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The New Landscape in Film
Peter Veer

When the Social Democrat Sicco Mansholt be-
came Minister of Agriculture and Food1 on 24 
June 1945, the Dutch government had to revive 
the land’s ‘life cycle’ after it was severely devastat-
ed during the war. Minister Mansholt emerged as 
the main protagonist for increasing agricultural 
production. However, the real work wasn’t execut-
ed by politicians in The Hague, but by the many 
farming families and farm workers in the country-
side. In order to begin modernisation, the ministry 
stimulated the agricultural sector in many ways. 
Land consolidation led to the optimal design of 
the landscape. Farmers in agricultural coopera-
tives could collectively purchase costly agricultur-
al machinery such as tractors, borrow money for 
investments such as the construction of new sta-
bles, and sales were efficiently dealt with via auc-
tions. The results of agricultural research came 
from the National Agricultural Board and its own 
agricultural education on farms. One of the ways 
the ministry disseminated innovative ideas was 
through film. 

During de Wederopbouw (The Reconstruction), 
film became the medium for disseminating new 
insights to society. The Ministry of Agriculture and 
Food had its own film distribution service and reg-
ularly published film catalogues. The oldest cata-
logue is from 1948, and the last one was pub-
lished in 1984. Agricultural officers intended the 
films for screening under basic conditions with  
a 16 mm projector. In 1954, there were 3,000 
screenings with 250,000 viewers,2 presumably in 
village halls, pubs or the canteens of local agricul-
tural schools. The total collection of films currently 
consists of approximately 530 agricultural infor-
mation films, of which about 185 were commis-
sioned by the ministry. The films are now pre-
served in the Dutch Institute for Sound and Vision 
in Hilversum.3 What kind of films were they, and 
what do they reveal about the way in which agri-
cultural policy under Mansholt determined how 
Dutch landscape was arranged and organised  
after 1945? 

The films were made during a period in which the 
Dutch documentary school became a worldwide 
name. Bert Haanstra (1919–1997) and Herman 
van der Horst (1910–1976) were its most famous 
representatives. Their work is characterised by 
films in which the vision of its creator, ‘the signa-
ture’, is clearly recognisable.4 The Dutch filmmak-
ers saw themselves as artists and wanted to ‘cap-
ture’ reality. This goes back to the principles of the 
Filmliga, an avant-garde association active from 
1927 until 1933. The main stylistic features of the 
Filmliga and Dutch documentary school were:5

Topics are taken from everyday life. What is shown 
is what happened in front of the lens; 
Through the use of unusual angles (frog and bird 
perspective) and documenting moving objects, 
the imagery was clearly inspired by the avant- 
garde of the USSR. They also refer to 17th century 

Nieuw landschap in de film
Peter Veer

Toen de sociaaldemocraat Sicco Mansholt op 24 
juni 1945 minister van Landbouw en Voedsel-
voorziening (LenV)1 werd, moest de Nederlandse 
regering de ‘kringloop van het leven’ van het door 
oorlogsschade zwaar verminkte land weer op 
gang brengen. In het proces om de landbouwpro-
ductie te verhogen, lijkt minister Mansholt de 
hoofdpersoon. Maar het echte werk werd niet uit-
gevoerd in politiek Den Haag maar op het platte-
land door de vele boeren, boerinnen en landarbei-
ders. Om de vernieuwing in gang te zetten, stimu-
leerde het ministerie de landbouwsector op tal 
van manieren. Ruilverkavelingen zorgden voor de 
optimale inrichting van het landschap. In land-
bouwcoöperaties konden boeren gezamenlijk kost-
bare landbouwwerktuigen aankopen zoals trek-
kers, geld lenen voor investeringen voor bijvoor-
beeld de bouw van nieuwe stallen en de afzet ef-
ficiënt laten verlopen via de veilingen. De resulta-
ten van landbouwkundig onderzoek kwamen door 
de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst en het eigen 
landbouwonderwijs op de boerderijen terecht. 
Voor het verspreiden van de vernieuwende ideeën 
gebruikte het ministerie onder andere films. 

