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Had Horatius in 1936 geleefd, hi] zou stell ig niet de onsterfelijke
dichtrege1s gemaak t hebb en:

Beatus ille qui procol negotiis/ut prisca gens mortalium/paterna
rura bubus exer cit suis /solutus ornni faen ore, 1)

want velen zijn van oordeel, dat het leven van den landman in onzen
dag niet "gerust" is, noch oak "genoeglijk voortrolt", zooals de vad er
landsche dich ter Poot da t beschreef.

Dank zij de eco nomische cris is, die zeker niet het minst op den land
bouw haar zw ar te merkteeken drukte, is het vaal' menigeen vcrrc van
aangenaam te behooren tot dat dee! van de werke rs in het pro du ctie
proces, wier gelukkig lot de dichters van alle tijden hebben bezongen ;
op wi er gewichtige positie anti eke schrijvers als Xe nophon reed s konden
wijzen ; wier we lzijn de physiocraten vanaf Francois Q uesnay omstrce ks
1750 tot Dr. Ir. Knapp in 1930 beoogden.

H et is evenwel niet onze bedoeling in deze verhandeling br eed sti l
te staan bij de oorzaken en den omvang van de cris is, die zich nag
steeds in den 1andb ouw doet gevoelen . A nderen, en meer bevoegden,
deden het reeds zoo uitvoerig en zoo afdoen de, dat ik mij schuldig zo u
maken aan het dragen va n uilen na ar Athene, wanneer ik daarvoor
plaatsruimte vr oeg .

Wij wenschen onzen blik vooru it te slaan en ons af te vragen, of
het streven naar ordening, dat tegenwoordig ve!en bekoort , oa k iets
bevat, dat bruikbaar is voor den landbouw , of daarin we!licht elementen
schuilen, die wij kunnen gebruiken als bouwstoffen Vaal' de toekomst
en of daaruit misschien oak richtlijnen zijn af te Ieiden , die waarborg
bieden vaal' een ontwikkeling, waarop wij G odes Z egen mogen af
smeeken, overtuigd als wij zijn , dat de poqinqen. die aangewend zullen
worden, harmonieeren met de beginselen, waaruit wij leven en waarvan
wi j gelooven, dat zij zijn na ar den eisc h van Gods W oord .

i:~::·!. ~:;'

1. Allereerst handelen wij over ~de ordening van den landb ouw in
het alg emeen, en vragen wij:
a. of zij eisch is van ons beginsel;
b. of zij practisch te verwerkelijken is en
c. of zij hoop volle perspectieven biedt.

a. Onder ordening verstaan wij het st reven naar nieuwe rechts
verhoudingen in het bedrijfsleven , die een steviger onderbouw gevcn
aan de veranderde inzichten omtrent de noodzakelijkheid van meerdere
gebondenheid va n den individu eelen ondernemer, een gebondenheid die
niet rechtstreeks door de O verheid wordt opg elegd. maar die voort
vloeit uit en beheerscht wordt door vrijwillig tot stan d gekomen orqani
satorische betrekkingen van wer kgever en werknemer; een gebonden
heid, die tenslotte onder zekere voorwaarden oak door midde! va n het
toekennen van verordenende bevoegdheid het geheele bedrijf kan om-
vatten. •

Is ordening - zoo gezien - een mod egril , een onbes temd verlangen,
am Vaal' nieuwe tijden nieuwe wegen te zoeken?

Is het een wanhopige poging. a m te gerak en uit het slob, waarin
de landbouw tengevolge va n de cr isis - internati onaal verschijnse l! 
geraakte?

Is het een denkbeeld , zooals er ve!e ·geweest zijn en nog vel e zullen
vo lgen, am de menschh eid te brengen bij een gelukkiger toekomst of
is het misschien een varen in het kielzog va n de socialiste n. gelijk
onlangs in de Tweede Kamer we I'd betoogd door den heel' Kersten? 2)

Geenszins! W ij zijn er diep van ov er tuiqd, dat dit streven naar ge
bondenheid een we lbewuste stap is op den weg, die door de voor-
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t rekkers van onze chri stelijke so cial e gedacht e vroeger we rd betred en.
Zij gingen uit van de belijdenis, dat God de Schepper is van het heelal
en dat de mensch hier op aarde een taak kreeg om God te dienen; te
dienen ook met zijn a rb eid en met de aar dsche goederen , waaro ver de
mensch als rent mees te r werd geplaatst ; te dien en als lid van het mensche
lijk geslacht, dat is, als sociaal w ezen. V'lie z66 de ve rhoudinq ziet
van den mensch tot God en tot de schep ping, moet tot de erkenning
komen, dat de eigendom van aardsche goe deren geoorloofd, maar tevens
oo k sociaa l beperkt is. D e individueele men sch leeft met eigen bestem
ming, met eigen ve rantwoordelijkheid ook , en als zoo dan ig za l hij niznmcr
mogen opgesm olten worden in de gemeenschap. D och aan den anderen
kant mag die individueel e mensch nimmer uit het oog verliezen, dat hij
plichten he eft tegenover zijn medemensch; dat hij als deel van het geheel
ook verplichtingen heeft tegen over de gemeenschap, waarvan hij lid is;
dat hij diensvolgens niet onbeperkt v::ij is in zijn handelingen en ge~

bonden is jegens anderen.
Deze opvatting keert zic h du s eenerzijds tegen het individualismc,

zooals dat met name door de klasslek e schoo l in de economic is ge
propageerd en anderzijds verzet het zic h tegen een opvatting van d e
gemeenschap, die aan de waarde van den enke len men sch in onvol
doende mat e re cht laat w ed ervaren.

Wanneer derhalve het pleit gevoerd wordt voor ordening van het
ma atschappelijk leven, dan geschiedt dit op gro nd va n hct pr incipicel
positi e kiezen tegen twee hoofdst ro omingen in de econ omie, die elk
voor zich naar onze overtuiging, de verhouding van den men sch tot
Schepper en schepsel onjuist zie t.

Intusschen zou men verkeerd doen, te mee ne n, dat di t st reven gehee l
nieuw is. Niet geheel ten onrecht e wordt in bepaald e kringen met voor
keur gesproken van .Jiet herstel der maatschappelijke orde".

