ALTERNATIEVE LANDBOUW: NATUURLIJKE EN BOVENNATUURLIJKE LANDBOUW ?

Verkorte weergave van de inleiding gehouden op de vergadering van
consulenten en ingenieurs rundveehouderij te Amersfoort op 25
oktober 1979 door ir. C.J.Cleveringa, plv.Hoofd van de afdeling
Landbouw van het Landbouw-Economisch Instituut, Den Haag

I

-Inleiding

_

_

De derde commissie met betrekking tot alternatieve landbouw
(A.L.) het "Overlegorgaan A.L.", die(voorlopig) tot taak heeft de
onderzoekingen te begeleiden en te coördineren welke mede worden
uitgevoerd ter realisering van de adviezen, die zijn uitgebracht
door de twee voorgaande Commissies

A.L. ‚

heeft de behoefte ge—

voeld te trachten een duidelijker en hanteerbaarder beschrijving
te geven van de typische kenmerken van alternatieve vormen van
landbouv dan die welke door de beide voorgaande commissies zijn
opgesteld. (1,2).

Ter voldoening aan dit verzoek zal de inleider een nota opstellen,
met het voornemen deze, in verband met het wetenschapsfilosofische
karakter, ook buiten het overlegorgaan ter discussie te stellen.
Deze inleiding geeft een eerste nog ongenuanceerde ruwe schets
van de op te stellen discussienota.
Het onbevredigende resultaat van vroegere pogingen tot karakteri—
sering van A.L. t.o.v. gangbare landbouw (G.L.) kan voornamelijk worden
verklaard door:

_

1.

De grote heterogeniteit binnen de "groep" A.L.

2.

Het niet afdalen tot de_wetenschapsfilosofische grondslagen,
met name de Vóór-wetenschappelijke uitgangspunten waarop A.L.
en G.L. berusten.

In verband met laatstgenoemde oorzaak zal in de discussienota in het
bijzonder de aandacht gevestigd worden op een opmerkelijke overeenkomr
stige ontwikkeling in de moderne gangbare economische en biologische
wetenschappen en de zeer recente bezinning Van de wetenschapsleer op
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Het bezwaar van de grote heterogeniteit zal worden ondervangen
door de bespreking te beperken tot die twee vormen van A.L. welke in
Nederland het meest actueel zijn en tevens min of meer representatief
zijn voor twee categorieën waarin vele vormen van A.L.kunnen worden
ondergebracht.
De te bespreken vormen zijn:
-

De "relatienota—landbouw" = "beheerslandbouw"

—

De "biologisch-dynamische"landbouw (B.B.)

.Deze beide vormen van A.L. zijn in de titel aangeuid als "natuurlijke landbouw" resp. "boven-natuurlijke landbouw" omdat in deze in—
leiding getracht zal worden de kenmerkende verschillen tussen A.L. en
G.L. te verduidelijken aan de hand van de verschillende betekenissen
die aan het begrip "natuur" kunnen worden toegekend. Het zal nl. blijken
dat de betekenis die door vertegenwoordigers van A.L. wordt toegekend
aan'het begrip "natuur" fundamenteel kan afwijken van de gangbare betekenis, die hieraan ook door van Dale wordt gegeven‚zelfs wanneer in
aanmerking wordt genomen dat van Dale een zeer lange lijst van betekenissen geeft. De twee in dit verband relevante door van Dale gegeven gangbare betekenissen kunnen nl. als volgt worden samengevat:"De natuur
is de_stoffelijke, nog ongerepte omgeving van de mens".

Zo blijkt 'dd'natuur" waaraan de vertegenwoordigers van de "natuur"—
bescherming en het "natuur”—beheer de G.L. wensen aan te passen slechts
in beperkte mate uit ongerepte

natuur te bestaan. De kenmerkende ver-

schillen tussen deze gewenste "natuurlijke" landbouw en de G.L. komen

hierdoor pas duidelijk tot uiting 'wanneer van een alternatief begrip
"natuur" wordt uitgegaan.