Film was tijdens de Wederopbouw hét medium 
om nieuwe inzichten te verspreiden in de samen-
leving. Het ministerie van LenV beschikte over 
een eigen filmdistributiedienst en gaf regelmatig 
filmcatalogi uit. De oudste catalogus is uit 1948 
en de laatste uit 1984. De films waren bedoeld 
voor vertoningen door landbouwvoorlichters met 
een 16 mm projector onder eenvoudige omstan-
digheden. In 1954 waren er 3.000 vertoningen 
met 250.000 toeschouwers.2 Waarschijnlijk ging 
het om dorpshuizen, achterzalen van cafés of de 
kantines van plaatselijke landbouwscholen. De 
totale collectie films bestaat uit ongeveer 530 
landbouwvoorlichtingsfilms waarvan bij benade-
ring 185 in opdracht van het ministerie zelf zijn 
gemaakt. De films worden nu bewaard in het Ne-
derlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilver-
sum.3 Wat waren het voor films en wat laten zij 
zien van de wijze waarop het landbouwbeleid on-
der Mansholt de inrichting en vormgeving van het 
Nederlandse landschap na 1945 heeft bepaald? 

De films werden gemaakt in de periode dat de 
Hollandse documentaireschool wereldwijd naam 
maakte. Bert Haanstra (1919–1997) en Herman 
van der Horst (1910–1976) waren de meest be-
kende vertegenwoordigers. Hun werk kenmerkt 
zich door producties waarin de visie van de ma-
ker, ‘de handtekening’, duidelijk herkenbaar is.4 
De Nederlandse cineasten zagen zichzelf als een 
kunstenaar en wilden de werkelijkheid ‘betrap-
pen’. Dit grijpt terug op de uitgangspunten van de 
Filmliga, een avant-garde vereniging actief in de 
jaren 1927–1933 van de vorige eeuw. De belang-
rijkste stijlkenmerken van de Filmliga en Holland-
se documentaire school zijn:5 

Onderwerpen van de films komen uit het dage-
lijks leven. Wat getoond wordt speelde zich in de 



care of the landscape is once briefly touched 
upon, when the young farmer Jan Maljaars plants 
a tree. The film was probably made to communi-
cate, to a large audience, how the aid from the 
Marshall Plan was used. 

From Old to New (1957)

In the Ministry of Agriculture and Food collection, 
From Old to New was the first film that the minis-
try commissioned to address the subject of land 
consolidation. 

The title sequence comprises aerial shots of a ra-
tional, parcelled landscape. Script and direction 
were by Allan Penning (1888–1957) and NV Multi-
film in Haarlem was the producer. Just after the 
Second World War, Allan Penning became a mem-
ber of the Dutch Cooperative for Film Production 
(NWF). The cooperative came out of the National 
Film and Reportage Photography Service, which, 
during the occupation, captured the daily life, and 
the terror of war, within the resistance. The Director 
of Multifilm, E.J. Verschueren, was one of the 
founders of the NWF. In the 1930s, Multifilm spe-
cialised in scientific, medical, and educational 
films in the tradition of the Filmliga. The NWF also 
made use of Multifilm’s facilities. The NWF saw it-
self as a collective in which cooperation was para-
mount. This was during de Doorbraak (the Break-
through), a broader movement in the Netherlands 
during the reconstruction. Members of de Door-
braak sought a social reorganisation of the Nether-
lands based on cooperation and not on distribu-
tion along the old traditional lines. The cooperative 
disbanded in 1947 due to internal tensions be-
tween its members.9

In the film From Old To New (1957), all the physi-
cal interventions that were happening were repre-
sented as an onslaught. The aim of the onslaught 
is never mentioned. However, such interventions 
were desirable and necessary to increase job sat-
isfaction and business income, both for the indi-
vidual farmer and the family. Their contribution to 
food production is not portrayed. In From old to 
new, the preservation of the landscape is the clear-
ly specified role of its main protagonist, farmer 
Jack Van den Akker. As in Island of Faith, the pres-
ervation of nature in not depicted. 

