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De droom van boer Van den Akker

Beeld uit de fi lm VAN OUD NAAR NIEUW (1957). 
In mei 1945 was de Tweede Wereldoorlog voorbij en 
verkeerde de bevolking in feeststemming. Een groot 
deel van het land lag echter in puin, en de hongerwin-
ter was nog vers in het geheugen. Nederland kon zijn 
eigen bevolking niet van voldoende voedsel voorzien. 
Er moest iets gebeuren. De regering en het ministerie 
van Landbouw, onder leiding van Sicco L. Mansholt 
(1908-1995), maakten plannen voor het herstel en 
de modernisering van de landbouw.
 

Het ministerie zett e ti jdens de uitvoering van veranderingen op het platt eland in de jaren 
1945-1985 een collecti e van 533 voorlichti ngsfi lms in. Zij werden vertoond op boeren-
vergaderingen in dorpshuizen, plaatselijke cafés en op landbouwscholen door het hele 
land. Een mooi beeld van de structurele veranderingen die het ministerie wilde promo-
ten geeft  de fi lm VAN OUD NAAR NIEUW (1957). In de fi lm droomt de boer Van den Akker 
over een ruilverkaveling. Een volledige herinrichti ng van de streek zou hem en zijn gezin 
bevrijden van ‘al het gesjouw en getob’, de armoede en het maatschappelijk achter-
gestelde leven op de traditi onele boerderij. 

Het doel van het landbouwbeleid was tweeledig: zorgen voor voldoende en goedkoop 
voedsel voor de verstedelijkte samenleving, en realisering van een ‘redelijk inkomen’ 
voor de boeren. Daartoe sloot het departement van Landbouw een maatschappelijke 
overeenkomst, geïnspireerd op de New Deal-politi ek uit de Verenigde Staten. Die deal 
bleek uiteindelijk succesvol om de grote depressie van de jaren 30 te bestrijden. Met de 
Marshallhulp kwam de American Rural Dream naar Nederland. Het Nederlandse platt e-
land werd middels het ruilverkavelingsprogramma ingericht als effi  ciënt agrarisch pro-
ducti emiddel. De landbouwvoorlichti ng had tot taak de boeren te scholen tot agrarisch 
ondernemers en de platt elandsbevolking te emanciperen conform het ‘moderne cultuur-
patroon’. Deze combinati e van fysiek, sociaal en mentaal staatsingrijpen is te beschou-
wen als een schoolvoorbeeld van social engineering. In zijn studie onderzoekt Peter Veer 
de fi lmprakti jken van het ministerie. Aan de hand van zes producti es over ruilverkave-
lingen ontrafelt hij de culturele overtuigingen van het Nederlandse landbouwstructuur-
beleid die ten grondslag liggen aan het hedendaagse debat over landbouw en landschap. 

Peter Veer (1956) is opgeleid als landschapsarchitect aan de Landbouwhogeschool in 
Wageningen en bouwde een prakti jk op als documentair fi lmer. Bewogen landschap 
is zijn proefschrift .
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Voorwoord 

In de herfst van 1999 organiseerde de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis ter ere 
van het 60-jarig jubileum in Wageningen een week waarin historische landbouwvoor-
lichtingsfilms centraal stonden. Achteraf verbaasde het me dat ik op geen enkele 
bijeenkomst aanwezig was. Ik ben immers Wagenings ingenieur, cineast van beroep, 
heb belangstelling voor de historische modernisering van het platteland en ben begaan 
met de toekomst van het unieke Nederlandse landschap. Terugkijkend in mijn agenda 
bleek dat ik in die periode in Curitiba, de ‘ecologische hoofdstad’ van Brazilië, opnames 
maakte voor de film OP ONTDEKKINGSREIS NAAR DE DUURZAME STAD (2000). Later dat jaar 
kwam Kneedbaar land, kneedbaar volk uit waarin Gerrie Andela een architectuur-
historisch verslag deed van haar promotieonderzoek naar de heroïsche jaren van de 
ruilverkavelingen in Nederland. Het is een prachtig uitgegeven boek, rijkgeïllustreerd 
met foto’s, tekeningen en kaarten. Mijn moeder, Ineke Veer-Tap, lag op dat moment in 
het ziekenhuis. Ik gaf haar het boek. Ze bladerde het door, begon te stralen. ‘Wat mooi, 
hier heb ik, samen met je vader, allemaal aan meegewerkt.’ Ze sloeg een bladzijde om. 
‘En kijk, dat lijk ik zelf wel!’ Ze wees op een foto van een landbouwhuishoudlerares. 
‘Over dit onderwerp zou je een pracht van een film kunnen maken.’ Dat laatste zinnetje 
bleef in mijn hoofd hangen.  
  
Enige tijd later nam ik contact op met Gerrie Andela. In ons eerste gesprek bleek dat we 
beiden opgegroeid waren in een gezin met ouders die zich destijds actief inzetten voor 
het moderniseren van hun dorp en streek op het Nederlandse platteland. Zij keek als 
kind naar de grote sociaal-culturele en landschappelijke veranderingen door een 
ruilverkaveling in het gebied en ook op hun melkveehouderijbedrijf in Friesland. Ik zag 
dat door de ruilverkaveling in het blok ‘Over Betuwe-Zuid’ de boomgaarden, kom-
gronden en ook ons fruitbedrijf, een ander karakter kregen. Samen maakten Gerrie en ik 
een filmplan voor een documentaire waarin fragmenten van historische landbouwfilms 
opgenomen zouden worden. Die film hoop ik nog te maken. Het plan werd tijdens een 
presentatie aan het slot van een cursus scenarioschrijven opgemerkt door een 
medewerker van de filmproducent Pieter van Huystee. De producent nodigde me uit om 
het filmvoorstel te herschrijven, zodat de hedendaagse problemen in de landbouw aan 
bod zouden komen. Dat was inhoudelijk een eenvoudige opgave, want in grote lijnen 
hebben de structurele kwesties in de agrarische sector al meer dan honderd jaar 
dezelfde achtergrond. Het hierziene voorstel werd de documentaire GETEKEND LAND 

(2004). De film gaat over de ingewikkelde kwesties die spelen bij de overname van de 
boerderij ‘De Vierhuizen’ van vader op zoon Van Leeuwen in het Groene Hart, onder de 
rook van Den Haag, Leiden en Zoetermeer. De film ging in première op het Nederlands 
Filmfestival in Utrecht.  
 Na afloop van deze première nodigde Bert Hogenkamp, destijds historicus bij het 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit 
van Utrecht, mij uit om me te verdiepen in de collectie historische voorlichtingsfilms van 
het ministerie van Landbouw, met als doel het doen van een promotieonderzoek en het 
maken van een historische documentaire. Ter inspiratie gaf hij me een kopie van de 
filmcatalogus van het ministerie uit 1960 mee. Ik verbaasde me over de grote omvang 
van de collectie en de enorme rijkdom in de omschrijvingen van de films.  
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De uitnodiging van Bert Hogenkamp nam ik aan, maar met het oog op mijn woord- 
blindheid verkende ik eerst de mogelijkheden om dit onderzoek niet met de 
gebruikelijke tekstuele methoden, maar op een filmische manier uit te voeren. Helaas 
bleek dat, met mijn opleiding Tuin- en Landschapsarchitectuur aan de Landbouw-
hogeschool, en vanwege de heersende Nederlandse wetenschappelijke traditie, op geen 
enkele universiteit mogelijk. Ondertussen groeide de aandacht voor de landbouwvoor-
lichtingsfilms, onder meer op het Nederlands Filmfestival in Utrecht en op Kasteel 
Groeneveld in Baarn, destijds onderdeel van het ministerie van Landbouw. Ook kwamen 
de eerste internationale contacten tussen Beeld en Geluid en de departementen van 
Landbouw in verschillende Europese landen tot stand. 
 
Rond 2010 werkte ik een aantal jaren bij Alterra, onderdeel van Wageningen Universiteit 
en Research. Collega’s stimuleerden me om het filmonderzoeksidee uit te werken. 
Daarnaast maakte ik een begin met de verzameling oral history-films onder de titel 
LANDBOUWFILMS EN VERHALEN. Helaas was er in Wageningen geen goede inbedding voor 
het cultuurhistorisch onderzoek te vinden. Een goede vriendin en collega wees me op de 
mogelijkheden voor promotieonderzoek aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de 
Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met een culturele instelling. Dat werd in 
dit geval het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Samen met Frank 
van Vree, mijn beoogd promotor, Rob van der Laarse en Bert Hogenkamp, werkte ik het 
‘Wageningse’ onderzoeksplan om, met name door meer nadruk te leggen op thema’s 
binnen de cultural studies en filmgeschiedenis. In 2013 kon ik aan het onderzoek 
beginnen. Bij Beeld en Geluid kreeg ik de beschikking over een groot aantal praktische 
faciliteiten en de begeleiding van Bas Agterberg en zijn collega’s om dit onderzoek uit te 
voeren.  
  