_

Evenzo kunnen de kenmerkende verschillen tussen G.L. en B.B.-landbouw
duidelijk gemaakt worden aan het door de B.B. gehanteerde alternatieve

begrip "natuur", waarin behalve Stoffelijke “ook geestelijke aspecten
worden begrepen en waartoe niet alleen de omgeving

van de mens maar ook

de mens zelf wordt gerekend. Met name deze laatstgenoemde verschiLlende
betekenissen van het begrip "natuur" houden verband met de vóór-wetenschappelijke uitgangspunten van de gangbare "natuur"—wetenschappen die

door de moderne wetenschapsleer op een zodanige wijze ter discussie
worden gesteld dat het gangbare onderscheid tussen "geloof en weten-

schap" dat vaak wordt toegepast op resp. B.D. en.G.L., niet meer gemaakt kan worden.

' II ' 'De'"natuur1i.jke" “landbouw

Het conflict "natuur-landbouw" dat zich manifesteert van bedrijfstot departementaal niveau is geen natuurwetenschappelijk conflict want
de moderne gangbare landbouw vervult zijn hoofdfunctie als producent
van voldoende voedsel van goede kwaliteit ook volgens de natuurbe—
schermers optimaal.
Verklaring: de wetenschappelijke grondslag van de moderne landbouw
en van de natuurbescherming is de gangbare biologische natuurwetenschap.
Als oorzaak van het conflict worden de zogenaamde "ongunstige neven—
verschijnselen" van de moderne landbouw beschouwd.
Het conflict wordt gepresenteerd als een economisch conflict.

De (economische) "eisen" door natuurbeschermers gesteld aan de
moderne landbouw hebben betrekking op het in stand houden van een
cultuurlandschap, dat "de ruimtelijke neerslag vormt van het menselijk

handelen in het verleden", hetgeen leidt tot een bedrijfseconomische
Suboptimale gangbare landbouw die afgestemd is op het niveau van de

technische ontwikkeling en de daarbij behorende prijsverhoudingen van

vöô'r 1930.

'

De (economische)"waarden"van natuur en landschap" die hiertegenover
staan hebben voornamelijkíbetrekking op níet-stoffelijke, geestelijke

"belevingswaarden".
\

Als (economische) oplossing’van het conflict wordt de "beheersver_ goeding" geintroduceerd, die moet zorgdragen dat de "schizofrene boer",
die geacht wordt natuur ten koste van landbouw en landbouw ten koste van
natuur te gaan produceren, een zelfde inkomen behoudt als wanneer hij

alleen_zijn functie van voedselproducent "optimaal" zou vervullen.
Daar de hierbij aangerichte schade aan de belevingswaarde van de
natuur niet of moeilijk is vast te stellen wordt de beheersvergoeding

‚‚

"gebaseerd op de schade die de natuur aan de landbouw aanbrengt in de

vorm van derving van stoffelijke voedselproduktie.
Het beschikbaar komen van (belasting-)gelden voor de beheersvergoeding is in principe gebaseerd op de veronderstelde bereidheid van
de consument van voedsel en natuur, een gedeelte van zijn directe
inkomensoverdracht aan de boer voor geproduceerd voedsel te vervangen
door een indirecte (via extra

belasting) voor geproduceerde natuur.

Deze bereidheid zou gebaseerd moeten zijn op de moderne economische
opvatting dat welvaart berust op bevrediging van stoffelijke ên

niet—stoffelijke (niet—marktbare) goederen.
Het micro- en macro-economisch beleid is echter nog in sterke mate
gebaseerd op de reductionistische opvatting van welvaart van Adam Smith,
volgens wie "wealth" uitsluitend
felijke goederen (later aangevuld

bepaald werd door de hoeveelheid stof—
tot marktbare goederen met diensten).

