm
van sterren.Gewoonlijk vormen tweesterren sameneendubbelster.
Zulkesterren endubbelsterren kunnengegroepeerd zijn insterrehopenofspiraalarmen vanmelkwegstelsels.Een paarvanzulke
armenvormenmetandereonderdelen eencompleetmelkwegstelsel.
Demelkwegstelselszijnvaakweer samengevat inkleinegroepen
dieophunbeurtweer zijn samengevat ingrotereclusters,enz.
Deze lijnvan toenemende complexiteit lijktvooronsmisschiennietvangroot belang.Belangrijker is,dateropdelijn
zijlijnen kunnenontspringen.OponzeplaneetAardezienwedat
elementaire deeltjeszich hebbengegroepeerd totatoonkernen die
zichmetelectronen groeperen totatomen.Uitdeatomenontstaan
moleculen en kristallen. Kristallen kunnenzichgroeperen totgesteenten.Aminozuren kunnenzichgroeperen toteiwitten,diezich
groeperen inlevendecellen,diezichgroeperen totplantenof
dieren,diezichgroeperen totecosystemen.
Daarnaast groeperen dedieren zich tot fami1ies,sociale
groepen.Demensengroeperen zich totstammen, dorpen,steden,
staten.Maarook totverenigingen,ondernemingen,taalgemeenschappen, religieuzegemeenschappen.