Zes jaar lang kon ik me met veel plezier aan de onderzoeksscholen en instituten 
verbonden aan de Universiteit van Amsterdam bekwamen in het doen van cultuur-
historisch en mediaonderzoek. Ik werkte mee aan het programma Erfgoed en Ruimte 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort, aan tentoonstellingen over 
minister Mansholt in het Instituut Europa in Maastricht en het Nieuwe Instituut in 
Rotterdam. Ik gaf presentaties en bouwde de collectie LANDBOUWFILMS EN VERHALEN uit.  
Ik sloot me aan bij het Europese netwerk dat historische landbouwfilms bestudeert. En 
vooral kon ik me onderdompelen in de filmbeelden die de modernisering van het 
Nederlandse platteland laten zien vanuit het perspectief van het ministerie van 
Landbouw. Zij tonen ook de wereld waarin ik in de Betuwe ben opgegroeid. Een wereld 
die ik nu veel beter begrijp en waar in de loop van de tijd stad en platteland steeds 
sterker met elkaar verbonden werden, maar ook uit elkaar bleken te groeien.  
 
Dit proefschrift doet verslag van het onderzoek. De argumentatieve kern van deze 
historische filmstudie ligt besloten in de hoofdtekst, die vervolgens is gelardeerd met  

 vignetten, veelal een toelichting, uitweiding, verwijzing of afbeelding die de hoofdlijn 
ondersteunt.  
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Omdat deze studie een verzameling historische films, hun productie, gebruik en 
betekenis als onderwerp heeft, is ten behoeve van dit proefschrift ook een serie 
internetpagina’s ontwikkeld. Zij zijn te vinden op de website  
 
<https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape>  
 
Op de site staan de links die verwijzen naar overzichten van de filmcollectie, naar de in 
dit proefschrift besproken films, de filmretorische analyses en naar de verzameling 
LANDBOUWFILMS EN VERHALEN. Zij maken een onlosmakelijk deel uit van deze studie.  
  
Met dit proefschrift wil ik een waardevolle bijdrage leveren aan het cultuurhistorisch 
inzicht in de ontwikkelingen op het platteland in de eerste veertig jaar na de Tweede 
Wereldoorlog. Daarbij ging een rigoureuze herinrichting van het landschap door 
ruilverkavelingen hand in hand met een ongekende verandering van het dagelijks leven 
op het platteland. Het zou fantastisch zijn als de resultaten gebruikt zouden worden in 
het maatschappelijk debat over de toekomst van de Nederlandse landbouw en het 
landschap. Daarnaast wil ik met het onderzoek een praktische bijdrage leveren aan de 
zoektocht naar wetenschappelijk gefundeerde filmische onderzoekstrategieën. En ten 
slotte wil ik de resultaten van deze studie gebruiken als basis voor een historisch 
filmessay over de bijzondere plaats van de landbouw in de verstedelijkte samenleving. 
Dat zal een documentaire of andersoortig werkstuk moeten worden dat bijdraagt aan de 
zoektocht naar meer waardering voor het vele werk dat boeren kunnen verrichten in 
het beheren van een stabiel ecosysteem, voor het duurzaam produceren van voedsel en 
vooral voor het onderhoud van het unieke en mooie Nederlandse landschap.  
 
Peter Veer     
Amsterdam, voorjaar 2020 
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 1  Inleiding 
 

In de periode 1945-1985 beschikte het Nederlandse ministerie van Landbouw over een 
eigen ‘Filmbureau’ dat in totaal 533 producties in roulatie bracht, daarvan 198 films zelf 
liet produceren en samen met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst (RLVD) aanzienlijke 
vertoningspraktijken wist op te bouwen.1 De films werden vertoond op ‘boerenver-
gaderingen’ in dorpshuizen, zalen van plaatselijke cafés, op de vele landbouwscholen,  
in parochielokalen, op voorbeeldbedrijven en op proefstations. Deze studie beschrijft  
de cultuurhistorische betekenis van de filmpraktijken in samenhang met de grote 
structurele veranderingen van de ‘modernisering’ van de landbouw en het platteland in 
de eerste veertig jaar na de Tweede Wereldoorlog. 
 
Het Filmbureau inventariseerde in februari 1952 onderwerpen voor het filmplan 1953. 
Daarin is de eerste vermelding te vinden van het idee voor een voorlichtingsfilm over  
‘… het werk voorafgaand aan een ruilverkaveling en de nazorg, zodat boeren die moeten 
stemmen, weten waarover het gaat.’ Het idee stond op het wensenlijstje van het 
landbouwconsulentschap in Arnhem 2 en zou zijn weerslag krijgen in de film VAN OUD 

NAAR NIEUW (1957) die het abstracte landbouwstructuurbeleid concreet maakte. 
 

 Vignet 1.1 

M 263 VAN OUD NAAR NIEUW (1957) is een film die vertelt over de belevenissen van de 
boer Van den Akker voor- en na de ruilverkaveling in een gebied ergens in Nederland.  
 
Na een droom gaat Van den Akker volledig mee met de ‘modernisering’ van de 
landbouw en het platteland door een ruilverkaveling in zijn streek.  
 

  

1’20 
 
‘Ook in de landbouw wordt gebruik ge-
maakt van de moderne techniek [… en] 
vooral het zware werk wordt door de 
machine overgenomen.’  
          Van den Akker erfde een boerderij 
‘…van iets meer dan acht bunder.’  

 
Gezien de verouderde inrichting van het landschap bestaat zijn leven, en dat van zijn 
gezin, vooral uit ‘… gesjouw en getob.’ Het zou een lange strijd vragen om dat 
traditionele patroon te veranderen.  

                                                
1  Het ‘Filmbureau’ is een voor deze studie gegeven naam voor een klein onderdeel van de Afdeling 

Voorlichting en later Directie Voorlichting en Externe Betrekkingen van het ministerie van Landbouw, 
Visscherij en Voedselvoorziening dat aan het slot van de bestudeerde periode Landbouw en Visserij 
genoemd werd.  

2  Nationaal Archief, Den Haag, Directie van de Landbouw: Akkerbouw en Weidebouw, nummer toegang 
2.11.01, inventarisnummer 748. Bestanddeel 12, Omslag 2. 
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7’50 
 
Op een avond leest Van den Akker in een 
landbouwblad over ruilverkavelingen. Hij 
dommelt in en hij droomt ‘… de vele 
verspreid liggende kleine kaveltjes werden 
tot leven gewekt … en groepeerden zich tot 
één geheel … waardoor al dat gesjouw 
voorgoed afgelopen was.’  

 

 8’50 
 
Zijn zoon adviseert hem om te gaan praten 
met de assistent van de landbouw-
voorlichting.  
      ‘De assistent stelde het niet mooier 
voor dan het was. … [en] … vertelde wat er 
zoal bij een ruilverkaveling komt kijken.’   

 
De film gaat uitgebreid in op de fysieke ingrepen om het landschap ‘te verjongen’ en 
geschikt te maken voor een rationele agrarische bedrijfsvoering. De sociale kwesties en 
de ingewikkelde juridische procedures komen nauwelijks aan bod. 
 

  

10’00 
 
Grote machines en vele grondarbeiders 
leggen nieuwe wegen en waterlopen aan. 
De bodem wordt gedraineerd, krotten 
opgeruimd, nieuwe boerderijen gebouwd 
en aangesloten op de waterleiding en het 
stroomnet. Van den Akker krijgt er één 
toebedeeld.  