Everything Changes (1982)

This film10 was commissioned in the post-Mansholt 
era by the Land Development Department of the 
Ministry of Agriculture and Fisheries. The Land De-
velopment Department was renamed the Culture 
Technical Services after the law was amended  
in 1985. The film was directed by Juan Goudsmit 
(1938) and produced by Carillon Producers BV, 
who, at the time, were located in Amsterdam.

In the 1970’s, urban culture became dominant in 
the rural areas of the Netherlands too. The end of 
the Earth’s ecological carrying capacity became 
apparent. The problem solving power of de Weder - 
opbouw policy was finished.11 The National Agri-

Dutch painting. The beauty and power of nature is 
often contrasted with modern technology;
Relational editing plays an important role; echoing 
image forms before and after the edit;
The characters are often proud workers or crafts-
men, and physical labour is emphasised. They are 
‘metaphorical’ and represent a class, craft or other 
group in society. They are not people of flesh and 
blood, and they are not portrayed through psycho-
logical development.

These stylistic features can be found in most agri-
cultural information films. During de Wederop-
bouw, agriculturalists and Ministry of Agriculture 
and Food officers wanted to offer farmers more 
than a film night in the village. They wanted the 
‘backward’ and rural poor to prepare for a new life 
in the globally competitive agricultural sector. The 
socio-economic and cultural differences between 
the ‘peasantry’ and city inhabitants were to be 
minimised through information and education. 
These instruction and empowerment targets follow 
to the vision of the Scottish filmmaker John Grier-
son (1898–1972), who believed the world of ordi-
nary people had become too complicated. He be-
lieved it was the filmmaker’s task to create an 
awareness of social issues. Films should have  
an outspoken position in relation to the forming of 
citizenship. Most of the films in the Ministry of Agri-
culture and Food’s collection fulfil this vision.

The three films from the collection that are fea-
tured in this exhibition have explicitly taken the re-
designing the landscape as their subject. 

Island of Faith (1950) 

The film Island of Faith neither credits an author 
nor a client. Research shows the film was made 
by John Ferno, the pseudonym of John Fernhout 
(1913–1987), who started his film career as an 
assistant to Joris Ivens. Together, they document-
ed the Spanish Civil War (1936–1939) and the  
Sino-Japanese War (1937–1945). 

Island of Faith can be found in a summary of pro-
ductions co-financed with aid from the Marshall 
Plan.6 The story is not just about the inundation of 
Walcheren, it also concerns the rescue of people 
and cattle, the closing of the dikes, and the first re-
covery measures. The film also reports on the spa-
tial interventions to restore the landscape of Wal-
cheren, which it refers to as ‘The Garden of Hol-
land’.7 Alongside trade, the expansion of land plots, 
and improving water management, attention was 
also paid to the opening of new farm roads, the 
landscape, and nature. Alongside these physical 
interventions, extensive agricultural training gave 
farmers plenty of guidance to run their new com-
panies as efficiently as possible. The renovation of 
Walcheren was completed in 1958.8

Island of Faith depicts, without commentary, the 
changes in the physical environment as both de-
sirable and necessary to tame hostile nature and 
to produce enough food for society’s future. In IS-
land of Faith, the farmers’ contribution in taking 

was er aandacht voor de ontsluiting door nieuwe 
landbouwwegen en landschap en natuur. Er werd 
niet alleen fysiek ingegrepen. De boeren werden 
door de landbouwvoorlichting intensief begeleid 
en van tal van adviezen voorzien om hun ver-
nieuwde bedrijf zo efficiënt mogelijk te werken. 
De herinrichting van Walcheren werd in 1958 af-
gesloten.8 

In Eiland van vertrouwen worden de ingrepen in 
de fysieke omgeving zonder commentaar als 
wenselijk en noodzakelijk gezien om de vijandige 
natuur te temmen en om voldoende voedsel voor 
de toekomstige samenleving te kunnen produce-
ren. De bijdrage die boeren leveren aan het ver-
zorgen van het landschap komt in Eiland van ver-
trouwen slechts een enkele keer zijdelings aan 
bod als de jonge boer Jan Maljaars een boom 
plant. Waarschijnlijk had de film als doel om aan 
een groot publiek te laten zien wat er met de 
Marshall-gelden gebeurde.