W at moe t "hersteld " w orden?
Bekend blijft , de verzu chting van G roen van Prinsterer of het nie t

mogelijk is, de associatien te doen herlev en , die men zo o roekeloos
onder de revolutionaire bou wvallen heeft ve rgruisd. 3)

Groen dacht daarbij aan het gilden -tijdperk, een period e in de ge
schiedenis, waarvan men stellig .mag getuigen, dat de hierboven ge
schetste beginselen in toep assing gebracht werden, voor zoover de
economische en sociale structuur dier dagen zulks mog elijk en ge
wenscht maakte .

b . Is dat " herstel" nu oo k tegen w oordig nog te reali seeren ? - zoo
moeten wij in de tweed e plaats vragen . De geschiedenis gaat door. D e
ontwikkeling staat niet stil : sedert het bloeitijdperk van de gilden 
in de dagen eener z.g. gesloten hui shouding - zijn immers vele eeuwen
verloopen en nu staan wij toch voor een andere con stellatie, die der
wereld-huishoudtnq? De econ omisch e verhou dingen heb ben zich grondig
gewijzigd; wij beleven gansch andere toestanden op het gebied van
productie en distributie ; ja ook de social e structuur van de 20s te . ee uw
is niet te vergelijken met die der Middeleeuwen . Kort orn, men kan nu
eenmaal de wijzers van de klok niet terugzett en en bijgev olg: dat
ordeningsstreven moet utopie zijn en gedoemd om nimm er werkelijkheid
te worden.

Deze redeneering schijnt klemmend. D och het is niet meer dan schijn .
Want vooreerst willen wij natuurlijk niet zonde r meer terug naa r de n

gildentijd, gesteld, het ware mogelijk. Re ed s Groen sprak op een hier
boven aangehaalde plaats van de nood zakelijkheid eener wi jziging van
die associatien uit de Middeleeuwen. En te recht w ees enkele jaren ge
leden prof. Cobbenhagen er op , dat het eigenlijk onjuist is te spreken
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van "herstel " der maatschappelijke orde, omdat onze eeuw een eigen
opgave kreeg om Gods wereldplan te verwezenlijken. 4)

Het gaat dan ook niet zoozeer om den vorm van het gildewezen als
wei om zekere algemeene grondbeginselen, die in vroeger eeuwen toe
passing vonden en ook thans weer - zal het goed zijn - zullen
moeten vinden.

De fout van de gilden en de oorzaak van derzelver verval zat dan
ook niet in den vorm van die organisatie, maar in het verlaten van die
grondbeginselen, of anders gezegd, in het zich afwenden van Hem, Dien
wij het BeginseI. de Oorsprong aller dingen noemen. Voor godsdienstigen
zin kwam aanbidding van de materie; stofvergoding leidde noodwendig
tot menschverguizing.

Daarmede is aangegeven het waarom van de huidige crisis; want ook
hier geldt het bekende woord, dat op den bodem aller vragen ligt
's werelds zondeschuld. .

Is dat herstel te realiseeren? Is ordening mogelijk? - vragen wij weer.
Ons antwoord daarop zal afhangen van de mate van ons geloof.

Geloof is de kracht van ons beginsel; geloof is de uiteindelijke over
winning van het goede.

Geloof? "Hiermede hebt gij dus ,- zoo wordt ons dan tegengeworpen
- het terrein der wetenschap verlaten en schakelt gij bovennatuurlijke
factoren in eene beschouwing in ."

V oor wie een tegenstelling wil maken tusschen geloof en weten
schap - ja . Voor ons is daar echter geen tegenstelling; onze weten
schap wordt gedragen door, steunt op onze geloofsovertuiging. Het is
juist die geloofsovertuiging, die ons noopt tot gehoorzaamheid, niet aan
enkele, maar aan aile geboden Gods. Wij streven naar ordening, niet
omdat wij het aardig of prettig vinden, maar omdat ons beginsel ons
zegt, dat het dien kant uit moet. En dan vragen wij niet: zal dat ooit
gelukken? Neen, wij mogen die vraag niet stellen, en wij willen haar
niet stellen ook, omdat het ordeningsvraagstuk immers in den diepsten
grond een zedelijk vraagstuk is. Want evenmin als het den zendeling,
die uit gaat in de heidenlanden, past om te vragen, of hij resultaat zal
hebben en of zijn vroom idealisme weI ooit werkelijkheid zal worden,
zoo min mag hij, die gehoorzaamt aan zijn zending op sociaal-e conornisch
terrein, die vraag stellen. Hi] gaat uit ; hij doet, wat zijn hand vindt om
te doen en hij weet, dat zijn arbeid niet ijdel zal zijn in den Heer.

Doch, nadat wij dit met nadruk vooropgesteld hebben, durven wij
toch weer wel een antwoord te geven aan hem, die ietwat sceptisch
gestemd is ten aanzien van de ordeningsgedachte. Een antwoord, dat
zich baseert op feiten . Want te loochenen valt niet, dat er een reactie
waarneembaar is tegen dat individualisme van de classieke school. Ont
kennen kan men niet, dat de leer der vrije prijsvorming vastgeloopen
is. 5) [a, men mo et weI blind zijn als men het niet heeft opgemerkt, dat
allengs een zekere gebondenheid de sociale en economische verhoudingen
ging kenmerken. Elders heb ik dat breeder ontw ikkeld 6), en ik volsta
met daarheen te verwijzen. Aileen dit: aangenomen, dat zich in de
wereld van nu geweldige veranderingen voltrekken; dat men gaat van
een individualistisch tijdperk naar een collectivistisch - dan zal dubbele
waakzaamheid geboden zijn , om niet van het eene uiterste te vervallen
in het andere. Ik bedoel, dat er gewaakt en gewaarschuwd moet worden
voor zoodanige overheidsinmenging en staatsingrijpen in het economisch
leven, waardoor de individueele vrijheid geheel zal verstikt worden en
waardoor de ordeningsgedachte, zooals wij die voorstaan, onmogelijk
gemaakt wordt.

Ordening komt er. Dat is voor mij geen vraag meer.
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AIleen: men zie toe, hoe zij komt!
c. In de derde plaats dient nog in het kort aangegeven te worden,

welke perspectieven dit ordeningsstreven biedt: waarbij ik mij dan wil
bepalen tot die perspectieven voor den landbouw.