De nieuwe stal op de boerderij is hygiënisch, het washok voor ‘moeder de vrouw’ 
praktisch. Hij krijgt aanwijzingen voor een rationele bedrijfsvoering. ‘En nu is het zo dat 
Van den Akker op de klok kan werken, zijn vrouw zich niet meer hoeft af te sloven en 
het gezin heeft nu veel meer aan elkaar’. (18’10) 



                            Bewogen landschap – 1 Inleiding  
 

 13 

  

14’35 
 
Kortom zij voelen zich thuis in een wereld 
met een wat destijds genoemd werd 
‘modern cultuurpatroon’. De 
commentaarstem vraagt zich retorisch af: 
‘Hoe velen zijn er niet die er nog steeds 
zo voorstaan als eens Van den Akker.  
Ook zij kunnen door ruilverkaveling hun 
bedrijf gezond krijgen.’ (18’30) 

 

 
VAN OUD NAAR NIEUW (1957) is een bijzondere en karakteristieke productie uit de collectie 
van de films, die beschreven staan in de distributiecatalogi die door het Filmbureau van 
het departement in de periode 1948-1984 werden uitgegeven.3 Deze historische 
collectie voorlichtingsfilms wordt grotendeels bewaard bij het Nederlands Instituut voor 
Beeld en Geluid (Beeld en Geluid) in Hilversum. Maar in de collectie of de digitale 
catalogus DAAN van Beeld en Geluid zijn de landbouwfilms niet meer herkenbaar als 
een aparte deelverzameling.4 Deze studie analyseert niet alleen de collectie, maar ook 
de filmpraktijken van het ministerie van Landbouw in de jaren waarin de Nederlandse 
agrarische sector en het landschap intensief werden gemoderniseerd. Met het begrip 
filmpraktijken wordt in dit onderzoek bedoeld: alles wat zich afspeelt met betrekking tot 
de idee-ontwikkeling, productie, distributie, vertoning en waardering van het medium.  
 
De formele basis voor de modernisering van het platteland was het vanaf 1958 zo 
genoemde landbouwstructuurbeleid. Na de hongerwinter en de bevrijding zochten 
landbouwkundig ingenieurs in dienst van het ministerie naar een manier van overheids-
ingrijpen die voldoende voedsel voor lage prijzen garandeerde en de inkomens van de 
boeren op een hoger peil zou brengen. Daarvoor stelden zij drastische verandering voor 
van de sociaal-economische structuur van de sector. Daarnaast had het beleid ook de 
intentie om de boeren en boerinnen een volwaardige plaats in de samenleving te geven. 
Zij moesten uit het maatschappelijk isolement gehaald worden, de sociaal-culturele 
achterstanden ten opzichte van de stad moesten ingelopen worden en het beleid zou 
actief burgerschap bevorderen.5  
 De aan de Landbouwhogeschool in Wageningen opgeleide cultuurtechnisch 
ingenieur Adri van den Brink bestudeerde tijdens zijn promotieonderzoek het 
landbouwstructuurbeleid en met name het ruilverkavelingsprogramma. Hij omschrijft 
het landbouwstructuurbeleid in Structuur in beweging … (1990) als:  
 

                                                
3  Ministerie van Landbouw en Visserij en Voedselvoorziening, Films. (Catalogus) ’s-Gravenhage, 1948. 

Ministerie van Landbouw en Visserij, Films 1960. (Catalogus) ’s-Gravenhage, 1960. Ministerie van 
Landbouw en Visserij, Films 1971. (Catalogus) ’s-Gravenhage, 1971. Ministerie van Landbouw en Visserij, 
Filmcatalogus. Den Haag, 1984.  

4  Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum. De digitale catalogus DAAN is ontsloten via   
<https://zoeken.beeldengeluid.nl/> Laatst geraadpleegd op 10-06-2020.   

5  Keulen, Sjoerd Jaldert. Monumenten van beleid, De wisselwerking tussen Nederlands 
Rijksoverheidsbeleid, sociale wetenschappen en politieke cultuur, 1945-2002. (diss). Amsterdam, 2014: 6-
7. 
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De door de overheid, met bepaalde middelen en in een bepaalde 
tijdsvolgorde nagestreefde directe beïnvloeding van de landbouwstructuur. 
 

Van den Brink geeft aan dat er in de literatuur verschillende invullingen van het begrip 
‘structuurbeleid’ zijn. Zij bestaan voornamelijk uit beschrijvingen van de uiteenlopende 
strategieën waarmee het ministerie het beleid praktisch invulde. De belangrijkste was 
het uitvoeren van ruilverkavelingen. Daarnaast waren er bijvoorbeeld programma’s voor 
onderzoek, het geven van onderwijs en voorlichting, het zorgen voor kapitaal- en 
kredietvoorzieningen en het vergroten van de grond- en arbeidsmobiliteit.6 De boven-
genoemde definitie en opsomming laten zien dat voorlichting en onderwijs uitvoerings-
strategieën waren van het landbouwstructuurbeleid. Daarbinnen paste het programma 
van het vervaardigen, verspreiden en vertonen van films.  
  
Zowel in de geschiedschrijving als in de recente debatten over de erfgoedwaarde van 
het landschap kregen de cultuurhistorische achtergronden van het landbouwbeleid tot 
nu toe weinig aandacht. Dat geldt minder voor de fysieke veranderingen binnen de 
landbouw en de ontwikkelingen op het platteland, die onderwerp waren van verschil-
lende wetenschappelijke studies. Zo brachten Van den Brink (1990) en Simon van den 
Bergh met Verdeeld Land (2004) het structuurbeleid en de fysieke veranderingen in het 
landschap in kaart.7 Daarnaast zijn in het sociaal-culturele domein verschillende studies 
uitgevoerd naar overheidsorganisaties en hun programma’s binnen het landbouw-
structuurbeleid. De geschiedenis van de Rijkslandbouw-voorlichtingsdienst (RLVD) werd 
door ir. P.J.P. Zuurbier (1984) en ir. Eelke Wielinga (2001) beschreven.8 Margreet van 
den Burg bestudeerde in Geen tweede boer (2002) het onderwijs aan plattelands-
vrouwen. Historicus Erwin Karel besteedt in zijn proefschrift De maakbare boer (2005) 
uitgebreid aandacht aan de sociale aspecten van de modernisering. Hij benoemt binnen 
het landbouwstructuurbeleid twee strategieën. De eerste was dat de overheid de 
sociale en fysieke voorwaarden creëerde voor mentale veranderingen. De tweede was 
om de personen met pedagogische methoden en technieken direct psychologisch te 
benaderen. Het dominante ruimtelijke programma van de ruilverkavelingen onder de 
verantwoordelijkheid van de Cultuurtechnische Dienst hoorde bij de eerste werkwijze. 
Het landbouwonderwijs, het persoonlijk gesprek op het bedrijf, de groepsgewijze 
benadering door ‘studieclubs’, het houden van lezingen en het vertonen van films, 
georganiseerd door de RLVD, waren onderdeel van de tweede voorlichtingskundige 
benadering.9  
 
Dat de cultuurhistorische wortels van het nationale beleid om de structuur van de 
landbouwsector en het leven op de boerderijen te veranderen tot nu toe weinig 
onderzocht zijn, is eerder opgemerkt. In de epiloog van het standaardwerk  
                                                
6  Brink, A. van den. Structuur in beweging, Het landbouwstructuurbeleid in Nederland 1945-1985. (diss). 

Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen, 1990: 2-3, 5-9.  
7  Bergh, S.M. van den. Verdeeld Land. De geschiedenis van de ruilverkaveling in Nederland vanuit een 

lokaal perspectief, 1890-1985. (diss). Groningen / Wageningen: N.A.H.I., 2004. 
8  Wielinga, Eelke. Netwerken als levend weefsel. (diss). Wageningen Universiteit, 2001. Zuurbier, P.J.P. De 

besturing en organisatie van de landbouwvoorlichtingsdienst. (diss). Wageningen: Landbouwhogeschool, 
1984. 