Van oud naar nieuw (1957)

In de LenV collectie is Van oud naar nieuw de eer-
ste film over ruilverkaveling waarvoor het ministe-
rie van LenV zelf de opdracht tot productie gaf. 

De titelsequentie bestaat uit luchtopnames van 
een rationeel verkaveld landschap. Draaiboek en 
regie zijn van Allan Penning (1888–1957) en NV 
Multifilm in Haarlem is de producent. Allan Pen-
ning werd vlak na de Tweede Wereldoorlog lid 
van de Nederlandsche Werkgemeenschap voor 
Filmproductie (NWF). De Werkgemeenschap 
kwam voort uit de Landelijke Film- en Fotorepor-
tagedienst die tijdens de bezetting binnen het 
verzet het dagelijks leven en de oorlogsterreur 
vastlegde. De directeur van Multifilm, E.J. Ver-
schueren, was één van de oprichters van de NWF. 
Multifilm had zich in de jaren 30 gespecialiseerd 
in wetenschappelijke, medische en voorlichtings-
films in de traditie van de Filmliga. De NWF 
maakte onder andere gebruik van de faciliteiten 
van Multifilm. De NWF zag zichzelf als een col-
lectief waarin samenwerken voorop stond. Dit 
paste in de Doorbraak, een bredere stroming in 
Nederland in de tijd van de wederopbouw. Leden 
van de Doorbraak streefden naar een maat-
schappelijke inrichting van Nederland gebaseerd 
op samenwerking en niet op een verdeling in de 
traditionele zuilen. De Werkgemeenschap werd  
in 1947 wegens interne spanningen tussen de  
leden opgeheven.9 

In de film Van oud naar nieuw wordt bij alle fysie-
ke ingrepen aangegeven dat ze een grote aanslag 
betekenen. Waarop die aanslag gepleegd wordt, 
wordt niet benoemd. Wel dat ze wenselijk en nood-
zakelijk zijn om de werkvreugde en opbrengst uit 
het bedrijf voor de individuele boer en het gezin te 
vergroten. De bijdrage aan de voedselproductie 
komt niet aan bod. In Van oud naar nieuw is het 
verzorgen van het landschap een duidelijk ge-
noemde taak van de hoofdrolspeler, boer Van den 
Akker. Het zorgen voor de natuur komt, net als in 
Eiland van vertrouwen in deze film niet voor.

werkelijkheid voor de lens af;
In de beeldvoering laten de cineasten zich inspi- 
reren door de USSR avant garde door het gebruik 
van bijzondere camerastandpunten (kikvors-  
en vogelperspectief) en opnames van bewegende 
objecten. Zij verwijzen ook aan de 17e eeuwse 
Hollandse schilderkunst. De schoonheid en de 
kracht van natuur staat regelmatig in contrast met 
de moderne techniek;
In de montage is een belangrijke rol weggelegd 
voor ‘filmrijm’, overeenkomst in vormen in het 
beeld voor en na het montagepunt;
Personages zijn vaak trotse arbeiders of am-
bachtsmannen met nadruk op fysieke arbeid. Ze 
zijn ‘metaforisch’ en representeren een klasse, 
ambacht of andere groep in de samenleving. Het 
zijn geen mensen van vlees en bloed en maken 
geen psychologische ontwikkeling door.