Op basis van deze "gangbare" opvatting wordt het economisch beleid
t.a.v. natuurbescherming gekenmerkt door het behouden of zelfs versterken

van

"natuurwaarden"

bij het gelijktijdig behouden of zelfs versterken

van de produktie van stoffelijke marktbare goederen. Aangezien deze

combinatie economisch principieel onmogelijk is, heeft het conflict
landbouw—natuur, voorzover dat tot uiting komt in (de vrees voor) het
niet beschikbaar komen van voldoende belastinggelden voor uitkering van
beheersvergoedingen, in wezen een economisch wetenschappelijk karakter

(3, 4).

'

' 'III' 'De"'boven—natuurlijke"landbouw »
Bij de B.D. en andere "ismen" van A.L. berusten alternatieve teelt—
maatregelen niet, zoals bij de “natuurlijke" landbouw op niet- of
buiten-agrarische argumenten, maar deze hebben direct betrekking Op de»

hoofdfunctie van de landbouw zelf en met name op de voedselkwaliteit.
Volgens de B.D. produceert de gangbare landbouw ongenuanceerd uit—

gedrukt geen "levens" middelen maar stenen voor brood. De veronderstelde
B.B.-kwaliteit kan volgens de gangbare biologische wetenschap alleen op

"boveninatuurlijke"‚wetenschappelijk niet aantoonbare eigenschappen berusten.

Het verschil tussen "natuurlijke landbouw" en B.D‚komt economisch

hierin tot uitdrukking dat ter compensering van de lagere kwantitatieve
produktie resp. de niet-agrarische beheersvergoeding en de hogere prijs
voor het agrarisch produkt zelf staat. De tegenstelling G.L.-B.B. is
hierdoor geen economisch maar een natuurwetenschappelijk vraagstuk,

een vraagstuk van exacte objectieve natuurwetenschap tegenover een
(bij)geloof in boven—natuurlijke kwaliteitseigenschappen.

Hierdoor doemt naast de"schizofrene

beheersboer" het beeld 0p van

de"schizofrene landbouwconsulent"waarvan verwacht wordt dat hij met
zijn wetenschappelijke opleiding aan de L.H. tevens zal optreden als
"kruidendokter" en b.v. bespuitingen met homeopathische oplossingen zal
voorschrijven waarvan volgens de chemische wetenschap geen enkele wer_

king kan uitgaan.

Op basis van deze gangbare wetenschap heeft de Nationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek het doel van de landbouw als volgt geformu—
leerd:

"Het vastleggen van zonne—energie in organische stoffen

van'levende

met behulp

organismen."

Deze doelstelling is in overeenstemming met het gangbare onderscheid

tussen de "natuur"wetenschappen‚ die de "stoffelijke" natuur bestuderen
in tegenstelling tot de geestelijke wetenschappen. Het object van fysica
en chemie is de dode natuur en van de biologie de (stoffelijke) levende
natuur.

De vraag of het zich beperken van de biologische wetenschap tot de
stoffelijke natuur, zoals de economische wetenschap dit aanvankelijk
in theorie en thans nog in belangrijke mate in de praktijk doet, geen
reductionisme van het onderzoekobject tot slechts een gedeelte van de
totale werkelijkheid is, neemt in recente jaren internationaal een centrale plaats in bij de wetenschapsleer (the science of science) in het

algemeen en bij de filosofie van de biologie in het bijzonder (zie o.a.

5 t/m 16). .

'

‘

Deze revolutionaire bezinning Op de wijze waarop wetenschap bedreven

‚I\ u

wordt en op welke wijze zij tot wetenschappelijk inzich
t komt heeft
sinds 1970 ook zijn neerslag gevonden in enkele public
aties van
wetenschapsfílosofën aan Nederlandse universiteiten (zie
o.a. 17 t/m

25) inclusief onze eigen L.H. (23).
Met deze nieuwe inzichten is nog geen rekening gehouden
bij de
standpuntbepaling tegenover de A.L. noch door vertegenwoor
digers van
de L.H. en de Wageningse Instituten (26) noch door Duitse
landbouw—
kundigen (27) en het lijkt daarom zeer gewenst dat de
door Koningsveld
voorgestelde dialoog tussen wetenschappelijke landbouwkund
ige onderzoekers en wetenschapsfilosofen op gang komt (23).