9  Karel, Erwin .H. De maakbare boer. Streekverbetering als instrument van het Nederlandse 
landbouwbeleid. (diss). Groningen / Wageningen: N.H.A.I., 2005: met name 59.  
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Boeren in Nederland, Geschiedenis van de landbouw 1500-2000 (2008) geeft Jan 
Bieleman aan dat het ingrijpen van de overheid in de landbouw en het leven op het 
platteland als een ‘… noodzakelijke voorwaarde (werd) gezien voor een gezonde, 
agrarisch-gefundeerde landelijke cultuur’ wellicht voor de gehele samenleving. Hij 
beveelt onderzoek aan naar de motieven waarop deze gedachten gebaseerd werden. 
Op welke wijze de historische culturele processen bestudeerd zouden kunnen worden, 
heeft hij geen antwoord.10 Erwin Karel stelt in Boeren tussen markt en maatschappij 
(2013) dat in de verschillende studies over de landbouwmodernisering culturele 
patronen en processen steeds als belangrijk worden genoemd maar dat er niettemin 
nog geen gedegen onderzoek naar gedaan is.11  
 
Een interessant aanknopingspunt voor deze studie biedt de veel breder opgezette 
publicatie 1950, Welvaart in zwart-wit (2000). Daarin beschrijven en analyseren Kees 
Schuyt en Ed Taverne de modernisering van Nederland vanuit verschillende 
invalshoeken. Zij besteden daarbij ook aandacht aan de veranderingen op het platteland 
en de landbouw na de Tweede Wereldoorlog. Schuyt en Taverne verwijzen in eigen 
bewoordingen kort naar de strategie die in dit proefschrift als social engineering wordt 
omschreven. Aan de wijze waarop de culturele veranderingen in de verschillende 
streken van het land zich voltrokken, geven zij weinig aandacht.12 Het valt hen op dat in 
de Nederlandse literatuur, beeldende kunst en film uit de jaren 1950 weinig terug te 
vinden is van de modernisering … 
 

… van Nederland zelf, van de stad en het landschap, het om zich heen 
grijpen van de massacultuur, de uitvoering van de Deltawerken, de 
vernietiging van het landschap zowel door de landbouw als de komst van 
hordes stedelingen ….13  

 
De culturele dimensies van de maatschappelijke veranderingen op het platteland komen 
wel aan bod in studies over agrarische bouwkunst en de landschapsarchitectuur. Een 
goed voorbeeld daarvan is het onderzoek van Gerrie Andela Kneedbaar landschap, 
kneedbaar volk (2000), één van de weinige wetenschappelijke beschrijvingen en 
analyses van de ontwikkelingen van de culturele patronen binnen de modernisering van 
het platteland. Het proefschrift is rijk voorzien van foto’s, kaarten en afbeeldingen.14 Iets 
vergelijkbaars doen Marinke Steenhuis en Fransje Hooijmakers in de bundel Maakbaar 
landschap (2009), dat de geschiedenis van de Nederlandse landschapsarchitectuur in de 
periode 1945-1975 vertelt.15 De sociaal-culturele gevolgen van de veranderende 
landschappen komen in deze publicatie letterlijk in beeld door het vele historische 
materiaal in de vorm van foto’s, schetsen en ontwerptekeningen, dit alles aangevuld 

                                                
10  Bieleman, Jan. Boeren in Nederland. Geschiedenis van de landbouw 1500-2000. Amsterdam: Boom, 2008: 

572. 
11  Karel, Erwin. H. Boeren tussen markt en maatschappij. Groningen / Wageningen: N.A.H.I., 2013: 82.  
12  Schuyt, Kees en Ed Taverne. 1950, Welvaart in zwart-wit. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2000: 26, 30, 95, 150-

162. 
13  Schuyt en Taverne 2000: 409. 
14  Andela, Gerrie. Kneedbaar landschap, kneedbaar volk. (diss). Bussum: Thoth, 2000. 
15  Steenhuis, Marinke en Fransje Hooimeijer (red). Maakbaar landschap, Nederlandse 

landschapsarchitectuur 1945-1975. De heroïsche jaren van de ruilverkavelingen in Nederland. Rotterdam: 
NAi Uitgevers, 2009. 
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met recente foto’s van de destijds ontworpen landschappen. Het beeldmateriaal wordt 
evenwel niet cultuurhistorisch geanalyseerd. Ten slotte moet worden gewezen op De 
paradijsmethode (2016), een architectuurhistorisch onderzoek van Imke van 
Hellemondt, waarin de achterliggende motieven in het werk van de Nederlandse 
landschapsarchitecten worden bestudeerd. De maatschappelijke patronen en processen 
komen vooral in de tekst tot uiting.16  
 

 1.1 Onderzoeksvraag 

De filmpraktijken van het departement van Landbouw hadden als doel een bijdrage te 
leveren aan het landbouwbeleid om de sociaal-economische structuur van de agrarische 
sector te veranderen. Dit beleid streefde naar het verhogen van de landbouwproductie 
en tegelijk naar het verbeteren van de maatschappelijke positie van de boeren. In de 
films komt deze dubbele doelstelling onder andere tot uiting in de verhaalstructuren, de 
handelingspatronen van de personages en de filmische vormgeving van het landschap. 
De films representeren de ontwikkelingen in de landbouw niet alleen op maatschap-
pelijk niveau. Doordat bij het maken van opnames de fysieke werkelijkheid wordt 
vastgelegd, kunnen films afdalen tot op het schaalniveau van het dagelijks leven op de 
boerderij in de reële werkelijkheid en het persoonlijke leven van de individuele boer of 
boerin. 
 Het bestuderen van de films geeft daarmee inzicht in de betekenis van een aantal 
belangrijke culturele patronen in de modernisering van de landbouw en de 
vernieuwingen op het platteland. De aandacht voor de relaties tussen de dagelijkse 
praktijken, de cultuur en de ideologie van het beleid kunnen de vragen beantwoorden 
die Schuyt en Taverne, Bieleman en Karel destijds op de wetenschappelijke agenda 
zetten. Deze studie heeft het doel om antwoord te geven op de vraag: 
 

Op welke wijze trachtte het ministerie van Landbouw in het kader van het 
landbouwstructuurbeleid de modernisering van de sector te bevorderen 
door het beïnvloeden van de mentale wereld van de boeren en andere 
plattelandsbewoners in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog,  
en welke rol hebben voorlichtingsfilms daarin gespeeld?  

 
Om antwoorden op deze vraag te vinden analyseert deze studie de historische collectie 
voorlichtingsfilms van het Nederlandse ministerie van Landbouw. Deze producties geven 
de intenties weer van het beleid van het departement voor de Nederlandse agrarische 
sector. Aan de hand van de films wordt in deze studie de vormgeving van het 
overheidsbeleid onderzocht. Een brede cultuurhistorische filmanalyse tracht de 
dominante patronen en processen in het ingrijpen door de overheid in de jaren 1945-
1985 te achterhalen.  
 
Bij het uitvoeren van het landbouwstructuurbeleid stonden de ruilverkavelingen 
centraal. Dat programma van fysiek ingrijpen in het landschap vormde het hart van de 
moderniseringspolitiek. Het ruilverkavelingsprogramma was daarmee de belangrijkste 

                                                
16  Hellemondt, Imke van. De Paradijsmethode. (diss). Amsterdam: Eigen beheer / Vrije Universteit, 2016. 
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aanleiding voor het toepassen van social engineering, een begrip waarmee in deze 
studie een strategie voor maatschappelijke verandering wordt bedoeld. 
 

 Vignet 1.2 

Het begrip ‘sociaal ingenieur’ komt niet voor in het Nederlandse woordenboek.17  
De Engelse term social engineer is, volgens de Oxford English Dictionary: ‘A person 
who uses centralized planning in an attempt to manage social change and regulate 
the future development and behaviour of a society.’ Dit proefschrift gaat in hoofdstuk 
3 nader in op de cultuurhistorische achtergronden van de rol van dit personage in de 
samenleving. De Oxford English Dictionary geeft een tweede, hedendaagse betekenis 
en beschrijft praktijken die vooral voorkomen in de wereld van internet- en 
computertechnologie:  
 
          The use of deception in order to induce a person to divulge private information 
          or esp. unwittingly provide unauthorized access to a computer system or   
          network.  
 