V ooraf ga echter een - naar ik vertrouw overbodige - waar
schuwing, om de resultaten der pogingen tot bedrijfsorganisatie in het
algemeen en voor de agrarische bedrijven in het bijzonder, niet te over
schatten. Het is natuurlijk niet z66, dat een of ander stelsel van bedrijfs
organisatie identiek is met opheffing van de crisis en voorkoming van
aIle verdere onheilen, die het bedrijfsleven zouden kunnen treffen. Een
panacee tegen malaise is de ordening niet. Men mag immers niet ver
geten, dat nationale ordening geenszins in staat is om internationale
orde-verstorende factoren op economisch gebied te neutraliseeren. Een
internationale ordening, door Wibaut genoemd: ordening der wereld
productie, is z66 fantastisch en zoozeer een utopie, dat daaraan 
gesteld, er waren geen andere bezwaren tegen (en die zijn er vele!) 
in dit verband geen verdere aandacht behoeft te worden geschonken.

Het zou evenwel onjuist zijn, nu in het andere uiterste over te slaan
en in het geheel geen beteekenis aan de ordeningspogingen toe te
kennen. M .a .w. deze te onderschatten. Ook daartegen dient gewaar~

schuwd. En wijl nu, naar het mij voorkomt, in menigen kring veeleer
gevaar van onderschatting dan van overschatting dreigt, meen ik goed
te doen een uiteenzetting te geven van hetgeen naar mijn oordeel als
hoopvol perspectief ten dezen mag worden gezien en verwacht.

Welnu, wat is het nut van bedrijfsorganisatie , bepaaldelijk voor den
landbouw?

Ik wijs op de volgende punten:
a. Door bedrijfsorganisatie wordt de mogelijkheid geschapen, dat

patroon en arbeider, werkgever en werknemer, elkaar en elkanders
nooden en behoeften, zorgen en moeiten beter leeren verstaan en waar
deeren.

b. Door bedrijfsorganisatie zal ook de mogelijkheid 'gegeven worden,
dat niet aIleen bepaalde confessioneele organisaties zich in deze richting
ontwikkelen, maar het zal tevens een stimulans zijn voor anderen om
den door ons gekozen weg van ordening, en niet eenigen anderen, te
kiezen en in te slaan. Zonder dat nader te adstrueeren, verduidelijk ik
mijn bedoeling door te beweren, dat bedrijfsorganisatie - of concreter
gezegd - een goed werkende bedrijfsraad opvoedend kan werken, en
voor liberale, en voor socialistische, zelfs misschien ook voor nationaal
socialistische personen!

c. Door bedrijfsorganisatie in een bedrijfsraad, kan bereikt worden
consolideering van de gunstige resultaten, die langs den weg van ge~

meenschappelijk overleg op sociaal- (en ik wenschte dat ik er aan toe
kon voegen: op economisch-) gebied zijn verkregen.

d . Behalve het consolideeren is daar de voortdurende prikkel om
het leven in de bedrijfsgemeenschap te perfectionneeren.

e. Hoe sterker de innerlijke gemeenschap is van het bedrijf, des te
minder zal de noodzakelijkheid daar zijn van ongewenscht overheids
ingrijpen en ongevraagde overheidsbemoeiing. Ik ben er zeker van, dat,
wanneer er, laat ik zeggen 10 [aren geleden een flinke, gezonde bedrijfs
raad bestaan had in het land- en tuinbouwbedrijf, met sociale, maar ook
met economische bevoegdheden toegerust, er nu minder ontevredenheid
geweest zou zijn omtrent .xmdeskundiqe" ambtenarij en .xmdeuqdelijke"
crisismaatregelen, enz. Dan zouden er .matuurlijke" adviseurs van de
regeering voorhanden geweest zijn en dan had men zelf de richtlijnen
kunnen aangeven - voor den weg, die, naar de meening der bedrijfs-
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genooten, het meest doeltreffend zou geweest zijn en in ieder geval
zouden dan de in weinig sympathie deelende crisi sorganisaties in den
huidiqen vorm niet no odig geweest zijn.

f. Is er eenmaal een bedrijfsraad , dan kan daarv an het Initiatief uit
gaan om zoo spoedig mogelijk te komen tot verbindendverklaring van
een collectieve arbeidsovereenkomst . Z onder het geregeld contact in den
bedrijfsraad moet gevreesd worden, da tvan ve rbindendverklar ing al heel
weinig komen zal.

g. Een zeer belahgrijk perspectief , dat ik in den bed rijfsraad zie, is
de mogelijkheid om samen te overleggen nopens de uitzettingskan sen
van het bedrijf in verba nd met de algemeen e behoeften. Ik meen daar
mee een van de allerbelangrijkste vr aagstukken, tevens oo k cen van de
allermoeilijkste, te hebben aangegeven . W anneer de bed rijfsraad er in
slaagt, daaromtrent zeker e richtlijnen te trekken, na br eede bestudeering
van statistische gege vens en van het con junctuurverloop over een be
paalde per iode, dan geloof ik , dat daarmee in niet geringe mate zal
kunnen worden bijgedragen tot beper king van de wer kloosheid en ver
hooging van het algemeen welvaartspeil in dit bedrijf, do or vrijwillige
contingenteering van het aantal en de soort der bed rijven; door regeling
van het aantal nieuw aan te stellen arbeid skrachten, en door zelf-
inschakeling van het beho eftenelement. .

Ik ben mij bewust , dat ik hierm ed e zee r ingrijpende onderwerpen
aanroer, die velen misschien we I geneigd zijn fantastisch te noemen .
Ik vrees zelfs, dat ik meer dan een mijne r lezcrs uit landbo uw kri ngen
daarmee onaangenaam ben, en zulks in verdubbelde mate, omdat de
overmaat van overheidsbemoeii ngen een alleszi ns beqri jpelijke' afkee r
heeft opgewekt van alles wat bedoelt de partic uliere vrijheid va n hande
len en beslissen te beknot ten. "Vrijheid, vrijh eid , vrijheid! " is de Ieus ,
die juist door den boerenstand wordt aan geheven en als in spreekkoor
telkens weer op boerenvergad eringen en -meet inqs da vert .

Behalve een niet onbelangrijk de el der bed rijfsgenooten is er nog een
niet onaanzienlijke groep van personen, die bedenk elijk het hoofd schudt
bij het hooren van dit denkbeeld en die waarschuw end den vinger op
heft, aangezien door een dergelijke con cepti e "het algemeen belanq "
bedreigd wordt, in zooverre namelijk de bedrijfsgenooten er op uit
zullen zijn de geslotenheid van het bedrijf dermate te verengen, dat de
productie geprivilegieerd wordt en het pr oduct noodzakelijkerwijs duur
der wordt. Op deze laatste tegenwerping mog e ik al aan stond s ant
woorden.