Ditalles kan,omdat bijnaal dezestructuren modulair 5)
zijnopgebouwd. Datwil zeggen dat bijna alle structuren zijnopgebouwd uiteenvoudiger of kleinere structuren.Deallereenvoudigstestructuren moeten zijnopgebouwd uitelementairedeeltjes.
Het iseenvoudig onmogelijk,een taalgemeenschapop tebouwenuit
levendecellen.Zemoeten eerstgebundeld zijn totcompletemensen.Eenmodule iseenonderdeel vaneengroter geheel meteigen
wetten enmeestal eeneigen structuur.Wanneer eenelementair
deeltjeoptreedt alsmodulevaneeneenvoudig systeem heefthet
wel eigenwetten maargeeneigen structuur,zoumen kunnenzeggen.
Het isgemakkelijk destelling tebewijzen datallewetten
vanallemodulen relevant zijn voor het integrerend systeem.Er
mag immersgeenmoduleopeenzodanigewijzedoor hetsysteemwordengebruikt datdaardoor dewetten vandemodulewordengefrustreerd.Danzou hetsysteem nietgoed kunnenwerken.Hierbijdenk
iknadrukkelijk aanduurzame systemen.Het systeem "etendetijger"
lijktmijnogal frustrerend voordeprooi;maar deze tijgermet
dezeprooi vormtgeen duurzaam systeem.
Soms tonen zich inhet integrerend systeemwetten diezich
ingeenvandemodulen tonen.Denkaandeerfelijkheidswettendie
wel gelden voor levensvormen ennietvooratomen.Misschien zijn
erookwel eens integrerende systemenwaarvoor geenspecialewetten relevant zijn.Voor hetzonnestelsel geldenwaarschijnlijk
geenwetten dienietgelden voordezonofdeplanetenmethun
stelselsvanmanen. Indit verband geef ikdevolgendedefinitie.
Wanneer vooreen integrerend systeemminstens éénwetrelevant is,dievoorgeen vandemodulen relevant is,danbehoorthet
integrerend systeem toteenhogerezijnslaag dandemodulen.
Eenzijnslaag kenmerkt zichdusdoorwetten dievoor lagere
zijnslagen niet relevant zijnmaar voordebetreffende zijnslaag
enallehogere zijnslagenwel.Met"wetten"denk ikdanaanwetmatigheden; ikdenk nietaan voorschriftenvaneengezagsdrager.
Omdat dewetten samenhangenmet zijnslagen kunnenwezebundelen totgroepen.Dewetten diehuneerste relevantievinden in
eenbepaalde zijnslaag plaatsenwe indezelfdegroep.Hiermeekomenwe indebuurt van hetbegripwetskring datdoorDooyeweerd 6)
is ingevoerd. Ikzoudebegrippenwetskring enzijnslaag duidelijk
gescheidenwillen houden.HoeDooyeweerd zijngedachten uitwerkt,
behoevenwe hier niet nauwkeurig na tegaan.
Welwil ikeropwijzen dat Dooyeweerd stelt datallewetskringeneenduidig gerangschikt kunnenworden van laag naarhoog.
Ikbenerniet zozekervanomdat deastronomische lijn naarmelkwegstelsels een ander isdandechemische lijn naar levensvormen
enecosystemen.Opaarde lijkthet ingrote lijnen tekloppen.Er
isduidelijk eenmateriële zijnslaag met fysisch-chemischewetten.
Er iseenvegetatieve zijnslaagmetbiologischewetten.Maardaar-
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namoetenwevoorzichtig zijnmetal teeenvoudigeschema's.
Ervolgteenanimale zijnslaag waarwetten uitde (dieren-)
psychologievoor heteerst relevant zijn.Het lijktmijgeoorloofd
tezeggendateendierenlichaam isopgebouwd uitvegetatievemodulen.Maardezemodulen zijngeen planten. Ingrote lijnen zijnde
fysiologischewetten vanplantendiergelijk;hetgaat tever,
nuopdedetailverschi1len teletten.
Bijhetdier isereenduidelijk niveauverschil tussende
vegetatievewetten van spijsvertering,voortplanting,prikkeloverdrachtenz.endepsychologischewetten vanvoedselzoeken,keuzehandelingen, leerprocessen, lust-enonlustgevoelens.
Hetvaltmoeilijk na tegaanhoedezijnslaag vandeecologie
zichverhoudt totdeanimalezijnslaag.Dieren zijnmodulenvan
deecosystemen;men zoudanook zeggen datdeecologischezijnslaag hoger ligt.Daarnaast zoumenechter vermoeden datervoorde
ecologiegeenanderewetten gelden danalgemeen biologische.Misschien zijnwegeneigd destatus vandewetten vanafvalverwerking
teonderschatten.
Ookal heefteenecosysteemwaarschijnlijkgeeneigenpsychisch leven,toch zijn dedierenpsychologisehewettenvoorde
ecosystemen relevant.Eenecosysteemmoet zodanig zijnopgebouwd
dathetsysteem alszodanig geenafval laatbestaan.Alleafval
datbinnen hetecosysteemwordt gevormd moet restloos doorhet
ecosysteemworden verwerkt.Daarbij hebbenalleaanwezige soorten
een functie.Eenonnozel diermag zenietuitroeien.
Hiermee isniet-gezegd datallesoortenonmisbaar zijn.Soms
kunnenverschillendesoorten dezelfde functiehebben,zodater
soorten tussenuitmogen vallen.Hoeeenvoudiger hetecosysteem,
des tegroter ishetgevaar datsommigesoorten inhetsysteemonvervangbaar zijn. Indevoedselketens,dekringlopen,kunnendan
gatenvallen.Het lijkt logisch datditmoet leiden totdeondergang vanhetecosysteem.
Maarer issomseenuitweg.Wegens demutatievemogelijkheden
bijdevoortplanting kaneruiteenaanwezige soorteennieuwe
soortontstaan diehetgatopvult.Hetzal duidelijk zijn datdeze
mogelijkheid des tekleinerwordt naarmate hetecosysteemmeer
vereenvoudigdwordt.Watdedommedieren dusnietmogendoen.
Hetvoorgaande zou ikkunnen samenvatten indewet:Het is
gevaarlijk,ecosystemen tevereenvoudigen.Het isduidelijkdat
onze technologische beschavingweinig neiging heeft,opdezewet
te letten.Het isnietduidelijkwaarom "het redeloze dier"dat
danwel zoudoen.Menzouverwachten dat tegulzigedieren telkens
weeronmisbare soorten latenuitsterven.OpdeGalapagos eilanden
zijnveel soorten uitgestorven toenerdieren uitandereecosystemenbinnendrongen.Denkaandevogels diehun nesten niet tegende
ratten konden beschermen omdatzeopdegrondwerden gebouwd.
Dierenoriënteren zichophun lust-enonlustgevoelens.Men
zouvermoeden datzegeen begrip hebbenvoordeeisenvandeeco-
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logieendatzedusgeneigd zijnzich temisdragen.Wanneerzo'n
psychologischewet bestaatdan isdiewet relevant voor hetecosysteem,ookalsdeecologiegeen eigen psychologie heeft.De
soortdiezichmisdraagtwegens tegrotegulzigheid ofopandere
wijze,moet geëlimineerd worden.Ongetwijfeld isdat totvoorkort
altijd gebeurd.Nietaangepaste dieren enplanten zijnverdwenen;
misschien hebben zesomsheleecosystemen inhunondergangmeegenomen.
Ikdenk datwehiereenspecialewet hebbenopecologisch
niveau:Ecosystemen metniet-aangepastemodulenworden vervangen
doorecosystemen metgoed-aangepastemodulen.
Naditalles kanworden uitgelegd waarom ikdeviventiedefinieerdealseenmeetbaar kenmerk vaneenexistentiëleorde.Eris
gesteld datveel wetmatigheden zichniet tonen inallezijnslagen.
Voor iederewet isereen laagstezijnslaag waarvoor zeheteerst
relevant is.Voordehogerezijnslagen iszedanook relevant.Of
ze inlagerezijnslagenookgeldig is,iseenvraag zonderveel
praktischewaarde.
Zoietsgeldtookvoormeetbare kenmerken.Prijzen engeldswaarden zijn relevant indemonetairezijnslaag waarbijeenwetskring behoort dieallerlei wetmatigheden vaneen geldhuishouding
inwetten beschrijft.Voor hetbeschrijven van lagerezijnslagen
zijn prijzen engeldswaarden nietrelevant.
Omdit scherp tezien zullenweeerst hetbegripeconomie
moetenontwarren. Inparagraaf kwees ikeropdat hetwoordeconomie somsnietwijstopeengeldhuishouding maarophetgeheel van
deactiviteitenwaarmeeweonzebehoeften dekken.Alsweeconomie
zoomschrijven moetenwedeeconomischezijnslaag erg laagplaatsen.Ookdedierenontplooien zulkeactiviteiten.Misschienvalt
dezeeconomische zijnslaag ongeveer samenmetdeecologische.
Het istyperend voor demensdathij technoloogwerd.Zoontstond een technologische zijnslaag.Detechnologischezijnslaag
hangt nauwsamenmetdetaal,want zonder taalgebruik isgeen
technologiemogelijk b ) . Hetgevaar dreigt datde technologische
zijnslaag metdeeconomischewordt verward,omdatdetechnologie
wordtgebruikt vooreconomische doeleinden.Er iseen fundamenteel
verschil.De technologie schiep nieuwemogelijkhedenvoordeeconomischeactiviteit door zichaannieuwewetten teonderwerpen,
zoals consequent doorredeneren,analytisch denken enavonturieren
met hetonbekende.Eenvandebeslissendetechnologischeprestatieswasdeuitvinding vanpijl enboog,waardoor demachtsverhouding tussenmens endier totaal anderswerd.
Nade technologische zijnslaag komtereen zijnslaag voorde
wetmatigheden vandetechnologischearbeidsverdeling. Erzijnallerlei systemenmogelijk:afspraak;dwang doordiefstal,veroveringen slavernij;dwang indevormvandienstplicht enherendiensten.Voorallemogelijke systemen geldenwetmatigheden die ineen
wetskring vandearbeidsverdeling kunnenwordengebundeld.
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Allerlei aspecten vandearbeidsverdeling kunnengemakkelijkerworden geregeld met behulpvangeld.Zoontstaat een zijnslaag
vandegeldhuishouding,eenmonetaire zijnslaag meteenmonetaire
wetskring.
Menmag aldezewetskringen "hoofdstukken uitdeeconomie"
noemen,maardanmoetmen bedenken dat"economie"nietmeerde
aanduiding isvanéénzijnslaag.Met hetzelfde rechtzoumende
taalwetenschap een hoofdstuk uitdebiologie kunnen noemen.Het
iseenbiologisch verschijnsel datermensen zijndietaalgebruiken.
Hetvoorgaandevind ikuiterst belangrijk inverband metons
onderwerp.Debeslissende vraag is,hoewe kenmerken vanhetmilieumoeten kwantificeren.Daarover heeft hetRijnSchelde Instituut in1978een rapportgepubliceerd 7)waarinwordt gestreden
tegendepoging allewaarden ingeld temeten.Dezestrijd moet
worden gewaardeerd. Geldmaten zijn niet relevant bijhetbestuderenvandeproblemen van lagerezijnslagen.Omgekeerd zijn dematenvoor lagezijnslagenwel relevant voorallehogere.
Het isrelevant temetenwelk percentage vandewereldbevolking,ofvaneenkleiner gebied,hongerheeftofwerkloos blijft
onder het regiemvanbepaaldegeldhuishoudingen.Het isweinig
verhelderend, teproberen dehongergevoelensofdegevoelensvan
zinloosheid opgeld tewaarderen.Zowerkt hetookalleenmaar
verwarrend alsweproberenmilieuwaarden ingeld temeten.Dehuidigegeldswaardevaneenecosysteem isvoorde levenskansenvan
onsverre nageslacht niet relevant;deviventievanonzehuidige
geldhuishoudingen isdatwel.Alswewillen kwantificeren,moeten
wemetenmetmaten dievoorhetgesteldeprobleem relevantzijn.
Vooreengesteld probleem zijn inprincipeallematen relevant,
die relevantzijnvoordezijnslaagwaar hetprobleemzichvoordoetenallematen die relevant zijnvoor de lagergeplaatste,
funderende,zijnslagen.