De eerstgevonden vermelding zou zijn van 5 oktober 1990: ‘Hackers ... are quite 
adept at ‘social engineering’ to obtain information useful to their purpose.’ 18 De 
tweede, hedendaagse betekenis van social engineering betreft sinds 1998 dus een 
nieuw crimineel beroep, in cyber crime-sector.19 

 
De landbouwvoorlichters organiseerden intensieve voorlichtings- en scholings-
campagnes rond de ruilverkavelingen om de boeren te overtuigen van nut en noodzaak 
van het opnieuw inrichten van het landschap, van een efficiënte en rationele 
bedrijfsvoering en van een moderne levensstijl. Daar werden, naast tal van andere 
voorlichtingsmiddelen, films bij ingezet.   
 Deze studie kent twee hoofdthema’s: ten eerste worden, aan de hand van een 
selectie van zes films over ruilverkavelingen, in het thema ‘landschap’ de veranderingen 
de representatie van de agrarische cultuurlandschappen geanalyseerd. Deze zes films 
werden geproduceerd, gedistribueerd en vertoond om het ruilverkavelingsprogramma, 
waarin het landschap een nieuwe inrichting kreeg, mogelijk en succesvol te maken.20   
In het tweede thema van deze studie komt, aan de hand van dezelfde zes films, de 
strategie van social engineering aan bod. Daarmee worden de methoden en technieken 
bedoeld waarmee het ministerie van Landbouw de plattelandsbevolking door middel 
van voorlichting en scholing zowel cultureel als maatschappelijk wilde aanpassen aan de 

                                                
17  Boon, C.A. den en R. Hendrickx. Dikke van Dale, Van Dale Uitgevers, Utrecht. Geraadpleegd op 24-10-

2016 <http://ua.vandale.nl/zoeken/zoeken.do>. 
18  Editorial Office OED. ‘Social Engineering’, September 2009, Oxford English Dictionary Oxford University 

Press. Geraadpleegd op 02-10-2016 
<http://www.oed.com.proxy.uba.uva.nl:2048/view/Entry/272695#eid134551514>. 

19  De term wordt in ieder geval vanaf 1998 gebruikt voor het gedrag om op slinkse psychologische wijze 
vertrouwelijke toegangscodes van mensen te ontfutselen. Daarmee verschaffen misdadigers zich door 
middel van het internet illegaal toegang tot bijvoorbeeld banktegoeden van het slachtoffer. Zie: Harley, 
David. 1998 ‘Re-Floating the Titanic: Dealing with Social Engineering Attacks ’. EICAR Conference. 
Geraadpleegd op 12-05-2018 <https://smallbluegreenblog.wordpress.com/2010/04/16>. 

20  Van den Brink 1990: 113, 7. 



                            Bewogen landschap – 1 Inleiding  
 

 18 

dominante moderne opvattingen en praktijken in de samenleving in Nederland, Europa 
en de wereld. Daarnaast komt een aantal andere films aan bod om een beter beeld te 
kunnen geven van de voorlichtings- en scholingscampagnes van de RLVD.  
 
Naast het beantwoorden van de eerder genoemde cultuurhistorische vraag, wordt in dit 
proefschrift ook een bijdrage geleverd aan de methodiek van filmanalyse. Ten behoeve 
van de brede cultuurhistorische analyse van de filmpraktijken beschrijft deze studie het 
toepassen van een protocol met elementen uit de methode van de audiovisuele 
retoriek. Deze filmische analysemethode werd in 1985 ontwikkeld door W. Hesling en  
J. Peters. In Bewegend verleden (2004) geeft Chris Vos aan dat deze werkwijze veel werk 
en tijd kost en om die reden niet veel is toegepast. De waarde van audiovisuele retoriek 
voor de analysepraktijk is dus nog niet goed onderzocht.21 In bijlage 1 van deze studie zal 
worden bekeken in hoeverre audiovisuele retoriek als analyse-instrument werkelijk 
bruikbaar is voor het zoeken naar antwoorden op de onderzoeksvraag waarbij het onder 
andere gaat om het onthullen van de ideologische motieven van de films. 
  

 1.2 Wetenschappelijk kader 

Deze interdisciplinaire studie is te situeren in het domein van de geesteswetenschap-
pen. De benadering en de onderzoeksmethoden zijn te plaatsen in de traditie van de 
cultural studies waarbij ook wordt geput uit de filmgeschiedenis, plattelands-
geschiedenis en erfgoedstudies. Deze studie gaat, in navolging van een van de 
grondleggers van cultural studies, Stuart Hall, uit van een bredere cultuuropvatting, 
waarin naast de hoge cultuur ook ruimte is voor alledaagse uitingen waarmee we onze 
eigenheid, onze identiteit vormgeven, denk aan tijdschriften, voorlichtingsfilms en het 
landschap als ‘gebruiksvoorwerpen’.22 Cultuur is in deze opvatting al wat niet wordt 
bepaald door natuurlijke krachten. Cultuur bevindt zich daarmee in het centrale deel 
van de samenleving en de wijze waarop zij functioneert.23 De sets of practices ofwel 
handelingsrepertoires waarin een cultuur zich uit, liggen onder meer ‘verborgen’ in 
dagelijkse gebruiksvoorwerpen als meubels, servies, voedsel, landbouwgewassen, 
agrarische werktuigen, kavels, maar ook boomgroepen, boerderijen - kortom het 
landschap.  
 In het Lexicon van de tuin- en landschapsarchitectuur (2010) maakt Meto Vroom 
bij het lemma ‘cultuurhistorie’ onderscheid tussen het begrip als inspiratiebron voor het 
ontwerpen van nieuwe landschappen en als te bewaren objecten oftewel erfgoed.  
‘Dit erfgoed bestaat uit tal van sporen in het landschap van vroegere occupatie-vormen, 
bouwsels, verkavelingen, monumenten, graftekens en zo voort.’ Hij haalt Lowenthal 
(1985), Van der Woud (1987) en Schama (1995) aan om aan te geven dat de 
erfgoedwaarden van het landschap nogal eens gevoed worden door ‘nostalgische 
droombeelden van zowel ons eigen als ons collectief geheugen.’ 24 Het woord 
                                                
21  Vos, Chris. Bewegend verleden. Inleiding in de analyse van films en televisieprogramma's. Amsterdam: 

Boom, 2004: 90-92. 
22 Hall, Stuart (ed). Representation, Cultural Representations and Signifying Practices. London / Thousand 

Oaks / New Delhi: Sage, 1997: 2. 
23  Hall 1997: 18. 
24  Vroom, Meto J. Lexicon van de tuin- landschapsarchitectuur (2e druk). Wageningen:  

Uitgeverij Blauwdruk, 2010: 97-99. 
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cultuurhistorie wordt nogal eens als synoniem gebruikt voor erfgoed. ‘Erfgoed’ beschrijft 
de Agrarische Encyclopedie (1954) als ‘… eigendom, hetwelk lang in de familie is 
geweest, niet binnen mensenheugenis door aankoop verkregen is.’ 25 Maar deze studie 
onderzoekt niet de betekenis van de landbouw of het landschap als publiek cultureel 
erfgoed, maar de historische filmcollectie van het ministerie van Landbouw. De analyse 
van de representatie van het landschap in de films is daarbij een belangrijk thema.26   
 