In de discussienota zal in het bijzonder aandacht bestee
d worden
aan de volgende inzichten van de moderne wetenschapsleer:

Wetenschap is geen objectieve verzameling en waarneming
van concrete
feiten aan de hand waarvan spontaan hypothesen worden
opgesteld over
waargenomen regelmatige verbanden (inductie ) en waarúi
t vervolgens
voorspellingen worden afgeleid (deductie) die aan de
hand van nieuwe
feiten worden geverifieerd of gefalsificeerd (toetsing).

Wetenschap is een zoekende activiteit, waarbij het "feite
n" verzamelen
steeds geschiedt in het (zoek)licht van een te voren vermoe
de samenhang, een wetmatigheid waarvan de onderzoeker "gelooft"
dat hij

aanwezig kan zijn of die hem voor ogen "zweeft".
De te bestuderen "feiten" worden te vorèn door de onderzoeker
uit
totale werkelijkheid geselecteerd_o.a. op grond van deze
vóór-wetenschappelijke theoretische inzichten maar ook van de
beschikbare methoden
van onderzoek.
Het waarnemen heeft vervolgens geen betrekking op concre
te "feiten"
of dingen maar 0p aspecten, waarbij eenzelfde "feit"
verschillende
aspecten kan tonen afhankelijk van de vraagstelling
en de onderzoekmethode.

Het vóór-wetenschappelijk zoeklicht, dat de gangbare
biologische
wetenschap op de "natuur" richt, en dat als ordenend
beginsel bij het

verzamelen en waarnemen der "feiten" wordt gehanteerd is de neo—'
Darwinistische evolutie theorie, waarbij wordt uitgegaan van o.a.

de volgende "dogma's":

-

Èerst is de dode materie ontstaan en hieruit het leven

-

De hogere gecompliceerde levende wezens zijn door toeval en

aanpassing uit de lagere oer-organismen geëvolueerd
-

Het ontstaan en functioneren van levende organismen is uitsluitend
met behulp van fysische en chemische processen te verklaren

Hoewel biologie als afzonderlijke tak van wetenschap berust op het
onderscheid tussen levende en niet-levende natuur veronachtzaamt de
gangbare biologie dit onderscheid als niet—relevant en beschouwt orga—

nismen als in de natuur voorkomende mechanismen" met behulp waarvan(b.v.)
zonne—energie in organische stoffen wordt vastgelegd" (N.R.L.0.).
Deze reductionistische, fysicalistische, mechanistisch-positivistische
benadering van de levende natuur heeft geleid tot de spectaculaire
wetenschappelijke successen van de bio-chemie, bio—fysica, bio—mathematica

en vooral van de moleculair—biologie (D.N.A.).
Bij de bezinning over de "dogma's" waarop deze benaderingswijze
berust, staat het begrip entropie uit de fysica-chemie centraal.
gangbare

wetenschap

In de

(éfilosofie) is het inzicht doorgebroken dat de

levende natuur zich principieel en fundamenteel onderscheidt van de
dode.natuur doordat alleen hier orde wordt opgebouwd uit chaos. Het is
opmerkelijk hoe behoedzaam men vermijdt te trachten aan te geven door
wie of door wat deze orde tot stand wordt gebracht, aangezien het

"vitalisme", dat dit reeds veel vroeger onderkende, in de gangbare weten—
schap nog steeds taboe is.

…

Kenmerkend voor deze overgangstoestand is de aanduiding voor toenemende

orde door het begrip "negentropie" in de zin van geluk = negatief ver-driet, orde = negatieve chaos, leven = negatieve dood.
Belangrijker dan deze naamgeving is echter het recente doorbreken
van het inzicht in de gangbare

natuurwetenschap dat deze orde, waarin

een hierarchische opbouw wordt onderkend, bestudeerd dient te worden

en dat de chemisch-fysische causaal-analytische onderzoekmethoden

hiertoe ontoereikend zijn.
De moderne filosofie van de biologieíäeeft een ruimere inhoud
aan het begrip "natuur" waarbij het gat tussen de "nothing-but" -

(uitsluitend fysisch—chemisch) en de "over and above (boven-natuurlijk)
people" wordt opgevuld.