Deze artistieke vormkenmerken zijn terug te vin-
den in de meeste landbouwvoorlichtingsfilms. 
Maar de landbouwkundigen en voorlichters van 
LenV wilden tijdens de Wederopbouw de boeren 
en boerinnen meer bieden dan een ‘avondje uit 
met film’ in het dorpshuis. Zij wilden de ‘achterge-
bleven’ en arme plattelandsbewoners klaarsto-
men voor een nieuw leven in de wereldwijd con-
currerende agrarische sector. De sociaaleconomi-
sche en culturele verschillen tussen de ‘boeren-
stand’ en de bewoners van de stad zouden door 
voorlichting en onderwijs verkleind moeten wor-
den. Deze instructie- en emancipatiedoelen pas-
ten bij de visie van de Schotse cineast John Grier-
son (1898–1972), die vond dat de wereld voor  
de gewone mensen te ingewikkeld was geworden. 
De filmmaker had volgens hem de taak inzicht te 
bieden in maatschappelijke kwesties. En films 
zouden daarmee een uitgesproken burgerschap-
vormend karakter moeten hebben. De meeste 
films in de LenV collectie voldoen aan deze visie.

De drie films uit de collectie die getoond worden 
in de tentoonstelling, hebben uitdrukkelijk het op-
nieuw inrichten van het landschap als onderwerp. 

Eiland van vertrouwen (1950)

Eiland van vertrouwen maakt in de aftiteling geen 
melding van auteur noch van een opdrachtgever. 
Onderzoek wees uit dat de film gemaakt is door 
John Ferno, het pseudoniem van John Fernhout 
(1913–1987). Hij begon zijn filmcarrière als as-
sistent van Joris Ivens. Samen legden zij bijvoor-
beeld de Spaanse Burgeroorlog (1936–1939) en 
de Chinees-Japanse oorlog (1937–1945) vast. 

De film is te vinden in het overzicht van de pro-
ducties medegefinancierd met budget van het 
Marshallplan.6 Het verhaal gaat niet alleen over 
de inundatie van Walcheren maar ook over het 
redden van de bevolking en het vee, het dichten 
van de dijken en de eerste herstelmaatregelen.  
De film vertelt ook over de ruimtelijke ingrepen in 
het landschap om Walcheren geschikt te maken 
om weer, wat in de film heet De tuin van Holland, 
te zijn.7 Naast het ruilen en vergroten van de ka-
vels en het verbeteren van de waterhuishouding, 



operation with the Dutch Institute for Sound and Vision. 
For more information, visit: http://www.uva.nl/contact/
medewerkers/item/p.m.veer.html?f=veer
4 B. Hogenkamp, De documentaire film 1945–1965. 
(Rotterdam: 010 Publishers, 2003): 10.
5 B. Hogenkamp, De documentaire film 1920–1940. 
(Utrecht: Stichting Film en Wetenschap, 1988): 48.
6 R. en Rommer, R. Dingemans, Nederland en het Mar-
shall-plan, Een bronnenoverzicht en filmografie (1947–
1953) (The Hague: National Archives, 1997). 1997).
7 Rik de Visser, Een halve eeuw landschapsbouw (Wa-
geningen: Blauwdruk, 1997).
8 G. Andela, Ductile landscape, Ductile people (Bussum: 
Thoth, 2000).
9 Hogenkamp 2003: 35.
10 ALLES WISSELT, dir. Juan Goudsmit, Dutch Institute for 
Sound and Vision, 1982.
11 J. Bieleman, Boeren in Nederland. Geschiedenis van 
de landbouw 1500–2000 (Boom, 2008)

meer dan 60% van het oppervlak waarvan het 
merendeel bestaat uit landbouwgrond. De toe-
komstige opgave van de verstedelijkte Nederland-
se samenleving is veel breder dan alleen het om-
gaan met ‘de wilde natuur’. Ik kijk uit naar een 
film die de discussie opgang brengt over de wijze 
waarop we zorg kunnen dragen voor wat Mans-
holt ‘de hele bol’ noemde: een gezonde en we-
reldomvattende landbouwsector in een aantrek-
kelijk en duurzaam beheerd landschap.