Cultural studies 
 
Binnen cultural studies staan onderzoeken centraal over de wijze waarop betekenissen 
in een samenleving geproduceerd, verspreid en uitgewisseld worden. In deze opvatting 
delen mensen een gemeenschappelijke cultuur als zij hun gedachten en gevoelens 
daarover onderling kunnen uitwisselen en daarmee elkaar begrijpen. Het begrip 
‘betekenis’ legt de relatie tussen de dingen in de wereld om ons heen en de mentale 
kaders of verbeeldingen in ons hoofd. Betekenissen zijn volgens Stuart Hall machtig en 
moeilijk grijpbaar. Ze doen een beroep op ons rationele denken en kunnen ook sterke 
emoties oproepen, zowel positieve als negatieve. Ze kunnen onze overtuigingen en 
identiteiten versterken of juist onderuit halen. Betekenissen kunnen dubbelzinnig en 
tegenstrijdig zijn. Meestal zijn betekenissen te organiseren in tegenstellingen zoals 
zwart/wit, man/vrouw, arm/rijk, stad/platteland, traditioneel/modern.27 
 De mentale constructies ‘traditioneel’ en ‘modern’ spelen een hoofdrol in de 
collectie films, maar ook in vele andere cultuurhistorische archiefbronnen en zo goed als 
in alle bestaande onderzoeken over historische veranderingen in de landbouw en op het 
platteland. Vroege voorbeelden zijn terug te vinden in het werk van Ferdinand  
Tönnies (1855-1936) die schreef over een overgang van ‘Gemeinschaft’ naar 
‘Gesellschaft’, Emile Durkheim (1858-1917) met zijn transitie van ‘organische solidariteit’ 
naar ‘mechanische solidariteit’ en Max Weber (1864-1920) die sprak van ‘traditioneel’ 
en ‘rationeel’.28 Zij vormden ook de kern van het denken en het handelen binnen de 
landbouwvoorlichting in de periode 1945-1985 en staan centraal in de theorieën van 
E.W. Hofstee (1909-1987), de eerste hoogleraar in het sociale domein aan de 
Landbouwhogeschool in Wageningen. Hij bestudeerde de overgang van plattelands-
samenlevingen en individuele boeren en boerinnen van ‘het traditionele naar het 
moderne cultuurpatroon’.29  
 Voor een zinvolle uitwisseling over betekenissen zijn gemeenschappelijke codes, 
een taal in de brede zin van het woord, nodig. Deze codes bestaan uit tekens in een 
bepaalde samenhang, zoals letters en woorden in teksten, lijnen en vlakken in schilde-
rijen en foto’s, klanken en ritme in muziek en bewegend beeld en geluid in film. In het 
agrarisch landschap vormt het ruimtelijk patroon van weilanden, akkers, boomgroepen,  
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de boerderijen met hun schuren en stallen, campings, wegen, spoorlijnen, hoogspan-
ningsmasten en windmolens ook zulke codes.30 
 Betekenissen zijn niet statisch, maar gebonden aan tijd en plaats. Cultuur is in de 
benadering van Hall een dynamisch circuit waarbinnen mensen samenhangend met 
elkaar door taal volgens bepaalde regels betekenissen produceren, vastleggen en 
consumeren en eigenheid of identiteit geven. In navolging van de gedachtengang van 
Hall probeer ik in deze studie, aan de hand van goed gekozen voorbeelden, te zoeken 
naar de beste rechtvaardiging van de betekenis van begrippen, beelden en fysieke voor-
werpen in relatie met de context waarin zij geproduceerd, verspreid en bekeken zijn.31 
 Binnen culturele studies neemt het begrip ‘discours’ of ‘vertoog’, een sleutel-
positie in. Discoursen vormen de kaders om de wereld om ons heen betekenisvol te 
maken en richting te geven aan ons handelen. Het is met name de Franse filosoof Michel 
Foucault geweest die dit concept heeft uitgewerkt. Een discours, aldus Foucault, is een 
verzameling van samenhangende beweringen die voorzien in een taal om over een 
bepaald onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen en te handelen. Zij komen aan 
het licht door een analyse van verschillende teksten en andere representaties en ook 
van het bestuderen van de sociale praktijken rond een onderwerp. Discoursen zijn niet 
statisch, hebben historische wortels en kunnen op verschillende wijzen in de 
samenleving in de praktijk gebracht worden.32 
 Discoursen zijn aan tijd en plaats gebonden. Ze bepalen wat in een bepaalde 
periode in een bepaalde samenleving of subcultuur als waarheid of als norm wordt 
gezien. De patronen in de karakteristieke vormen van kennis, handelingsstrategieën, 
voorwerpen, objecten en wijze van vormgeven noemt Foucault ‘discursieve formaties’. 
Hierbij is altijd sprake van een machtsrelatie. Door discursieve formaties oefenen 
instellingen, partijen, ondernemingen en andere organisaties invloed uit over de leden 
van een samenleving.33 Anderzijds kan er sprake zijn van alternatieve, niet-dominante 
discoursen, en van krachten die heersende discoursen weerspreken en ondermijnen.  
 Het bestuderen van de filmpraktijken als onderdeel van discursieve formaties is 
een vruchtbare manier van kijken. De filmpraktijken vormden immers een onderdeel 
van de manier waarop het ministerie de landbouwsector structureel wilde veranderen. 
Het gaat er in deze studie dus om te ontrafelen hoe het departement, met onder andere 
de films, het fysieke handelen en het denken van de boeren en boerinnen, dus de 
destijds belangrijkste bewoners van het platteland, wilde beïnvloeden. Dit vraagt om 
een interdisciplinaire benadering. 
 

Filmgeschiedenis 
 

Als het gaat om de filmgeschiedenis zijn met name studies over genres als documen-
taires en voorlichtingsfilms relevant voor dit onderzoek.34 Daarnaast kunnen ook 
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audiovisuele analyses die de representatie van het platteland en het landschap tot 
onderwerp hebben van belang zijn. Werken waarin deze verschillende benaderingen 
samenkomen zijn schaars, maar er is een aantal uitzonderingen. Brian Jacobson (2017) 
en Alison Murray Levine (2004) beschrijven hoe en waarom in 1923 het  
Franse ministerie van Landbouw een filmbureau oprichtte met een tweeledig doel.  
Met de productie van speciale films en vertoningen op het platteland hoopte de 
regering de ontvolking van rurale gebieden tegen te gaan. En de films zouden de boeren 
moeten verleiden om nieuwe landbouwtechnieken toe te passen.35 Een ander voorbeeld 
is een artikel van Margaret Butler over de betekenis van de representatie van het 
platteland ten tijde van het Vichy regime. Volgens Butler propageerden Generaal Pétain 
en zijn dictatoriale regering het eenvoudige leven op het platteland als het ware Franse 
bestaan. Daarbij werd een tegenstelling gecreëerd tussen het ‘verderfelijke Parijse 
stadsleven’ en het ‘oprechte boerenbestaan’. De conclusie is dat films strategisch 
werden ingezet om het belang van la campagne voor de Franse natie, geschiedenis en 
cultuur uit te dragen.36  
  
In The American Marshall Plan Film Campaign and the Europeans (2018) onderzoekt 
Maria Fritsche de internationale en een aantal lokale praktijken rond de Marshallplan 
films.37 In het proefschrift Europa kijkt vooruit …. (2008) analyseerde Laurens Hueting  
de Marshallplan filmpraktijken in België.38 Edouard Lynch geeft een recent overzicht van 
publicaties over de historische voornamelijk landbouwvoorlichtingsfilmpraktijken op het 
Franse platteland.39  
 Zulke thema’s – nationale en culturele identiteit, de tegenstelling stad-platteland, 
authenticiteit, moderniteit – komt ook in veel andere studies over de representatie van 
het platteland aan de orde. Zij bouwen nogal eens voort op oudere tradities in de 
schilderkunst en de literatuur. Het beeld van het platteland dat wordt geconstrueerd, is 
dikwijls ver van de stad, exotisch en schilderachtig. Het is een algemene ruimte en roept 
een collectieve herinnering op aan het verleden. Ook de filmische vormgeving zou 
verwijzen naar de nationale en culturele identiteit, naar het ware ‘thuis’. Vrijwel altijd is 
de blik van de maker ‘vanuit de stad’ en niet vanuit de bewoners van het gebied zelf.  
En zo staat het platteland de ene keer voor ‘het goud’, als symbool voor al het positieve 
waarnaar de moderne stedeling verlangt, en de andere keer voor ‘het donkere’, als 
symbool voor achterstelling, domheid en ellende, een gebied van ongeluk en misère om 
van weg te vluchten.40   
 Een andere interessante filmhistorische invalshoek voor deze studie is die van de 
‘gebruikersfilms’. Dit is een verzamelnaam voor educatieve films, instructiefilms, 
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bedrijfsfilms, reclame en andere opdrachtfilms en -video’s. Wat deze genres gemeen 
hebben, is dat het beeld hier voornamelijk instrumenteel bedoeld is. Het wordt, in 
termen van de filosofie van Foucault, ingezet als een geïnstitutionaliseerd gereedschap 
om de productiviteit in de samenleving te vergroten.41 Een aantal bijdragen in de bundel 
Useful Cinema (2011) illustreert deze gedachtengang met voorbeelden waarin het 
gebruik van films in onderwijs en voorlichting in de Verenigde Staten vanaf de jaren 20 
van de vorige eeuw centraal staat. In die tijd bestond al een uitgebreide educatieve 
praktijk van filmmakers, distributeurs, vertoningen, pedagogen, tijdschriften, onder-
zoeken en conferenties. Ook grote bedrijven zoals de Ford Motor Corporation en het 
financiële bedrijf Western Union gebruikten films om werkprocessen volgens de 
opvattingen van de bedrijfskundige Frederick W. Taylor (1856-1915) te reguleren. 
Directies wilden door het vertonen van films het personeel vertrouwd maken met de 
routines, normen en waarden in de werkprocessen in de onderneming. Doel daarbij was 
vooral om fouten te voorkomen. De resultaten van deze praktijken werden gepubliceerd 
en geëvalueerd.42 Vooral de landbouwvoorlichtingsfilms met een instructief doel zijn in 
het genre van de gebruiksfilms te plaatsen.  
  
De geschiedenis van de educatieve film is ook in Nederland onderdeel geweest van 
studie. Zo onderzocht Eef Masson in Watch and Learn (2012) de praktijken van de 
Nederlandse Onderwijsfilm (NOF).  
 