9.

Modulaire opbouw van wetten

Er isgesteld datallesystemen encomplexenmodulairzijn
opgebouwd. Inzekerezingeldtditmisschienook voordewetten
diehun relevantie inbepaalde zijnslagen gaan tonen.Omditte
latenzienwil ikdezijnslagen kort typeren inhunwetten.
Opmaterieel niveaugeldenwetten vanoorzaakengevolg.Op
basisdaarvan vormt het levenwettenvandoel enmiddel.Hetdoel
isvoortbestaan vandesoort.Middelen totdatdoel zijnzelfregulering,mutatievevoortplanting enandere levensprocessen.Het is
geenmiskenning vandecausaledenkwijzewanneer structurenen
processenworden beschreven vanuit een doel;causaliteit iseen
onmisbarevoorwaardevoordoelmatigheid.Hetdoel isonbereikbaar
wanneer hetnietgezien kanworden alsgevolg vandoeltreffende
oorzaken.
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Hetdier handelt somsdoelgericht.Het zouzich nietopeen
doel kunnen richtenmetgoed gevolgwanneer het lichaam niet doelmatig aandewil zougehoorzamen.
Hetwil mijvoorkomen dater tussenmensendier nogeenaantal zijnslagenmoetenwordengezienwaar allerlei wettenvan
groepsvorming zich tonen:Echtparen,ouder/kind-relaties,families
vanvolwassenen,engrotere socialeeenheden. Ikgeefeenpaar
globaleaanduidingen vandewetten diezichtonen.
Opdezijnslaag vandedoelgerichtheid volgteen zijnslaag
vansaamhorigheid,diezichtbaarwordt indebroedverzorging.De
moeder kanalleen voor dekleintjes zorgen door zichopdezetaak
enopdezekleintjes te richten.Alseengezin langer bijeen
blijftontstaan socialegroepen vanvolwassenen diesamenopjacht
gaanofzichsamenverdedigen.Zo'nsamenwerking isalleenmogelijkopbasis van saamhorigheid.
Degroepen,kudden,roedels,kunnen noggroterworden.Dan
zijndegroepen nietmeergestructureerd door bekendefamilieverhoudingen.Er iseennieuwstructurerend mechanisme nodig.Uitde
moeder/kind-verhouding ontstaan hierarchischestructuren alshanteerbare organisatievorm.
Bijdehierarchischestructuren horengedragsregelsdiede
samenwerking bevorderen.Maaralsde regels nietvoldoendezijn
uitgewerkt voor concrete situaties,worden zeondersteund doorcommunicatievormen diezich kunnenontwikkelen totdierentalen.Ongetwijfeld isdit teschematisch gesteld.Samenwerking encommunicatiezijnook nodig bijhetsexuelegedrag.Communicatieenmisleiding zijnook nodig bijdestrijd tussendesoorten. Inzekere
zinheb ikdedierentalen dus tehooggeplaatst.Of ikhebprincipieel verschillendeverschijnselenonder dezelfde termgeplaatst.
Opbasisvanditalles heeftdemenselijke taal zichontwikkeld,diezichvandierentalen onderscheidt doordat dewoordenen
begrippen naar behoeftegevormd enveranderd kunnenworden.Hetis
duidelijk dateen taal zichalleen insocialeverbanden kanvormen
endatookdeveranderingen vande taal alleen ingang kunnenvinden langsdeweg vansocialeprocessen.
Integenstelling totdedierentalen kandemensentaal begrepenworden losvandeempirische situatie.Wat Danteoverdehel
vertelt laatzichverstaan zonder datmener is,oferooitgeweest
is.Metbehulp vanzo'n taal kandemens zichschijnwereldenopbouwendiegeenwerkelijkheid zijn.Alshijzo'n schijnwereld aanlokkelijk vindt,kanhijereen plan vanmaken.Er issprakevan
cultuurwanneerwedewerkelijkheid omvormen aandehand vanplannen. Dat isalthansdeoorspronkelijkebetekenis vanhetwoord.
Cultuurkomtvan colère,bouwen.
Doorzijn taal,zijnplannenenzijncultuur heeftdemens
een nieuwevrijheid verworven die rampzaligwordt alshetgeengebondenvrijheid blijft.We kunnenafwijkendevormengevenaande
bestaandewerkelijkheid.Zoontstaateen nieuwewerkelijkheid die
gestructureerd zal moetenwordenopeen behoorlijkemanier.Anders
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zal ergeenexistentiëleorde kunnenheersen.
Degecultiveerdewerkelijkheid zal modulairzijnopgebouwd.
We zullen zijnslagenmoetenonderscheiden diewaarschijnlijkniet
afkunnenwijkenvandezijnslagen dieer reedswaren.Behalvedan
datwe nieuwezijnslagenopdeoude kunnen stapelen:eenjuridischezijnslaag,eenmonetairezijnslaag,eenpolitiekezijnslaag.
Inzulkezijnslagenontstaan structurenmetwetten die inlagere
zijnslagen niet relevant zijn,b.v.wetmatigheden overgeldontwaarding.
Bijditalles iswezenlijk datvoordestructuren vanhogere
zijnslagen dewetmatighedenvanalle lagerezijnslagen relevant
zijn.Ditgeldtvoordewerkelijkheid diedemensaantrofmaarook
voordewerkelijkheid diehijmet zijncultuur zelf schept.Omdat
metdezefundamentelewaarheid nietgeschipperd kanworden,mag
hetnietgeprobeerd worden.Dewetten dienoodzakelijkerwijsmoetengelden vooreen nieuweculturelewerkelijkheidmoeten daarom
ookgeldenvoordeniet bestaandewerkelijkheid diewemetonze
taal scheppen althanswanneerwezetotplanverheffen.
Ditmoeten isgeen noodzakelijkmoeten.We kunnenbesluiten,
onsernietaan testoren.Wekunnen schijnwereldenverzinnen
waargebraden duiven rondvliegen.Misschien isdataanvaardbaar
alsdenksport;maar zulkeschijnwereldenmogenweniet totplan
verheffen.Plannen diegeen rekening houdenmetalle relevantewetmatigheden moeten vroegof laat rampzaligwerkenwanneer zeworden
uitgevoerd.
Misschien kanereenperiodevanenigeduizendenjarenverlopenvoorde rampzichvoltrekt.Het leven inzeezal pasvolledig