Natuurlijk moet er voor het "algemeen belang" gewaakt word en . D e
voorstanders van "ordening" zien dat niet over het hoofd. In verband
daarmee dient, naar mijn meening verordenende bevo egdheid aan het
bedrijf verl eend te worden - en het nieuw voorgesteld e grondwet,,~

artikel 149a wijst in die richting - waaruit voortv loei t, dat de ov er
held controleerende bevoegdheid krijgt om zulke verordeningen, zoo zi]
met het algemeen belang strijdig zijn, te vernietigen . D e Over heid zal
dat pas goed kunnen doen, wanneer zijzelve ook beschikt over een
deskundig geoutilleerd apparaat, hetwelk in staat is om de behoeften
te registreeren. Momenteel is dit er niet. Het ontbreken van zulk een
instantie mag evenweI niet misbruikt worden om het vraagstuk van de
verordende bevoegdheid op de lange baan te schuiven. Ons idea al is:
dat het bedrijf zelf oordeelt over uitz ettingskansen en ov er de regeling
der productie in verband met de gebleken behoefte - zoo als de gilden
het eertijds deden. De Overheid controleert aileen maar door het
hanteeren van een vernietigingsrecht. Di t ideaal is, naar rnijn ov er
tuiging, aileen te bereiken, als er een bedrijfsraad is . Het is cen der
schoonste per spectieven. die het ordeningsstre ven biedt,
6



totaal
H .A .

1.965 .008
2.339 .144
2.265.0 14
2.283 .781
2.367.174
2.414.588
2.466 .183
2.548.857

bosch
H .A .
169.027
224 .963
223 .300
226.91 8
251.613
260 .222
247 .785
254 .138

1833
1870
1880
1888
1900
1919
1920
1930

II. H et sc hijnt mij noodzakelijk , in verband met het onderw erp, dat
w ij behandelen, om op de kw estie, die w ij zo oeven hebben aangero erd,
iets breed er in te gaan, en daa rb ij ons bepaa ldelijk er rekenschap van
geve n , welke de plaats en de bet eek enis v an den la ndbou w en tuin
bouw is in ons economisch leven; of ~ in orde ningste rme n sp rekend ~
de vraag onde r het oog t e zie n hoe een welgeorde nde landbouw en
tuinbouw zich tot andere gr oepen van bedrijven en beroepen verhouden.

Aanstonds stel ik voorop, dat hier gezocht moet worden naar het
" juiste midden" , hetgeen beteekent, dat wij aan den eenen kant willen
waken voor overschatting van de beteek enis van den landbou w , doch
anderzijds ons ook niet willen schuldig maken aan ec n geringschatting
daarvan.

Algemeen is men van oordeel, dat landbouw en industrie in den
tegenwoordigen tijd nauw samenhangen . De landbouw levert grond
st offen, die voor tal van industrieen noodig zijn; ee n goedrendeerende
landbou w prikk elt op haar beurt de nijverh eid en he t vervoer tot grootere
werkzaamheid en dit geeft zijn neerslag in de geh eele eco nomisc he huis
houding.

Omgek eerd he ef t de landbouw het gr ootste belang bij een goed en
goedkoop produceerende industrie; bij een vlot vervoer. D e techniek
en de te chnische ontwikkeling is van onmisbaa r belang voor de ont
w ikkeling van den landbouw .

Landbou w, industrie en vervoer hebben dus gemee nschappelijke en
w ed erzijds ch e belangen . Van een tegen st elling tu sschen stad en platte
land, zooals die vroeger w ei gemaakt w erd , kan tegenw oordig geen
sprake meer zijn. En deze onderling goe de fun ctionneering van de hoofd
bronnen der nationale welvaart is niet slechts een nation aal belang in
den autarkischen zin van het woord, doch heeft ook voor den handel
met het buitenland beteekenis.

Wie derhalve spreekt over de bet eek en is van den landbouw, zal
dezen nooit op zichzelf mogen besch ou w en , maar aileen in verband
met ander e takken van ons volksbestaan . D e landbouw is slechts een
~ zij het niet onbelangrijk ~ onderde el van het geheel.

Intusschen willen wij toch probeeren iet s meer van naderbij te bezien,
hoe nu de verho uding van landbouw, nijve rh eid, vervoer en vrije be
roepen zich in den laatsten tijd heeft ontw ikkeld.

Daarbij za l tweeerl ei zijn op te merken:
1e. dat de landbouw zich in de laatste 50 [aar geweldig heeft uit

gebreid;
2e. dat de Iandbouw , als bron van arb eid , waarschijnlijk haar gren zen

heeft bereikt.
Beide st ellingen dien en met eenig cijfer materiaal te worden gestaafd.
D e totale grondoppervlakte, die d oor den landbouw (waarin dan

tevens begrepen zijn: tuinbouw en all erlei takken van bodemcultuur) in
cultu ur gebracht _w erd is geleidelijk uitgebreid.

bouwland- grasland
tuingrond H.A.
802 .833 1.093 .148
901.948 1.212.233
915 .996 1.125 .718
913.968 1.142.895
930.181 1.185.378
945 .935 1.210.431
999.314 1.219.084
985 .865 1.308.854
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3fl4
ca. 7
3fl4

Behalve aan een toeneming van de totale oppervlakte van den in
cultuur gebrachten grond, moet herinnerd worden aan een toeneming
van de productiecapaciteit - gevolg van ontwatering, kunstmest, be 
strijding van plantenziekten, kortom van de ontwikkeling der landbouw
wetenschap in het algemeen. Vergeleken met de zestiger jaren van "de
vorige eeuw nam b.v. de opbrengst .per H .A . in H .L. toe .

voor tarwe van 21.0 tot 38.0
rogge 17.2 28.5
wintergerst 37.7 47.5
haver 33.7 45.0

Sterk sprekend zijn de cij£ers van onzen rundveestapel.
Jaar Totaal

1866/70 1.368.946
1871/80 1.438.059
1881/90 1.485.722
1891/00 1.574.570
1904 1.690.463
1910 2.026.943
1921 2.062.771
1930 2.366 .066

Waren er in 1910 1.259.844 varkens, in 1930 werd dat aantal
2.017.781 !