 Vignet 1.3  

De Nederlandse Onderwijsfilm (NOF) werd tijdens de bezetting opgericht en werkte 
samen met het duitsgezinde departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuur-
bescherming (OWK). De organisatie produceerde en verspreidde vanaf 1941 
educatieve films voornamelijk voor lagere scholen in Nederland. Bij de NOF kwam 
het initiatief van een particulier: Adriaan Schoevers, oprichter van een gerenom-
meerd opleidingsinstituut voor handel en kantoor. Volgens hem moesten de NOF-
films ondersteunend zijn voor de lessen op alle lagere scholen. Zoals verderop in 
hoofdstuk 2 te lezen valt, was bij de Nederlandse landbouwvoorlichtingsfilms in de 
jaren 1930 ook een zelfstandig ondernemer, de fotograaf Alex Roosdorp, een 
belangrijke voorloper. Na de bevrijding werd de NOF gezuiverd en zette zij haar 
activiteiten als een niet aan een zuil gebonden organisatie voort. Een aantal NOF-
producties werd in samenwerking met het ministerie van Landbouw vervaardigd. 

 
Masson besteedt in Watch and Learn veel aandacht aan het concreet maken van het 
theoretische begrip ‘dispositief’: het complexe systeem waarin onder andere de media, 
de technologie, alle mogelijke vormen van kennis, macht en sociale organisatie in 
discoursen samenhangen. Zij doet dat door te analyseren hoe de educatieve uit 
gangspunten van de NOF vorm kregen in de productie, de distributie en de wijze  
waarop de films door de jaren heen werden vertoond in de klaslokalen.  
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Ook ontwikkelde zij een audiovisuele retorische onderzoeksmethode.43 Omdat Masson 
bij het toepassen van de methode geen gebruik maakt van filmische instrumenten 
blijven deze theoretische analyses evenwel tekstueel van aard. 
  
Uit de bundel Cinema Beyond the City. Small-Towns & Rural Film Culture in Europe 
(2016) blijkt dat in het onderzoek over de geschiedenis van de film ook het platteland 
geleidelijk meer in de belangstelling is geraakt. De vijftien bijdragen in deze bundel zijn 
gewijd aan de vertoningspraktijken in Noordwest-Europa met onderwerpen uit België, 
Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, West-Duitsland, Zweden en Zwitserland.  
Zo betogen Åsa Jernudd en Mats Lundmark in hun bijdrage „Cinemagoing in Sweden in 
the 1940s” dat film in de jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog een belangrijke 
culturele factor was in het proces van maatschappelijke verandering en modernisering. 
Het zien van films was volgens hen een ervaring om het eigen leven te spiegelen aan,  
en na te denken over, het moderne leven. Dat gold niet alleen voor stedelingen maar 
voor de gehele bevolking. Het enige verschil was wellicht dat de bewoners van het 
platteland wat later naar de nieuwste films konden kijken dan de mensen uit de grote 
steden.44 Dat ook bedrijven hierin soms een belangrijke rol speelden, laat Yvonne 
Zimmermann in een andere bijdrage aan de bundel zien. Zij analyseert daarin de 
filmpraktijken van het van oorsprong Zwitserse Maggi voedingswarenconcern vanaf 
1921 tot 1965. Met mobiele projectoren zorgde het bedrijf voor educatieve 
filmvertoningen over rationelle Volksernährung of een Heimatfilm in scholen, gymzalen, 
parochie- en dorpshuizen. In afgelegen streken waren dit nogal eens de eerste 
filmvertoningen. Zij waren gratis en richtten zich op kinderen en vrouwen. In de pauze 
werden soepen- en sauzenproeverijen gehouden in de hoop dat zij in de smaak zouden 
vallen. De vertoningen waren dus reclamecampagnes. Maggi was niet het enige bedrijf 
dat op deze wijze zijn producten bekend maakte bij een groot publiek. Deze praktijken 
beperkten zich niet alleen tot Zwitserland maar kwamen ook voor in België, Frankrijk en 
Nederland. De bedrijven van Dr. Oetker en Henkel reisden op een vergelijkbare wijze 
door Duitsland.45 Thunnis van Oort schetst elders in de bundel een beeld van de 
reizende filmvoor-stellingen in Nederland door kleine ondernemingen met een 
winstoogmerk. Hiermee wordt duidelijk dat de vertoningspraktijk van de 
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst met mobiele projectoren in bijvoorbeeld dorpshuizen 
en lagere landbouwscholen in een bredere traditie passen.46  
 

 Vignet 1.4 

Dat films over het platteland zich op een groeiende belangstelling mogen verheugen, 
bleek ook tijdens de 2017-conferentie van de European Rural History Organisation 
(EU RHO) in Leuven, waar het panel Transforming rural societies in Europe under the 
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eye of the camera was geprogrammeerd. De deelnemers aan het panel stonden stil 
bij vier onderwerpen: de wijze waarop plagen en ongedierte voorkomen in 
voorlichtingsfilms van het Britse ministerie van Landbouw, het samengaan van 
landbouwvoorlichting en filmische verhalen in Franse films uit de jaren 1950, social 
engineering in Nederlandse landbouwvoorlichtingsfilms en de verbeelding van het 
platteland in twee Spaanse films.47 Tijdens de conferentie werd ook de European 
Rural History Film Database Association (ERHFDBA) opgericht.48 Tijdens de 2019  
EU RHO conferentie in Parijs stond de historische representatie van het platteland 
door films in een dubbelpanel op het programma.49  

 
De producties die het ministerie van Landbouw gebruikte om boeren en boerinnen te 
instrueren en te overreden nieuwe landbouwmethoden en technieken te gebruiken, 
waren gebruiksfilms, utility films. Vinzenz Hediger en Patrick Vonderau definiëerden dit 
genre in de bundel Films that Work. Industrial Film and the Productivity of Media (2009) 
als ‘films gebruikt binnen, en gaand over, industriële organisaties …’.50 Bert Hogenkamp 
betrok daarbij de Nederlandse term ‘opdrachtfilm’ en breidde de omschrijving uit tot ‘… 
industrial or corporate film or video’. Daarmee laat het genre zich definiëren als … 
 

… de audiovisuele producties die in opdracht gemaakt zijn van overheden, 
bedrijven en organisaties met een brede waaier van doelen zoals promotie, 
informatie, scholing, instructie en motivatie.51  

 
De meeste films uit de collectie van het Filmbureau van het ministerie van Landbouw 
voldoen aan de omschrijving van het genre gebruiks- en opdrachtfilms. De landbouw-
voorlichtingsfilms hadden immers een duidelijk praktisch doel en werden door 
zelfstandige productiemaatschappijen en cineasten in opdracht van het departement 
gemaakt.  
 Hediger en Vonderau geven aan dat voor het bestuderen van gebruiksfilms het 
eerder genoemde dispositief - het complexe systeem waarin onder andere de media, 
technologie, alle mogelijke vormen van kennis, macht en sociale organisatie in 
discoursen samenhangen - van cruciale betekenis is. Films that Work (2009) sluit 
hiermee aan op de benaderingswijzen binnen de cultural studies. Hediger en Vonderau 
zien gebruiksfilms als een interface, een medium waarmee discoursen uit de sociale en 
de industriële domeinen met elkaar communiceren. De films brengen kennis en 
inzichten van de fysieke productieprocessen in verband met die van de sociale 
processen van arbeid. Historische gebruiksfilms representeren de wijze waarop kennis 
werd overdragen en de productie was georganiseerd. Zij laten zien hoe de controle op 
de arbeid van mens en machine in de ondernemingen plaatsvond, de machten die er 
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speelden en welke overtuigingen dominant waren binnen de onderneming of sector in 
de desbetreffende tijd. Met deze omschrijving geven Hediger en Vonderau aan dat 
gebruiksfilms de discoursen binnen bepaalde sectoren representeren. De landbouw-
voorlichtingsfilms laten dus de discoursen zien over de wijze waarop het ministerie 
veranderingen aan wilde brengen in de landbouw en het leven op het platteland.  
De films zijn, in de woorden van Films that Work, de interface tussen de discoursen van 
de landbouwwetenschappen, het formele landbouwbeleid en van het werk en leven  
op het platteland.  
 Om de context van gebruiksfilms beter te begrijpen, besteden Hediger en 
Vonderau aandacht aan der Auftraggeber - de opdrachtgevers -, der Anlass - de aanlei-
dingen voor het maken van de film - en der Adressat - de bestemming - het doel en de 
doelgroep van de producties. Zij noemen dit ‘de drie A’s’.52 Films that Work ziet binnen 
de gebruiksfilms in grote lijnen drie doelen die deels in elkaars verlengde liggen. Hediger 
en Vonderau vatten ze samen met ‘de drie R-en’: Record, Rhetoric, Rationalizing. Zij zijn 
van grote betekenis voor de vertelstructuren en de audiovisuele vormgeving van de 
films.53 Recording films kunnen deel uitmaken van een formeel en informeel bedrijf-
sarchief.54 De landbouwfilms zijn in deze zin te beschouwen als onderdeel van het 
archief van het ministerie. 
 Films met een rhetoric doel willen de kijkers overtuigen en de betrokkenheid van 
de kijkers bij de organisatie van de opdrachtgever vergroten.55 De Schotse cineast John 
Grierson (1898-1972) legde de basis voor het genre en muntte in 1926 de term 
‘documentaire’. Hij was wereldwijd van grote invloed op het ontwikkelen van films met 
een educatief doel. De filmpraktijken van Landbouw lijken goed te passen in de visie van 
Grierson.56 Maar tijdens de zoektocht in de papieren archieven zijn zo goed als geen 
directe verwijzingen gevonden naar zijn werk of ideeën.  
 Als derde doel zien Hediger en Vonderau rationalization oftewel het verbeteren 
en efficiënter maken van de werkprocessen in de organisatie. De collectie films van het 
ministerie werd ‘ten behoeve van de instructie en de voorlichting van de landbouwers 
vervaardigd.’ 57 De producties wilden dus de boeren scholen in hun eigen belang en ook 
overtuigen mee te werken aan het regeringsbeleid om de agrarische sector te 
rationaliseren.58  