bezwijkenwanneerdezeehelemaal isvergiftigd.Wanneer zijnwe
zover?
Gelukkig vormen zichnu reedsallerlei rampjesop kleinere
schaal.Doorhetontwikkelenvanzijn taal heeftdemenshetcontactmetdewerkelijkheid inverregaandemate kunnenverbreken.
Hijkanzichverlustigen inschone schijnwerelden.Doorde rampjes
diezich nuvoltrekkenwordt hetcontactmetdewerkelijkheid her^
steld.
Zovolgtopdezijnslaag vandecultuurarbeid endecultuurrampeneenzijnslaag vanzelfkritiek. Zelfkritiek kannooithet
eindezijn.Ermoeten ethische structuren volgen,waardoorde
mensjuistenormen kanvinden vanwerkelijkeexistentiëlewaarde
ineen technologischecultuur.
Hetgaathier inderdaad overeenethische beslissing.Als
iemand alleen aandachtwenst teschenken aanzijneigengenot,dan
kanhijzichveel veroorloven.Maar hijkannietbesluiten dathet
nageslacht ernietdedupevanwordt.Wetmatigheden worden niet
bijbesluitgeregeld. Hijkanwel besluiten dat zedanmaarde
dupemoeten zijn.Het lijktmij niet nodig demensen hoog teachten,diezo ietsbesluiten.
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10. Regulering van het gedrag
Watwevaneenbrokmateriemogen verwachten alserbepaalde
krachten opwerken,wetenwevrijgoed.Tenminstealswedekrachtenenhetbrokmaterienauwkeurig beschrijven.Enalsergeenonverwachtewetten relevant blijken tezijn.We kunnen betermeteen
hameropeen baksteen slaandanopeengranaat.Maaralswede
wetten vaneengranaat kennen, ishet resultaat redelijkvoorspelbaar.Hetzelfdegeldt inhogematevoorplanten.Planten tonen
geengrillen,wanteengril iseenpsychologisch verschijnsel.Ze
tonenwel mutatiesmaar bijvoorspellingenopkorte termijn spelen
dieeengeringe rol.
Hetgedrag vandematerie behoeft nietdoelmatig gereguleerd
tewordenvolgens normenvandemateriëlezijnslaag,wantdie
zijnslaag steltgeen doel.Deplanetenmogenomdezondraaien;
zemogenookdooreenpasserende ster uithunbaanwordengetrokken.Uit niets blijkt dat zulkegebeurtenissen indekosmische
ruimteworden gezochtofvermeden.
Hetgedrag vanplantenmoetwel gereguleerd worden;anders
sterft deplantensoort uit.Ophetplantenniveaugeeftditgeen
problemen vooreen individuele plant,wantalleproblemenworden
opgelost doorautomatische zelfregulering.Hetevolutieproces
heeftalleen dieplantensoorten latenoverleven,waarbijdezegedragsregulering doelmatig isvoorhetvoortbestaan.Enhetevolutieproces is instaat telkens ietsafwijkendevormen uit teproberenonder ietsafwijkendeomstandigheden doordemutatieve
voortplanting.
Erzijn dieren insoorten.Een koraaldiertje isandersdan
een spinofeenaap.Bijsommigedierenwordt hetgedrag bijna
volledig bepaald dooreen innerlijkedwangmatigheid,evenalsbij
deplanten.Bijanderedieren zienweveel keuzevrijheid.Het
lijktwonderlijk datdatgoed gaat,wantgeendier kentdewetten
vandeecologie.Waarom zoueendiereenhogeviventiezoeken?
Geendierdenktdaaraan.
Hetblijkt datde"vrije"keuzevanhetdierwordt bestuurd
dooraangeboren, instinctieve normen.Dierenvechten vaakmetelkaarop levenendood.Maar bijkuddedieren ishet regel datde
overwonnene blijft levenalshijzichgewonnen geeft;althanswanneer ledenvandezelfde kuddemetelkaarvechten.Dekuddezou
geenoverlevingskans hebbenalsbij iedergevechteendodeviel.
Bij iederediersoort zijnervoldoende instinctievenormenomde
overlevingskans veilig testellen.Althans zolang hetdier inzijn
eigenmi1ieublijft.
Metnamezijn ervaak specialenormenomeen testerkeuitbreiding vandesoort tevoorkomen.Dedieren claimeneeneigen
territoir vanvoldoendeomvang voor zichzelfofvoorhunroedel,
kudde.Alseen individuofsamenhangendegroepgeeneigenterritoir kanvinden gaat dit individuofdezegroepverloren.Maarde
soort blijftbehouden.
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Hetalternatief zou zijndatveel meerjonge soortgenoten
blijven leven ineengunstig jaargetijde.Danverbruiken zezoveel
voedselvoorraden datallesoortgenoten inhetongunstigejaargetijdemoeten stervenwegens voedselgebrek.
Hoe ishetmogelijk datallediersoorten een instinctiefgevoel ontwikkelen voorecologische normen? Ikdenkdater telkens
weer diersoorten zijnontstaanmet teweinig ecologisch normbesef
en teveel mededeelzaamheid. Ikdenkdatze telkens zijnuitgestorvennadatzehungebied ontwricht hadden. Ikdenkdatditalles in
groter verband onschadelijkwas,omdat zo'nbeginnende soort reeds
uitgestorvenwasvoor zeeengrootgebied inbezit hadgenomen.
Hetbleefeenplaatselijkestoornis.
Alswe nietoppassen zal demensdeeerste rampzaligemislukking zijn.Wantwijbewonen degeheleaardeenontwrichten alles
tegelijk.
Instinctieve normen kunnenalleenoptimaal zijn ineengegevenmilieu. Ineenzeer homogeenmilieumag het instinctievegedrag zeernauwkeurig zijnvoorgeschreven.Voor zover ikweet komt
hetbijdedieren nooitvoordathetgedrag inallebijzonderheden
isgeregeld.Ookdeeenvoudigste diertjes,zoalspantoffeldiertjes,
kunnen gedresseerd worden,zekunnen iets leren.
Eendier kaneengedragontwikkelen omdat daartoeeenprogramma is ingebouwd.Als iemand een briefwil posten,moethijhet
programma "lopen" inwerking stellen.Volgens Lorenz8) iseen
programma bijde lageredieren vaakeenonverbrekelijkgeheel.Bij