Wat de pluimveeverhouding betreft: in 1910 9.7 rnillioen tegen 24.6
millioen in 1930.

Becij£erd is de geldswaarde van de naar het buitenland uitgevoerde
tuinbouwproducten, a£gerond in millioen guldens:

1905 ' 12 '26 '27 '28 '29 '30 '31
5 fl 6 7 51 58 69 62 53 51

1~ fl 2 4 8 1011 11 9 7
6 6 7 7 6 5

6 3 3 3 3 3 3
1439 40 43 40 46 29
4 6 66 6 7 5
2 2 355 6 8

Versche groenten
Versch fruit
Vruchtenpulp . .. .
Geconserv. groenten en -vruchten
Bloembollen e.a . .
Levende planten, boomen .
A£gesneden bloemen enz . .

Totaal tuinbouwproducten 20 fl 23 37 . 123 134 155 143 139 117
Genoeg om zich eenigszins een beeld te vormen van de zeker niet

onbelangrijke veranderingen, welke zich hier hebben voltrokken en bewijs
te leveren voor de eerstgenoemde stelling, dat onze landbouw zich in
de laatste 50 jaren buitengewoon hee£t uitgebreid en dat de beteekenis
daarvan voor ons geheele economisch leven van onmiskenbare beteekenis
moet geweest zijn . Deze stelling zal alioo weinig tegenspraak uitlokken.

Deze groei - o£ hij natuurlijk, dan wel kunstmatig is geweest, worde
voor het oogenblik in het midden gelaten - is intusschen gestuit. Alles
ging prachtig, zoolang er voldoende a£zetmogelijkheid was en zoolang
onze uitvoer niet geremd werd door voor ons nadeelige £actoren op de
wereldmarkten door de handelspolitiek der omringende landen. Zoodra
echter die export belemmerd werd, liep de boel vast. Crisis, landbouw
.crisis- was ·er het gevolg van. Vandaar mijn tweede stelling: De land
bouw als bron van loonende arbeid heeft haar grenzen bereikt. .

En nu zijn wij geen profeten. Wij weten niet, hoe lang deze toestand
duren zal. Wie zou niet hopen, dat eerlang weer een betere toekomst
daagt? Er is er niet een. :Maar tevens ook: wie, die niet vreest, dat deze
toestand nog lange, lange jaren zal voortduren?
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En nu zal de vrijheidlievende Nederlandsche agrarier en zeker niet
minder de bedachtzame parlementarier zich den ernst dezer ornstandiq
heden wel ter dege moeten indenken en de mogelijke consekwenties daar
van zich moeten voorsteIlen. Want men zal gevoelen: "vanzelf" komen
de dagen van hoogconjunctuur niet terug; zoo wij al ooit weer dat
hoogtepunt van omstreeks 1928 bereiken!

Oat de landbouwcrisismaatregelen van de regeering voortdurend zuIlen
bijdragen om den arbeid der landbouwende .bevolking eenigermate te
beloonen en te helpen om den pri]s, die noodig is om op de wereld
markt te concurreeren te bereiken, is niet waarschijnlijk. O ok aan dezen
vorm van regeeringshulp moet vroeg of laat een eind komen.

Het is niet normaal, dat het Nederlandsche yolk millioenen aan directe
belastingen in den vorm van crisistoeslagen op eerste levensbeh oeften
zal kunnen blijven betalen.

De leuze "den weg teruq", in landbouwkringen met handgeklap be
groet, heeft ongetwijfeld een element van waarheid in zich, al was het
slechts dit, dat kunstmatige hulp - van thans - no rmale groei en
ontwikkeling tegenhoudt.

Drie redenen voor een alzoo, om te vragen, hoe en op welke wijze
dan de landbouw weer in meer normale banen kan worden geleid. M et
klem stel ik voorop, dat ik de oplossing van Dr. Knapp en anderen,
die aIle heil verwachten van herstel van het vrije ruilverkeer, niet deeI.
Mijn geloof in de leer der vrije prijsvorming is geschokt. In de ont
wikkeling van het economisch leven speur ik met groote duidelijkheid
een lijn, die gaat in de richting van gebondenheid. Neen - ieder kan
niet meer doen wat goed is in zijn oogen.

Er moeten regelen komen, maar: vrijwillige regelen.
Er moet gebondenheid komen, maar: vrijwillige gebondenheid.
Men moet zich beperkingen opleggen, maar: de beperking van zelf

tucht.
Maar - zoo merkt men misschien daartegen op - als de bedrijfs

genooten dat inderdaad zouden willen doen, dan is er geen ordening
van staatswege of met hulp van de overheid meer noodig. Dan hebben
we immers de zelf-ordeninq van de maatschappij in optima forma!

Deze gevolgtrekking zou voor het minst voorbarig zijn . Want voor
eerst dient men niet uit het oog te verliezen. dat er steeds nog een
deel der bedrijfsgenooten zal overblijven, dat onwillig blijkt om dit vrij
willige juk te aanvaarden. En in de tweede plaats moet aan de vrij
willige overeenkomst van w ederzijdsche gebondenheid een rechtsbasis
worden verleend. Ons streven is gericht op het verkrijgen van rechts
verhoudingen. Hier is dus het punt, waarop de overheid tusschenbeide
komt met het verleenen van bevoegdheden, ten einde de goed-willenden
te beschermen tegen den onwil dergenen die de ongebondenheid lief
hebben. En tevens .- met het verleenen van deze bevoegdheid be
houdt de centrale overheid aan zich het recht om te waken in het
algemeen belang.

Een andere vraaq, die in dit verband rijst, naar aanleiding van wat
ik zooeven opmerkte over "beperkingen" , is hoe te denken over de z.g.
geslotenheid van de bedrijven? Hier past behoedzaamheid.