1 Het ministerie heeft in de loop van de decennia ver-
schillende namen gehad. In 1945 heette het Landbouw 
en Voedselvoorziening, later Landbouw en Visserij en  
in de laatste periode van haar bestaan Landbouw, Na-
tuur en Voedselkwaliteit. In dit stuk gebruik ik de afkor-
ting LenV. In 2010 werd het ministerie opgeheven en de 
taken ondergebracht bij het departement van Economi-
sche Zaken.
2 B. Hogenkamp, “To advance agriculture. Agriculturel 
films in France, the Netherlands and Spain.” (Baarn: 
Kasteel Groeneveld, 2009).
3 De collectie historische landbouwvoorlichtingsfilms is 
het onderwerp van het onderzoek ‘Bewogen landschap’ 
aan de Universiteit van Amsterdam in samenwerking 
met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Meer 
informatie, kijk op: http://www.uva.nl/contact/mede-
werkers/item/p.m.veer.html?f=veer
4 B. Hogenkamp, De documentaire film 1945–1965. 
(Rotterdam: Uitgeverij 010, 2003): 10.
5 B. Hogenkamp, De documentaire film 1920–1940. 
(Utrecht: Stichting Film en Wetenschap, 1988): 48.
6 R. en Rommer, R. Dingemans, Nederland en het Mars-
hall-plan, Een bronnenoverzicht en filmografie (1947–
1953) (Den Haag: Algemeen Rijksarchief, 1997).
7 Rik de Visser, Een halve eeuw landschapsbouw (Wa-
geningen: Blauwdruk, 1997).
8 G. Andela, Kneedbaar landschap, Kneedbaar volk 
(Bussum: Thoth, 2000).
9 Hogenkamp 2003: 35.
10 ALLES WISSELT, dir. Juan Goudsmit, Nederlands Insti-
tuut voor Beeld en Geluid, 1982.
11 J. Bieleman, Boeren in Nederland. Geschiedenis van 
de landbouw 1500–2000 (Boom, 2008)

cultural Agency no longer existed, and land con-
solidation became land planning. What was left, 
on the farms and in the city, of the thinking and 
feelings about the rural area? 

In Everything Changes, a male voiceover narrates 
the story of the film. Rural areas are farmed, but 
much more needs to happen: housing, employ-
ment, transport, recreation, nature. Everything 
Changes depicts striking images of the landscape 
in different regions of the Netherlands, rare plants, 
campgrounds, walkers, skaters, cyclists, and 
peasant life. The film’s message relates to the 
proper handling and distribution of the scarcity of 
space in a country as small as the Netherlands.  
In the film, one sequence reports on a vote for  
what appears to be the consolidation of land in 
Waterland, which results in its adoption. 

In Everything changes, nature and the landscape 
are in conflict with agriculture. Although it is rec-
ognised that agriculture produces food, the natu-
ral and recreational value of the landscape is con-
sidered greater than that of agriculture. The film is 
full of care and concern for nature and landscape, 
which is mainly expressed by conservationists 
and recreational users of the landscape. Care of 
the farmland lies squarely on the shoulders of the 
farmer, but those who carry out the management 
of nature and recreation are not alluded to.

These three historical agricultural information films 
show the massive influence of Mansholt’s policies 
on agriculture, the countryside, and life in rural 
parts of the Netherlands. The films show that only 
through rigorous transformation – excavating new 
water, the construction of roads and farms, and (as 
in Everything Changes) developing ‘new nature’ – 
can the landscape suitably be used for ever- 
changing social demand. 

The role agricultural entrepreneur businesses play 
in the agricultural area, and therefore in the main-
tenance of the rural landscape, has decreased 
significantly. However, the land outside of built-up 
areas in the Netherlands occupies more than 60% 
of the landmass, most of which is agricultural. 
The future challenge for urbanised society in the 
Netherlands is much broader than simply dealing 
with ‘wild nature’. I look forward to a film that rais-
es the discussion on how we can ensure care for 
what Mansholt called ‘the whole globe’: a healthy 
global agricultural sector in an inviting and sus-
tainably managed landscape.