.

Het herleefde vitalisme in de vorm van "organicisme", "holarchisme"
etc. begint de noodzaak in te zien van een totale revolutionaire wending
van het gangbare biologische zoeklicht hetgeen bij de keuze van een
vôôr—wetenschappelijk uitgangspuntin

zijn meest extreme vorm tot

de theorie heeft geleid volgens welke niet de chaos aan de orde is
voorafgegaan maar de primeur van de orde‚van het leven, van de geestelijke
wereld wordt erkend.
Volgens deze zienswijze heeft de gangbare natuurwetenschap, het

"scientism" zich tot nog.toe uitsluitend bezig gehouden met de dode
slakken, die het levend heelal heeft afgescheiden en is nu de tijd

aangebroken waarin de biologie de "bios" dient te gaan bestuderen .
Hoewel het in dit verband in het geheel niet ter zake is of de
B.D. landbouwmethode het juiste antwoord Op deze nieuwe vraagstelling
aan de natuur is, kan met het oog op het zoeken naar de kenmerkende
verschillen tussen G.L. en B.D. wel gesteld worden, dat het "geloofs"—
element dat door de gangbare landbouw (natuur)wetenschap aan de B.D.
en de hieraan ten grondslag liggende anthroposofie wordt toegekend in
het nieuwe zoeklicht van de moderne filosofie van de natuurwetenschappen
in het algemeen en van de biologie in het bijzonder gelegitimeerd is tot
een volwaardig vóór—wetenschappelijk uitgangspunt met een volgens de
moderne gangbare inzichten groter werkelijkheidsgehalte dan het "bijgeloof" van de neo-Darwinistische evolutietheorie.

"Geloof"en"wetenschap" staan volgens deze moderne inzichten niet
naast elkaar maar liggen in elkaars verlengde. Ook de gangbare weten—
schap heeft haar "geloof".ook al zijn de beoefenaren hiervan zich dat
zelden bewust.
Evenzo kan gesteld worden dat de vertegenwoordigers van het moderne

"geloof" in de primeur van de orde zich getuige het volledig ontbreken

van de wetenschapsfilosofische werken van Goethe en R.Steiner in hun
literatuurlijsten, zich niet bewust zijn dat de nu doorbrekende inzichten reeds bijna twee eeuwen geleden voor het eerst werden gepubli—
ceerd en bijna een eeuw geleden verder uitgewerkt en verdiept en dat in
verschillende B.B.-laboratoria op de wereld al vele jaren onderzoek wordt_
verricht volgens de nu door de moderne gangbare wetenschapsfilosofie
aanbevolen

holarchistische methoden.

_lO-

'IV

Besluit
De gangbare economische en biologische wetenschap heeft in het

voetspoor van fysica en chemie spectaculaire successen behaald door
toepassing van causaal-analytische onderzoekmethoden.
Vooral onder invloed van de bij de toepassing van de resultaten van
dit onderzoek optredende "ongunstige nevenverschijnselen", die bij
pogingen tot opheffing dreigen te gehoorzamen aan "de Wet van behoud
van ellende" (20)heeft