hogeredieren zijnde'programma'smodulairopgebouwd.Zekunnen
onderbrokenworden en latervoortgezet,devolgorde vandemodulen
kanworden gevarieerd.Lorenznoemtalsvoorbeeld het sexueelgedrag.Bij lageredieren kanheteencomplexgebeuren zijn,dataltijdvolgensprecies hetzelfde patroon verloopt.Alshetgedrag
onderbrokenwordt,kanhet nietworden voortgezet.Hetprogramma
moetopnieuw bijhetbeginwordengestart.Bijhogeredierenis
datanders;daar ishetprogrammamodulair.
Strikt homogenemilieu's komenweinig voor.Misschien iszo'n
milieu vooreenbepaald koraaldiertje beschikbaar,maar dantoch
waarschijnlijknietvoordesoort. Inhetbeschikbare voedsel zullenvariaties voorkomen.Als regel kunnen dieren zichaandeeisen
vaneenspecifiekmilieu aanpassen door leerprocessen.Bij lagere
dieren steltdatveel minder voordan bijhogeredieren.
Somszoumen kunnen zeggendatmilieuconstanten ineenprogrammawordenopgenomen;b.v.wanneereenjong dier leertdemoederteherkennen. Inanderegevallen leerthetdier,een keuzete
maken uitalternatieve programma's,ofeen samengesteld programma
tebouwen uiteenvoudigermodulen.
De leerprocessen vergroten devrijheid vandesoort,wantde
soort kan ineenvariatievanmilieu's toteenoptimaal gedragkomen.Tegelijk scheppen de leerprocessen eengroteregebondenheid.
Een individueel dier leerteengedrag dat ineenbepaald milieu
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optimaal is,maarminder optimaal inhetmilieuwaar zijnbroer
leeft,ofeen neef.Leerprocessen gevenoverlevingskans,dusvrijheid,door gebondenheid.
Inprincipe geldt ditallesookvoordemens.Maar invergelijkingmetandereprimaten isdestructuur vandehersenengrondig herzien 9)- Ikdenkdathetgeengewaagde beeldspraak isals
ikstel dat indeprogrammamodulenvandemensveel constanten
zijnvervangen doorvariabelen. Dewaardevandevariabelenwordt
danvooreen persoon bepaald door zijncultuur enzijnkennis.
Doordeze reorganisatievandemenselijke hersenen isdeafstand
tussenmensendiermisschien evengroot,ofgroter,gewordendan
deafstand tussendierenplant,of tussen dood en leven.
Dekennisendeculturele constantenworden ingebrachtdoor
taalgebruik. Demens heeft zijn natuurlijk gevoel voor normenen
waardenverlorenom tekunnen levenmetaangeprate normenenwaarden.Betekent ditdatdenatuurvandemensontredderd is?Beslist
niet.
Hetdenken intaal isvoordemenseennatuurlijke noodzaak
geworden.Dewoorden vandemoedertaal endegrammaticale regels
wordenervaren alsnatuurlijkegegevens.Allerlei gangbareopinies
engespreksthema'sworden alsvanzelfsprekend ervaren.Zewerken
alseen tweedenatuur,diehetgedrag vandemens kan regelennadatdenormenvandeeerste natuurminofmeerverlorengingen.
Het behoort totdeeerste natuurvandemensdat hijeentweedenatuur nodig heeft c ) .Dit isvoor demens een levensnoodzaak.
Als technoloog verandert hijzijnomgeving zosnel,dat hijzichzelf snel moet kunnen heroriënteren.Demutaties bijdevoortplanting lopenveel tetraagomhetaanpassingsproces tekunnendragen.Cultureel bepaalde normenenwaarden kunnenveel snellerveranderen.
Hetgevaar dreigt telkensweer,datookdeaanpassingen van
deculturele normen te langzaam verlopen.Alsonzetechnologische
mogelijkhedenenmaatschappelijkestructuren zeersnel veranderen,
kanookgeenenkel cultureel stelsel vannormen enwaarden het
bijhouden.Zo'n tijdperkmakenwe numee;enwezien hetgevaar
dat sommigemensen allecultureel bepaalde,aangeprate,normenen
waardenafwijzenomdatdiekennelijk niet passen bijdesituatie.
Zedreigen dan terug tevallen ophunaangeboren gevoel voorgoed
enkwaad.Dat isdoodgevaarlÎjkwantaangeboren normen hebbenalleenoverlevingswaarde inhetnatuurlijk milieu.Wat ishetnatuurlijkmilieuvandemens? In iedergeval eenmilieu zondertechnologie!
Eenaangeboren gevoel voorgoed enkwaad bestaatnogwel in
beperktemate.Alsweons nog inonsnatuurlijk milieu zoudenbevinden,zoudenweermisschien opmogen vertrouwen.Alswe inons
natuurlijkmilieuworden aangevallen door eenmedemens,gaatde
soort niet tegrondealsweonsverweren. Ineenmilieu zonder
technologie betekent datdan,datweopdevuist gaan.Datkan
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vervelendegevolgen hebben,maar het isniet rampzalig voorde
soort. Ineen technologischewereld meteenmoderne bewapening is
dezelfde normmisschien nogwel juist;maardanalleenalszeeen
overlevingskansbiedtaanons,eneen stevige basis legtvoorhet
geluk vanons verre nageslacht.Wie heefteenaangeboren normbesef
waarmee hijditkanoverzien?
Inonze technologischewereld mogenweeenaangeboren norm
nooitgeldig achtenomdatwedezuiverheid engeldigheid vande'
normaanvoelen.Wijzullenonsgedragmoeten regelenmet culturele
.normenenwaarden,dietelkensopnieuwworden beoordeeld opde
kansendiezeondereensnelwisselende technologieeneenvoortdurendeecologischeontreddering biedenopoverleving engeluk.
Geenenkeleaangeboren normengeenenkele culturele norm is
zondermeerbindend inonze huidigewereld.Wezijn vrij.Mitswe
aanvaarden datergoedeculturele normenmoeten zijnendatweons
daaraanmoeten binden.Goedeculturele normengevenoverlevingskans;enbruuskerende restenvanonsaangeboren normbesefniet.