Ik zou niet gaarne gehouden worden voor een warm voorstander
van het in het leven ·roepen van wettelijke regelen nopens vestigings
eischen voor land- en tuinbouw, al was het zel£s ook maar in den
algemeenen zin , waarin thans een wetsontwerp voor middenstandsbe
drijven aanhangig is gemaakt. Psychologisch en praktisch stuit dit op
zoo . groote bezwaren, dat aan de verwerkelijking van dit denkbeeld in
de eerste jaren steIlig niet gedacht kan worden.
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1930
38.8
20.1

0.5
21.8
18.8

1920
37.8
22.9
0.7

19.6
19.1

nijverheid .
landbouw
visscherij en jacht
handel en verkeer
overigen

In dit verband moge ik er bovendien op wijzen, da t de cijfers van
bed rijfs- en beroepsindeeling in N ederl and va n de laa tste 30 jaar een
teruggang vertoonen voor den landb ouw.

bed rijfsindeeling:
1899 1909
33.8 35.2
29.6 27.3

1.2 1.1
16.8 18.4
18.6 18.0

beroepsindeeling:
1889 1899 1909 1920 1930

nijverheid 32.1 33.6 34.1 . 35.6 35.4
landboirw 31.8 29.7 27.3 23.0 20.2
visscherij . en jacht 1.0 1.1 1.0 0.7 0 .4
handel en verkeer 16.1 16.3 18.2 18.2 21.3
overigen 19.0 19.2 19.4 22.6 22.6

Uit deze gegevens to ch zien w ij, dat het aan tal dergenen, die in den
landbouw werkzaam zijn, re lat ief teruggeloopen is. Naar mijn meen ing
is niemand in staat te zeggen, hoe de in get allen uitged rukte verhouding
van landbouw, nijverheid en handel moet zijn. O p grond va n statistische
gegevens zal geen men sch kunnen vaststellen, hoe groot precies het
percentage mag zijn dergenen, die in het eene of in het andere soort
bedrijven te werk gesteld kan worden, teneinde allen een loonend be
staan te verschaffen.

Met regelingen van overheidswege zo u men principiee l op een ver
keerden - immers den staatssocialistis chen - weg komen.

Zelfs al blijven wij op het gebied van de n landbouw in engeren zin,
dan zal het nog uitermate bezwaa rlijk zijn aa n te geven, hoe de ver
houding moet we zen van degenen , die werkzaam kunnen zijn b.v. in
het veeteelt- of in het tuinbouwb edrijf, al schijnt er wel een tend enz
waarneembaar, die waarschuwt tegen een "vlucht in het tu inb ouwbedrijf" .
Ik kan niet de gedachte van mij afze tte n, dat de enorme expansie van
het Westland met zijn kassenbouw beslist onvera ntwoordelijk geweest
is en zich den laatsten tijd moest wreken.

i:~ .:.~ i:f

III. Uit deze enkele - onvoll ediqe - opmer king moge gebleken zijn,
dat hier een breed veld braak ligt voor nader onderz oek . Onverant
woordelijk zou hij handelen, die het .Jaat maar waaien- systeem 'Lin toe
passing zou willen brengen. Iedereen voelt , dat de vergaarde weten
schap dwingt tot verd ergaande studie; iedereen weet bovendien , dat de
nood zoo hoog gestegen is, dat er iets gebeuren moe t. .

Wat en hoe? Oat zijn de klem mende vr agen , waarvoor wij ons ge
steld zien en naar het antwoord waarop wij nu ve rde r met elkander
moeten gaan zoeken.

Principieel wijzen wij af de oplossing, die "Het Pl an van den Arbeid "
daarvoor aan de hand do et . Het is hier niet de plaats, om hoofdstuk VII
van dat boek aan een breede bespreking te onde rwe rpe n. Wij vo lstaan
met de opmerking, dat de socialisatie-qedac hte, die als een roode draad
door het Plan geweven is, en die oo k goed te onder ken nen is in het
hoofdstuk, dat ov er den landbouw handelt , door ons nimm er aanva ard
kan worden. Oat de Overheid zekerheid van afzet en prij s kan garan
deeren, is twijfelachtig en in ieder geval is daarvoor noodig gecentrali
seerde en gemonopoliseerde in- en uitvoer van agra rische pr oducten,
hetgeen identiek is met overheidsbemoeiing in den engsten vorm.
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Evenmin kunnen we lang stilstaan bij de plannen t.a .v . den landbouw ,
die de nat.socialisten ten beste geven . D och prin cipieel verschillen die
nie t , in zoover bij beide uit eindelijk de Staat ve e! zeggenschap, zoo niet
a lleen- zeggenschap kr ijgt .

Reeds bij de bcstaande crisiswetgeving hebben wi j hclaas (zi j het
noodgedwongen ) een te vee l aan overheidsbemoeiing.

Men hoede zich, een stap verder te gaan in die richt ing . V oor zichtiq
held is hier geboden. W anneer de Overhe id op dit terrein noq meer
zou ing rijpen, dan lijkt mij dat funest en nadeclig, principieel onju ist en
uiteindelijk schadelijk voor het overheidsgezag, omdat de O verheid,
w anneer haar regelingen verkeerd blijken gew eest te zijn ~ en dat kan
toch, gelijk de er varing te!ke ns leert , licht geschi eden ~ ter verantwoor
ding geroepen zal w orden en om haar alsdan natuurlijk als "ondes
kundiq" gekwalificeerd beleid het vertrouwen zal inb oeten .

G een overheidsingrijpen alzoo.
Doch er zijn, dunkt mij, w eI punten , die voor regeling vatbaar zijn ,

maar dan - het dient nog eens herhaald - door de bedrijfsgenooten zelf.
Hi er ligt een geweldige taak voor de leidend e figu ren in den land

bouw. Veranderde economische omstandigheden nopen tot het t reffen
van maatregelen. Wil men nu niet langer dat de O verheid te eltbepcr
kingen oplegt ~ om maar iets te noemen ~ dan is er geen andere
mogelijkheid, dan dat de bedrijfsgenooten zichzc lf tee!tbeperking opleggen
en zeker , zoolang de internationale verhoudingen nog niet normaal zijn .
Immers, indien men plotseling in het wil de weg zou gaan produceeren
dan gebeurden er de grootste onge!ukken, waar toch, dank zij tarief
muren en invoerverboden va n het buitenland en lag ere va luta en andere
sociale verhoudingen in het buitenland onze producten eenvoudig onver
koopbaar zouden zijn.

H et komt mij daarom voor, dat seri eus moct worden nagegaan, hoe
groot de productie vo or een bep aald jaar te n naastenb ij ma g zijn, om
de waarschijnlijkheid van een loonende uitkom st te benaderen. E n niet
aIleen de hoegrooth eid der produc tie, maar ook de n aard der productie.