er thans een wetenschapsfilosofische bezinning

plaats over het wezen van de wetenschapsbeoefening in het algemeen en

van de biologische wetenschap in het bijzonder.
Deze bezinning begint tot het inzicht te leiden dat de in de
economische en biologische wetenschappen nagestreefde exactheid op
basis van tellen, meten en weten geresulteerd heeft in zgn. objectieve
wetenschappelijk betrouwbare uitkomsten maar dat deze grote nauwkeurigheid slechts bereikt kon worden door de totale werkelijkheid te reduceren
tot de stoffelijke omgeving van de mens.
"Het natuurkundig wereldbeeld heeft geen ongelijk met wat het beweert maar wel met wat het verzwijgt." (7)
Thans wordt ingezien dat aan de gangbare economische en biologische
wetenschappen het meestal onuitgesproken vóór—wetenschappelijk uitgangspunt ten grondslag ligt:"Pars pro toto", totale werkelijkheid ("natuur")
kan verklaard worden in termen van de stoffelijke natuur.
De moderne wetenschapsfilosofie komt tot het inzicht dat een realis—
tische toepassing van economische en biologische wetenschappen zich met

opoffering van exactheid en nauwkeurigheid moet richten op de totale
werkelijkheid en dat deze gevormd wordt door de levende natuur, die
zich van de dode natuur onderscheidt door niet-stoffelijke, geestelijke
aspecten met wetmatigheden van een hogere orde dan die in de stoffelijke
wereld gelden; de stoffelijke natuur kan als een afvalprodukt van het
levend heelal worden opgevat.
Tevens staat het te bestuderen object van onderzoek niet buiten

de mens maar de mens is in deze werkelijkheid opgenomen‚"feit en theorie"
zijn onlosmakelijk met elkaar verweven.
Toegespitst op de landbouw is "relatienota-of beheerslandbouw"
geen "natuurlijke" landbouw in de zin van aangepast aan de "ongerepte"

natuur maar "bedrijfseconomisch sub-optimale gangbare landbouw" aangepast aan de cultuurlandschappen, die de neerslag vormen van het economisch handelen van onze voorouders.
De tegenstelling

natuurlijke landbouw _ gangbare landbouw wordt

beschouwd als een economisch vraagstuk maar de economische oplossing
in de vorm van beheersvergoedingen belooft weinig perspectief omdat
het gangbare micro- en macrobeleid nog in sterke mate gebaseerd is
op het reductionistische uitgangspunt van de economische wetenschap
volgens welke de welvaart uitsluitend of in de eerste plaats door
stoffelijke goederen wordt bepaald.

»

Men kan zich afvragen of de biologen-natuurbeschermers zelf niet
de grootste belemmering vormen voor het bereiken van hun zo sympathieke
doel door de tegenstelling "natuur"-gangbare landbouw niet te onderkennen als een natuurwetenschappelijk

i.p.v. een economisch vraagstuk.

Toepassing in de landb0uw van de moderne inzichten, die in de

filosofie van de biologie doorbreken, volgens welke niet het leven
uit de dode materie is ontstaan maar omgekeerd de dode materie een
‘ afgescheiden slak van een in eerste instantie levend heelal is, zal
er namelijk niet alleen toe leiden dat de landbouw als hoofdfunctie
weer "levens"-middelen produceert maar tevens, door veel minder on—
gunstige nevenverschijnselen, milieu- en natuurvriendelijker beoefend
zal worden.
Op grond van het nu algemeen erkende feit, dat elke onderzoeker
bij het beoefenen van wetenschap zich subjectief laat leiden door vôôr—
wetenschappelijke kennis ("geloof")‚is de gangbare opvatting dat B.D.
ën gangbare landbouw gebaseerd zijn op resp. geloof en wetenschap
onhoudbaar geworden vooral nu het inzicht in de moderne wetenschapsleer

lijkt door te breken dat het "geloof" van de B.D. in de primeur van orde
t.o.v. chaos, leven t.o.v. dood en geest t.o.v. materie een groter
werkelijkheidsgehalte heeft dan de neo—darwinistische evolutietheorie
die in de gangbare biologie endaarmee o.a. in de gangbare landbouw-

wetenschap als "zoeklicht" fungeert.
En hiermede opent zich niet alleen het perspectief op harmonie tussen
landbouw en natuur maar ook op het verdwijnen van het gevaar van schizo—
frene landbouwers en voorlichters omdat zij als mens niet meer behoeven

te leven en te werken in een tot dode materie gereduceerde "natuur".
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