11. Optimaal gedrag
Wijvoelenaandat iedermens het recht heeft,zijneigenoptimum tezoeken.Wijvoelen aandat ditvoordemensheid alsgeheel hetbeste is.Als iedermens zijnoptimum zoekt,wordt erin
iedergeval geoptimaliseerd.Demensheid alsgeheel zougeenoptimalisatieproces kunnen-ontwerpenwant demensheid alsgeheel heeft
geenorgaanom tedenken.Denkprocessen zijngekoppeld aanhersenprocessen dieplaatsvinden bij individuelepersonen.Mensendenken;grotegroepen denken niet. Individuen kunnenoptimaliseren;
demensheid alsgeheel kanhet niet.Daarom ishetzo'nprettige
gedachtedat hetalgemeenwelzijnoptimaal wordtgediend als ieder
optimaal voor zichzelfzorgt.
Natuurlijk isnietwaardatweditallesaanvoelen.Zo'n gedachte isonsaangepraat.Bijna iedereenvoeltaandat kinderen
moetenwordenopgevoed;datzemoeten lerensommige hinderlijke
neigingen teonderdrukken eneenaantal vervelende plichtenop
zich tenemen.Ditalles brengenwedekinderen bij,-terwijl we
zetegelijkaanpraten dateendoeltreffendebehartiging vanhet
eigenbelang eenvandebelangrijkstebezigheden indit levenis.
Mensen die rondkijken inhet levenvoelen danook nogweer
aan,datervandegegeven gedachtengang nietveel klopt.Sommige
mensenworden veel te rijkenanderen blijven veel tearm.Sommigenzoeken hungelukdoorover lijken tegaan.Sommigevolken proberenwelvaart enwelzijn tevinden door hethele leefmilieute
verprutten.Voorvelen ishetduidelijk dat iedereen zowelvarend
mogelijkmoetworden.Sommigen geloven datevenwel niet;erblijft
nietsovervoor hetverrenageslacht.
Onderwijl gaat het levenzijngang. Inveel arme landenzien
wemonstersteden diesteedsgroterworden.Er iseen regelmatige
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trekvanhetplatteland naaronafzienbare sloppenwijken.Vooralle
betrokkenen lijkt ditoptimaal gedrag,maarerontstaan complexen
diespottenmetelementairewetten van duurzameorde.Omditte
latenzienzou ikdewetvan Laszlowillen omkerenofuitbreiden.
Hijsteltdatalleduurzame,ingewikkelde complexenmodulairzijn
opgebouwd omdat zeanders niet hadden kunnenontstaan. Ikzouwillenvermoeden datalleduurzame ingewikkelde complexenmodulair
moeten zijnopgebouwd omdat zezichanders niet kunnenhandhaven.
Desnelgroeiendemonstersteden hebbengeen duurzamestructuur.Grotendeels zijn hethomogeneprakselswaarindemensen zijn
samengeprakt.Maarook inzulkeprakselsteden isdegegevenwet
wel geldig enwel relevant. Indehomogenemassa vormen zichmodulenzoalszich indeoerbouillon prille levensvormen hebbengevormd.Dewetvan Laszlozegtdatzoietsaltijdgebeurt.
Nieuwemodulen diezichvormen ineen tehomogenemassa richtenzichvaakopmisdaad. Inbraakbendes,roofovervallen,afpersingen,maffia,drughandel,valsemunterijenwatnietal.Zoiets
moetwel gebeuren;wantwelkeoverlevingskans heefteen individu
ineenpraksel alshijzich innietsonderscheidt vanzijnprakselgenoten? Democratiemoet streven naarsteedsverderenivellering,zegtmen. Ikbenerniet zozekervan,al "voel" ikwel aan
dathetwaar is.Ikvrees temoeten inziendateen tevergaande
nivellering kan leiden naareenprakselmaatschappijzondermodulen
enzonderoverlevingskans.
Voor iedermodulair complexgeldtdat iederewetdie inéén
vandesamenstellendemodulengeldt,relevant isvoorhethele
complex. Ineen samenleving metmisdaadmodulen zijn dewetten
vandemisdaad geldig voordegehele samenleving.Ditmoetwaar
zijn,ookal voelenwe hetnietaan.
Het isookwaar,wantde innerlijkewetten van iederemisdaadmodule bepalenwelke ingreepminstens nodig isomdemodule
onschadelijk temaken. Eensamenleving dietezachtzinnig isom
denoodzakelijke ingrepen toetepassen blijftmetdemisdaad zitten totzeeraan tegrondegaat.Demisdaadmoduleschrijft dehardheid vandesamenleving dwingend voor.Alsdegemeenschap deze
hardheid nietwil toepassen tegendemodule,zal demodulehaar
toepassen indegemeenschap.
Voorkomen isbeterdangenezen.Gemeenschappen verliezenhun
modulaire structuurwanneer tegrotedrommenmensen tefrequent
verhuizenover tegroteafstanden.Oudeverbanden gaan verlorenen
nieuweworden niet tijdig gevormd.Zoontstaan amorfemensenprakselsdienietbestuurbaar zijn enmoeilijkweerstand kunnen bieden
aankwaadaardigemodulaire nieuwvormingen.Zemissendedaartoe
benodigde structuurenzoudendiestructuurmoeten krijgen doorde
vormingvanmodulen vangoedwillendheid.Nietalleen demisdaad
ontwikkelt zich langsdeweg vaneen toenemendemodulairecomplexiteit.Ookdegenezende tegenkrachten zullen zich langszo'nweg
moetenontplooien.
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In iederebestuurbare samenleving zijn natuurlijk zulkemodulenaanwezig.Helaas kandemodulaire structuurvaneensamenleving verloren gaandoorallerlei anderesocialeencultureleontwikkelingen.Voorallerlei ontwikkelingengeldenmaximumsnelheden
waaraanmen zichmoethouden.
Alseen lagesnelheid vanverandering op korte termijnoptimaal is,isergeen probleem. Danvoertmen desnelheid nietop.
Erontstaat eenernstig conflictwanneer hetoptimum opkortetermijnanders ligtdanhetoptimum op langetermijn.Dat komtveel
voor.
Het isop lange termijn nietoptimaal debossenopeenzodanigewijze tekappendateenvolledige regeneratie nietmogelijk
is.Het isvooronsnageslacht nietoptimaal wanneerwijdeaardgasvoorraad binnen honderd jaarverbruiken.Nietalleenomdatonze
kleinkinderenhetaardgasmoetenmissen,maarookomdatwe huneen
levensstijl voorleven diezijnietkunnen navolgen.Cultureel
biedenwijhunweinig anders danonbruikbaretradities.