H et vraagstuk van de autarkie zal hierbij een gew ichtige rol spelen.
H oe veel producten betrekken wi j niet uit het bu itenland, die hier te
lande ook verbouwd zouden kunnen w orden? H oevee! grondstoffen
moeten we perse uit het bu itenland betrekken? H et is een illusie, dat
elk land voor zichzelf kan zorgen. Z elfs een zoo groot rijk als Am erika
kan dat nog niet . E r zal dan ook w el niemand meer zijn, die dat ste!se!
veor Nede rland als de oploss ing aan de hand w il doen . Autarkie is
d uur, en bet eekent ~ naar Dr. Fentener van Vlissingen nog onlangs
betoogde ~ verlaging va n den levensstandaard.

T oc h onts laat di t den bcdrij fsraad niet van de pli cht om na te gaan,
of er oo k produ cten zijn, die thans van elders bet rokken worde n en die
cvenqocd hier gep redll ceerd konden w orden; en zek er niet een bedrijfs
raad , die oo k bcvor qdhcden op econo misch gebied heeft verkregen.
In iedcr geval zull en Iand bo uw ccnsulcn te n ten dczen overleg moe ten
plegen met de vertegenwoor dig ers van het bedrijf door middcl van den
bed rijfsraad,

Ik sti p dit probleem slechts aan, om te la ten zien, da t er veer de
leiders va n den landbouw hier ecn taak ligt. Wi! men niet geheel en
al door den Staat worden beknot in zijn bcwcqin qsvrijhcid , dan za l men
zelf uit zijn ooqen moc tc n gaa n kijken. N ict al lccn voo r hct vraaqstuk
der mogelijkheden in eigen land, cv cnzccr voor de moq elijkh cden in het
buitcnland. R eeds talloo ze male n is bctc oqd , dat N ederlan d op export
is aanqew ezen. D ie export is sedert 1929 gew d dig gedaald , maar des
ondanks nog aan zienlijk. D e capaciteit van het landbou wbed rijf in Nede r-
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land noopt nu eenmaal tot uitvoer . D aarom mo et al he t mog elijke
gedaan worde n om voor onze ag raris che producten een plaats op de
buitenlandsche markt te behouden, kon het zijn , opnieuw te veroveren.
H oe bet er onze producten zijn, hoe gro oter onze kansen! E n dat is
niet aIleen van belang voor den landbouw, maar voor onze geheele
volks gemee nschap.

~:~ i:* i:~

Behalve economische kwesties hecft men hier in niet geringe mat e
te maken met landbouw -technische vragen. H et een hangt trouw ens
nauw met het ander e samen. Ik noem slechts: he t vraagstuk van de
vruchtwisseling; van den gr oenvoed erbouw ; de vraag. hoeveel grasland
er gescheurd moet w orden en w at er op dat gesch eu rde land kan en
moet worden verbouwd; de vraag. wat w ij met de kassen in het W est
land moeten doen, al s er geen tom at en of druiven in gep roduceerd
kunnen worden in dezelfde mate a ls zu lks een jaar of 6-7 geled en
geschiedde.

En zoo zou ik kunnen voortg aan voor de bloemb oll en velden en de
akkers met suikerbieten .

Maar genoeg. naar ik vertrouw, om eenigermate ee n indruk te geven
van het geweldige en omvangri jke complex van vraqen , dat hier oprijst .

Wat moet daarvan tere cht komen, als ambte naren , veelal niet eens
de skundiq, noch geschoold op het geb ied van den landbouw , zich met
dergelijke vraagstukken gaan bemoeien? .

Maar tevens - wat moet er van ons vaderland w orden. als elke
particuliere ondernemer - gesteld hij had volledige vrijhei d - maar
probeerde zijn productie zoo hoog mog elijk op te voeren? Ik w eet niet,
wat erger zou zijn ; ik schroom uit te ma ken , welk onhe il dreigender
gevolgen met zich zou sleuren, al be n ik geneigd voor het tw eed e kwaad
het ergste te vreezen.

Mijn conclusie is derhal ve: geen overheids inq rljpen, geen direct e over
heidsbemoeiing - doch evenrnin , vooral niet die ongebonde nhe id van
voorheen.

Wie moeten dan ingrijpen ? Wat dan w el gebeuren moet?
Daarover handelen wij tenslotte.
IV. Wie verwachten zou, dat ik in staat zou zijn om aan het slot

van dit artikel een uitgewerkt schema te gcven van de wijze, waarop
het agrarisch ordeningsvraagstuk ged etaill eerd zo u k unnen w orden uit
gewerkt. vergist zich. H et lijkt mij niet juist , om een zoodanig sc he ma
te geven. vooreerst niet , omdat daaraan het gevaar kleeft, dat men
daarvan al te gr oote verwachtingen koest ert. D e praktijk heeft geleerd
- men kan het aan het Charter van den arbeid in Italie zien - dat
de ontwikkeling der dingen ten slott e anders gaat . dan studeerkam er
geleerdheid het op papier trachtt e uit te w erken. En in de tw eed e plaats
mogen wij geen schema geven. omdat w ij al te zeer onder den indruk
zijn van de veelheid en veelsoortigheid der ve rschijnse len, waarmede in
verband met economi sche omst andighed en in binnen- en buitenland
rekening dient te worden gehouden.

Wij kunnen den weg slechts stap voor st ap afl eggen en zullen daarbij ,
het oog gericht op het ideaal. go ed doen reke ning te houden me t het geen
in de wetgeving van thans als mog elijkheid zic h aanbiedt. En dan denken
we aan de wet op de alg emeen ve rbindend- en onverbinde ndverkla ring
van ondernemersovereenkom sten en vooral ook aan de Bedrijfsradenwet .
Wij zouden er zeer st erk den nadruk op willen leqqen, dat wij , gelet
op de st erke differentiatie van den Nederlandschen landbouw, bedrijfs
raden krijgen voor de naar hun aard overe enkomstige bedrijven.
Trouwens de praktijk wijst al in die richting . Men heeft re ed s een
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bedrijfsraad voor tuinbouw in N oord-Holland, voor den landbo uw in
Z eeu wsch-Vlaanderen en voor den tu inbouw in Zuid-Holland . In voor
bereiding is een bed rijfsraad voor het bloembollenbedrijf.

Ik zo u mij in dit schema kunnen denken, dat wi j ook bedrijfsraden
krijgen voor akkerb ouw bed rijven op de zeekleigronden. V oor zuive r
veebe drijven in weide-streken. Voor de gemengde bed rijven op het zand
en voor de ve enko lonia le bed rijven . D eze onderscheiding za l al naa r
gelang de behoeften verder kunnen worden uit gewerkt of aangevuld .