1 The Department has had several names over the dec-
ades. In 1945, it was Agriculture and Food Supply, then  
it was Agriculture and Fisheries, and in the final period of 
its existence it was Agriculture, Nature and Food Quality. 
In 2010, the Ministry was abolished and its functions 
transferred to the Department of Economic Affairs.
2 B. Hogenkamp,“To advance agriculture. Agricultural 
films in France, the Netherlands and Spain.” (Baarn: Cas-
tle Groeneveld, 2009).
3 The collection of historical agricultural information films 
is the subject of the research ‘Bewogen landschap’ 
(Moved landscape) by the University of Amsterdam in co-

Alles Wisselt (1982)

Deze film10 is gemaakt in de ‘post Mansholt peri-
ode’ in opdracht van de Landinrichtingsdienst 
van het Ministerie van Landbouw en Visserij. De 
Landinrichtingsdienst was de nieuwe naam van 
de Cultuurtechnische Dienst na de wijziging van 
de wet in 1985. De film is gemaakt onder regie 
van Juan Goudsmit (1938) en geproduceerd  
door Carillon Producers BV destijds gevestigd in 
Amsterdam.

In Nederland werd rond de jaren zeventig van de 
vorige eeuw ook in het landelijk gebied de stede-
lijke cultuur dominant. Het einde van het ecolo-
gisch draagvlak van de aarde kwam in zicht. Het 
probleemoplossend vermogen van het ‘Wederop-
bouwbeleid’ was ten einde.11 De Rijkslandbouw-
voorlichtingsdienst bestond niet meer, ruilverka-
veling werd landinirchting. Wat bleef er van over 
in het denken en voelen over het landelijk gebied 
op de boerderijen en in de stad? 

Ook in Alles wisselt draagt een mannelijke com-
mentaarstem het verhaal van de film. In het lan-
delijk gebied wordt niet alleen geboerd maar er 
moet veel meer gebeuren zoals wonen, werken, 
verkeer, recreatie, natuur. Alles Wisselt laat mooie 
beelden van het landschap in verschillende stre-
ken van Nederland zien met zeldzame planten, 
kampeerterreinen, wandelaars, schaatsers, fiet-
sers èn van het boerenbestaan. Het goed omgaan 
en verdelen van de schaarse ruimte in het kleine 
Nederland is de boodschap. In de film doet een 
sequentie verslag van een stemming over wat 
blijkt de ruilverkaveling Waterland te zijn. De ruil-
verkaveling wordt aangenomen.

In Alles wisselt staan natuur en landschap in 
conflict met de landbouw. Hoewel erkend wordt 
dat de landbouw voedsel produceert, wordt de 
natuur- en recreatiewaarde van het landschap 
groter geacht dan die van de landbouw. De film 
is doordrenkt met de zorg voor en bezorgdheid 
over natuur en landschap. De bezorgdheid wordt 
vooral geuit door de natuurbeschermers en de 
recreanten. De zorg voor het boerenland ligt op 
de schouders van de agrariër maar wie het be-
heer in de natuur- en recreatiegebieden uitvoert, 
komt niet ter sprake.  

De drie historische landbouwvoorlichtingsfilms 
laten de grote invloed zien van het Mansholts be-
leid op de landbouw, het landschap en het leven 
in het landelijk gebied in Nederland. De films la-
ten zien dat alleen met het ‘rigoureus op de schop 
nemen’ van een gebied door het graven van nieu-
we waterlopen, de aanleg van wegen, de bouw 
van boerderijen en (in Alles wisselt) het ontwikke-
len van ‘nieuwe natuur’ het landschap geschikt 
gemaakt kan worden voor de steeds veranderen-
de maatschappelijke vraag.

De rol die de agrarische ondernemers spelen met 
hun bedrijf in het landelijk gebied en daarmee bij 
het onderhoud van het landschap neemt sterk af. 
Toch beslaat Nederland ‘buiten de bebouwde kom’ 