AncoHamming kwam totdevolgendeconclusie,diehijmijmondelingmededeelde:Onzegeneratie kanzichwelvarend voelenwant
onzegeneratie consumeert denalatenschap vanhetvoorgeslacht,ze
consumeert haareigenprestaties enzeconsumeert prestatieswaartoezehet nageslachtverplicht.
Veel vanhetovergeleverde stedenschoon en landschapsschoon
gaatverloren.Oudestedenverkrotten,uniekemonumenten lossenop
ineen luchtdiezuur isvanautogassen. Iknoem detempelsopde
Acropolis.Datweonzeeigenprodukties consumeren zal niethelemaal waar zijn;we latenwelwetenschappelijk inzichtna.
Datwijnu levenvanprestaties diehet nageslachtmoetleveren, isstelligwaar.Hoe lang zullen zijonzeatoomafval zorgvuldigmoeten bewaken? Hoeveel moeite zullen zijmoeten doenomde
verschraalde ecosystemen inkritieke situaties te latenvoortleven?Hoemoeten zij leven ingeërodeerde landschappen meteenvervuild milieu? Met hoeveel moeitemoeten zijallerlei grondstoffen
herwinnen uitvuilnisbelten?Welkeerfelijke aanleg biedenwehun?
Bijnaallemensen leven iseengemeenschap.Datmogeeenfijngeschakeerde gemeenschap zijnofeen tamelijkmonotoon cultureel
praksel.Hetoptimalegedrag datwezoeken isoptimaal gedrag in
eengemeenschap.Hoevindenwe hetoptimum?
Eenonmisbaar kenmerk vanhetoptimum is,datallerlei belangengoed tegenelkaar zijnafgewogen.Wehebben drie belangrijke
mechanismen voordat doel: hetmarktmechanisme,hetmilitaireapparaat endestembusstrijd.Overonoorbarepraktijken,zoalscorruptie,praat ikdus niet.Ookheb iknietgeprobeerd,volledig
tezijn.
Het lijktwel eenalgemeen aanvaardemening dathetmarktmechanismeeendoelmatig enfijngevoelig instrument isombelangen
tegenelkaaraf tewegen.Tendele isdatwaar. Indeeerstebij-
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drage totdeze bundel heeft DeVeer uitvoerig besproken dathet
nietaltijd waar is.Binnen het kader vandezebijdragewil ikde
nadruk leggenopeenmoei1ijkheid diezichopzeer lange termijn
voordoet.
Hetmarktmechanisme kanalleen lettenopdebelangenvan
marktpartijen.Allemarktpartijen behoren totdenu levendegeneratie.Onsverrenageslacht kangeenmarktpartij zijn.Het isin
hetbelang vanons nageslacht eenzohoogmogelijkeviventie nate
streven vooronze landbouwenevenzeervooronze technologie.De
viventievaneen technologisch produkt ishetpercentagemateriaal
dat ineen technologisch kringloopproces isopgenomen.
Detechnologischeviventie zouveel groter kunnenzijndannu
hetgeval is.Voorweonzewegwerpartikelen zoalsauto'senhuishoudelijkeapparatenweggooien zoudenwezeeerstzorgvuldigkunnenslopen.Dat kostweinig fossieleenergie;ergaatgeenkostbarearbeidstijd meeverloren alsmenanders tochwerkloos is.Bovendien isdezemethodevanwerkloosheidsbestrijding zinvollerdan
demisschienwel vaak toegepastemethode,datmende levensduur
vanproduktenopzettelijk korthoudtomeengrotevervangingsvraag
instand tehouden.Daarmeeworden debelangen vanhetverrenageslacht beslist nietgediend.
Een levenshouding datweafgedankte spullen zorgvuldig slopen,
zouveel voldoening kunnengeven.Metdatsloopwerk schadenweniemand enwewerken voor een leefbare toekomst.Toch doenwehet
nietwantmet hetmarktmechanisme kunnenwegeenwaardering formulerenvoordezearbeid.Datzelfdemarktmechanisme looft somswel
eenbeloning uit,als iemand de levensduurvan zijnprodukten kort
houdt. Debelangen van hetnageslacht kunnen nietworden behartigd
doordemarkt.
Insterkemategeldtdatookvoorhetmilitaireapparaat.
Stel dat legerseengeschiktmiddel zijnomdebelangen van staten
tegenelkaar af tewegen,dangeldtdat tochvooral voordebelangenvandegeneratiedienu inal diestaten leeft.
Wat hebben deEuropeanen van hetjaar 3000eraandatomstreekshetjaar 2000eenoorlog gewonnenofverlorenwerd?Voor
hen teltvooral daterveel materialen enveel brandstoffenverlorengingen.Enmisschien datdemutatiesnelheid drastischwerdopgevoerd doormeer radioactiviteit.Hetmilitaireapparaat iszeldengeschikt omdebelangen vandekomendegeneraties af tewegen
tegendebelangen vandehuidigegeneratie.Terwijl ikdit schrijf
voel ikmijgelukkig met hetfeitdatHitler verslagenwerd.Dit
kanook inhetjaar 3000nogvangroot belang zijn.Maar ikbesef
ookdatHitler geenenkele kanszouhebben gehad zondereen leger.
Inzekerezingeldt ditallesookvoordestembusstrijd.Natuurlijk kaneenpartijwordenopgericht dievooral letopdebelangen vanhetmilieu envanhetverrenageslacht.Hetkanzelfs
gebeuren dat zo'npartijooit demeerderheid haalt.Mogenwijhopendatditvaak zal gebeuren?
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Een blijvendemeerderheid voor zo'npartij kanalleenworden
gevonden alsdezorg vooronsverre nageslacht stevig inonze
cultuurverankerd is.
Maarmetdezemethodewordt hetprobleem nietgoed gesteld.
Meteenstembusstrijdworden dehuidigemorele belangen vaneen
nageslachtspartijafgewogen tegen dehuidige belangenvanandere
partijen.Debelangen vanhet nageslachtworden niet betrouwbaar
gemeten doordeaanhang vaneennageslachtspartij 'temeten.
Allemensen zullendoortrokkenmoeten zijnmetculturelenormendie lettenopdemogelijkhedenvoor hetnageslacht.Hetzal
vanonsalleen een tweede natuurmoeten zijndatweonsstukvoor
stukgebondenwetenaandenormendiede leefbaarheid vandetoekomst ineen technologischewereld ons stelt.Hetzijn normenvan
eengebonden vrijheid. Degebondenheid aandezenormen kanniet
wordenafgedwongen.Gevraagdwordteenvrijegebondenheid aande
normen vaneengebonden vrijheid.