Wat betreft de taak van den Bedrijfsraad , moge ik mij onthouden
van ee n uiteenzetting te geven. Alleen zo u ik nogmaals een lans w illen
breken voor de mogelijkheid om aan deze bedrijfsraden , behalve so ciale
ook economische bevoegdheden te geven . Zulks vooral met het oog
op de ingrijpende ma atregelen waarover ik in het tweede ged eelte van
dit epistel heb gesch reve n . Het ging daar voor een niet gering deel over
vraagstukken, die meer bepaaldelijk bet rekking heb ben op de eco nomische
bestaansmog elijkheden en bestaan szekerh eden van den landbouw.Wan
neer men overtuigd is, dat de bed rijfsgenooten ze lf in het besef van hun
verantwoordelijkheid voor een goeden gang van zaken in het bedrijf
de plicht hebben om na te gaan , w at met het oog daarop kan ge
schieden, dan zal men a lle kr acht en met gebruikmaking van all e daartoe
geeigende middelen er naar stre ven om in vrije geb ondenheid zoodanige
regelen te maken, dat ambtenarij en overheids be moeiing tot een minimum
w orden gereduceerd . D at kan, w anneer de bedrijfsra ad zijn taak ver
staat en dit is all een mogelijk , wannee r ee n bedrijfsraad kan werken
in een sfeer , die haar het w er ken mog elijk maakt; wanneer de basis
waarop deze organisa tie werkt gezond is; en w anncer de bed rijfsgen ooten
zelf gevoelen, dat alleen langs den w eg van vrije gebondenheid een
bct er e toekomst kan worden bereikt.

Dat hiervoor opvoeding noodig is , behoeft geen betoog. D e mensch
is van nature egoist ; hij is er op uit , zo oveel mogelijk zijn eigen belang
te dienen; hij wi! zoo goed mogelijk nast reven de bevredi ging van stoffe
lijke behoe ften voor zich en zijn gezin. D it laatste kan een deu gd zijn,
mits verstaan in den zin van het "trouw elijk arbeide n", waarover de
Heidelberger spreekt in het antwoord op vraag 111. Ma ar he t kan
ook een ondeugd zijn , onsoci aal, ges peend aan a lle gemeenschapsgevoel.
Men heeft w eI eens gezegd, dat er in N ed erland geen versto kte r in
dividualisten zijn dan de boeren.

D aarom juich ik het bestaan van organisa ties als de Chr. Boeren- en
Tuindersbond en d e Jonge Chr. Boeren- en Tuinder sb ond zoo van hart e
toe. Aan den laatsten met name de ta ak toeb ed eeld om het organ isato risch
be sef re ed s vroegtijdig ingan g te doen vinden bij diegenen, di e straks
naar zij hopen ee n ze lfstandige positie in het landbouwbedrijf zullen
innemen. Hoofdzaak daarbij za l zijn, dat gestreefd w ordt naar een even
wicht tusschen vrijheid en gebo ndenhe id . Wij willen de vrije concurrentie
niet afschaffen, maar wij willen w eI ons met kr acht ve rzet te n tegen
oneerlijke concurrentie, tegen een moordende concurrentie, waarvan de
slachtoffers niet alleen vallen in het eige n bedrijf, ma a r ook in de vrije
maatschappij, wier led en straks het ge lag zullen moeten betalen. Onze
leuze zij: zooveel vrijhe id als mog elijk is en niet meer gebondenheid
dan noodzakelijk is .

Voorts moet het besef levendig zijn, dat er geen tegenstelling bestaat
tu sschen ee n juist e beha rti ging van het eige n belang en ee n richtige ver
vulling van on ze taak al s lid der gemee nschap. De praktijk leert helaas
vaak anders. Maar wij dienen dit ideaal in het oog te vatt en, een ideaal
dat a lleen benaderd kan worde n in geh oorzaamheid aan een hooger
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beginsel. Zoo gezien hebben de gen oemde or ganisaties een evanqeliseer 
de taak en ook een wereldhervormende taak,

In zijn encycliek Quadragesimo Anno heeft de Paus als in een adem
genoemd de hervorming van de bestaande maatsc ha ppe lijke orde en de
verbetering der zeden, Men zal goed doen steeds voor ocqen te hou den ,
dat het een zonder het andere niet mogelijk is. M aar wannce r men dat
doet, en wanneer men zijn taak vervult in gehoorzaamheid aan het
gebod, bezield met sociale re chtva ardigheid en gedreven door socla le
liefde, dan kan het niet anders of op on s pogen zal zegen moge n worden
ingewacht. Dan krijgt de landbouw de plaats, die hij verdient j geen
grootere, maar oak geen kleiner e. Geen groot ere, omdat daardoor andere
groepen van de bevolking zouden worden tekort gedaan. het gcen in
strijd moet worden gea cht met de verdeele nd e rechtvaardigheid . En
geen kleinere omdat het bel ang van de andere maatschappelijke bed rijis
gemeenschappen medebrenqt, dat er geen onevenredigheid bcstaat
tusschen den landbouw eenerzijds en den handel, de nijverh eid en het
verkeer anderzijds.

Dan zal de landbouw de beteekenis weer innemen van welcer, cen
beteekenis, die, gelijk wij uit de statistieken aflazen in den laatsten tijd
dreigde te verkleinen. Maar een bet eekenis, die stellig groot er zal worden
wanneer blijkt, dat de boerenstand leeft in gehoorzaamheid aan het be
ginsel del' solidariteit. Dan zal men opnieuw ervaren, dat onzc land
bouwende bevolking van groote bet eekenis en van vcrstrckkendcn in
vloed is voor onze geheele yolk, niet alleen in stoffelijk, maar bovenal
in geestelijk opzicht een gev olg van het feit , dat de organisaties be
schikken over een kern, die den vasten wil hceft om vrijheids liefd c te
paren aan zin voor orde. Dan zullen, gelijlc in het verleden he t geval
was, N eerlands beste zonen stammen uit het bo ereng eslacht. En wil
men dan perse een tegenstelling maken tus schen stad en pla tteland, da n
zij het deze, dat "het land als krachtsbron de energie levert en dan
moge "de stad" haar verbruiken: wat nood, als zij maar ten voordee1 is
voor onze volksgemeenschap l
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