358

LITERATUUR

Voetnoten
1.

Georgescu-Roegen,N.
Theentropy lawand theeconomic process.Cambridge (Mass.),
Harvard University Press,1971;
ziep.18.

2.

VanDale'sGrootwoordenboek derNederlandse taal,10edruk,
DenHaag,Nijhoff,1976.

3.

Ziehierover hetonthutsendeartikel:
Lackamp,J.W. enGroenwegen,L.
Eenvisieopde resistentieveredeling bijgranen.LandbouwkundigTijdschrift88(1976)7:249-252.

k.

Wilkinson,Richard G.
Armoedeenvooruitgang,eenecologisch model vandeeconomischeontwikkeling,Utrecht,HetSpectrum,197**-

5.

Ziecitaata.

6.

Ziebijvoorbeeld:
Spier,J.M.
Inleiding indewijsbegeerte derwetsidee, ke druk,Kampen,
Kok,1950.

7.

Bos,Dick,etalii.
Naareenmaatschappelijkeecologie;eenonderzoek naarde
kwantificeringvan hetmilieu,Middelburg,RijnScheldeInstituut,1978.

8.

Indebeschikbare tijd kon iknietnazoeken inwelkboek
Konrad Lorenzditheeftgeschreven.

9.

Ziecitaatb.

Citaten
a.

Laszlo,E.
Introduction tosystemsphilosophy,1972,GordonandBreach,
NewYork,p. kj/k8.
"Given systemswhich constituteorderedwholes,adaptively
stabilizing themselves intheirenvironment around existing
steady-states aswell asevolving themselves tomoreadapted,

359

LITERATUUR (Ievervolg)

and normallymore negentropic (or informed)states,developmentwill be inthedirectionof increasing hierarchical
structuration.
Theaboveconclusion followsdirectly fromSimon'shypothesis,according towhich complex systemsevolve from simple
systemsmuchmore rapidly iftherearestable intermediate
forms than iftherearenot x). The resulting complexsystems
are,ashepointsout,hierarchic.The reason forthedecreased time-span required forahierarchical formofcomplexification isthatany failure intheorganizationwill not
destroy thesystemasawhole,butonly decompose ittothe
next stablesubsystem assembly."
x)

HerbertA.Simon,"TheArchitectureofcomplexity",Proceedingsof theAmerican Philosophical Society,106 (1962).

b.

Marshall,J.C.
Thebiologyofcommunication inmanand animals:hoofdstuk 12
in
Lyons,John.
NewHorizons in-Linguistics.APelicanoriginal,Penguin
Books, 1970en later.Ziep.240 indeherdruk van 1977Onderverwijzing naarGeschwind,N. (1964):Thedevelopment
ofthebrainand theevolutionof language.Monograph series
on languagesand linguistics,Georgetown University,
Washington DC,schrijftMarshall:
"itwould seem that thestructural organizationof thehuman
brain ispeculiarly adapted to language learning.Geschwind
(1964)pointsout that themajor anatomical connexions in
sub-human primatesarebetween brainareas concernedwith
sensory dataand the limbicsystemwhich is"involved inthe
motorand sensory aspectsof feeding,drinking,elimination,
aggression,flight and reproduction". Inman,on theother
hand,connexions between different sensorymodalities (vision,
audition and somaesthesia)may be relayed through anon-1imbic
brainarea,theangulargyrus region.Geschwind thus
proposes that thedevelopmentof languageskills,inparticularobject naming, isdependent uponman's "ability to
form nonlimbiccross-modal associations" (butcfLenneberg,
1967:217-I8,forasceptical appraisal)."
Lenneberg,E.H.,Biological foundationsof language.NewYork:
Wiley,1967.

360

LITERATUUR (2evervolg)

Graaf,J. De,etalii.
Verandering vandemoraal.Baarn,Bosch enKeuning,1972,
P- 21.
"Deeerstenatuurgaataandecultuur vooraf.Denatuurlijke
werkelijkheid isdewerkelijkheid vanmineralen,plantenen
dieren.Het isookdewerkelijkheid van hetmenselijk lichaam,
vanzijnerfelijke aanleg,zijn biologischeprocessen.Totde
eerste natuurvandemens behoortmet namehetpsychologische
feit,dathijzonderdoxa,zonder eenstelsel vanverwisselbare identiteitssymbolen,geen identiteit heeft.Zonderdoxa
kandemens niet toteenzelfontwerp komen,kanhij nietiemand zijn."

361