 

Plattelandsgeschiedenis  
 

In dit proefschrift worden de verbeeldingen van de landbouw, het landschap en het 
Nederlandse platteland in de films onderzocht. Deze studie heeft daarmee een plaats in 
het domein van de rurale geschiedenis en maatschappijgeschiedenis en ontleent 
daaraan onder andere de probleemgerichte benadering. Daarnaast is voor deze studie 
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gebruik gemaakt van tal van casestudies en publicaties over bepaalde gebieden en 
streken, landbouworganisaties en hun leden.   
  
Een interessant startpunt voor deze studie in het domein van de rurale geschiedenis 
vormt het werk van de Franse socioloog en filosoof Henri Lefebvre (1901-1991), die de 
veranderingen op het Franse platteland en de stad Parijs onderzocht in La production de 
l’espace (1974).59 Het moeilijk te doorgronden oeuvre van de Franse intellectueel geeft 
inzicht in de context waarin de filmpraktijken van het ministerie van Landbouw geplaatst 
kunnen worden. Volgens Lefebvre is ‘ruimte’ een onderdeel van een fysiek, sociaal en 
mentaal productieproces. Hij onderscheidt dan ook drie verschillende ruimtes. De 
fysieke ruimte wordt gemaakt binnen het economisch systeem en wordt gestuurd door 
processen van vraag en aanbod. Sociale ruimte wordt bepaald door mensen met hun 
dagelijkse praktijken en de manier waarop zij samenleven. De mentale ruimte omvat ook 
de instrumenten van de sociaal ingenieurs en stedenbouwkundigen, navigators en 
ontdekkingsreizigers zoals geografische kaarten, tabellen en schema’s. Uit de representaties 
van de mentale ruimtes zijn de ervaringen van het dagelijks leven meestal verdwenen.60  
 Lefebvre beschrijft dat sinds de industriële revolutie het platteland steeds meer 
onderdeel werd van een dominant wereldwijd stedelijk marktsysteem. Specifieke 
sociale en culturele kenmerken van de lokale plattelandssamenlevingen verdwenen. De 
steeds machtiger wordende staten stimuleerden dit proces. Het gevolg is dat de 
verstedelijkte samenleving en het stadse leven het platteland binnendringen.61 Dit zorgt 
voor een steeds groter contrast met de veelvormigheid in de natuur en de streekge-
bonden culturen. Deze tegenstellingen veroorzaken spanningen en zorgen zelfs voor 
opstanden in de samenleving over het dagelijks gebruik en de betekenisverlening van de 
ruimte. Het agrarisch cultuurlandschap wordt daarmee ‘betwist gebied’. De overheid wil 
dat conflict beheersen door regelgeving en door gebruik te maken van culturele 
stereotypen.62 Toegepast op deze studie over de landbouwvoorlichtingsfilms vraagt dit 
bij de analyses om aandacht voor de veranderingen in de fysieke ruimte, de conflicten in 
de dagelijkse praktijken, de regelgeving van het ministerie van Landbouw en de 
verborgen culturele stereotypen in het beleid en de films.  
 

 Vignet 1.5 

De bundel Representing the Rural: Space, Place and Identity in Films about the Land 
(2006) besteedt aandacht aan de vraag hoe de fysieke en de sociale ruimte in de 
mentale ruimte van films over het platteland verbeeld worden. Vragen die aan bod 
komen zijn hoe ‘place’ buiten de dominante stad perifeer gemaakt wordt en hoe de 
identiteit van de plattelandsbewoners ten opzichte van de stedelingen als marginaal 
in beeld komt. In de bijdrage „Symphonie paysanne. An Embodied and Embedded  
Picturing of the Land.” beschrijft Catherine Fowler de film BOERENSYMFONIE (1942-44) 

                                                
59  Lefebvre, Henri. La production de l'espace, Paris: Anthropos, 1974. Beschreven in: Elden, 

Stuart. Understanding Henri Lefebvre, Theory and the Possible. London / New York: Continuum, 2004: 
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62  Elden 2004: 144-147, 222. 
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van de Belg Henri Storck (1907-1999).63 Zij maakt in het essay onderscheid tussen 
‘het land’ en ‘het landschap’. Het landschap zou exotisch en schilderachtig zijn, een 
universele ruimte en een herinnering aan het verleden. Het landschap komt vooral 
voor in nationalistische, toeristische films met een meer stedelijke blik. Het land is 
een bepaalde, voedsel-producerende plaats, dichtbij, vitaal en betwist in het heden. 
BOERENSYMFONIE legt met de blik van de camera veelal de nadruk op het boerenwerk, 
het dagelijkse, de cycli van de natuur, de productie.64  

 
In de moderne samenleving en dus de bureaucratische staat zijn technocratische 
krachten sterk. Technocraten baseren hun macht op rationaliteit en wetenschap en 
willen de in hun ogen effectieve oplossingen buiten de democratische regels om 
toepassen op de samenleving. Zij zien de samenleving als een passief object waarvoor zij 
abstracte plannen maken. Lefebvre gebruikt de praktijk van de stedenbouwkundigen als 
voorbeeld om zijn ideeën toe te lichten. Stedenbouwkundige plannen bestaan in zijn 
ogen uit abstracte projecties van het dagelijks leven binnen geometrische coördinaten in 
een verder lege ruimte. De projecties worden als wetenschappelijk en objectief 
gepresenteerd en verbergen hun ideologische karakter. Als zij worden uitgevoerd leggen 
zij die verborgen normen en waarden op aan de samenleving. Lefebvre ziet een uitweg 
voor deze controlerende en onderdrukkende praktijken. Technologie en dus ruimtelijke 
planning kan ook ingezet worden voor het verbeteren van het alledaagse en sociale 
leven.65 Toegepast op het onderwerp van deze studie betekent dit dat bij de analyse van 
de films aandacht besteed moet worden aan het karakter van het ruilverkavelingsplan. 
Hebben zij alleen het optimaal inrichten van het gebied voor de landbouwproductie 
voor ogen of is er ook ruimte voor het dagelijks leven van de bewoners en bezoekers, 
voor hun behoeften aan herkenbaarheid, beschutting, vrijetijdsbesteding en rust?  
  
In Rural Geography, gewijd aan de herstructurering van het platteland in de brede zin 
van woord, zet de Britse geograaf Michael Woods uiteen welke thema’s het recente 
onderzoek domineren. Vier daarvan zijn van belang voor deze studie: de relaties tussen 
natuur en cultuur, de discoursen over de beleving en de representatie van het 
platteland, de symbolische betekenissen in teksten en verbeeldingen en tot slot de 
invloed van mobiliteit, toerisme en alternatieve levensstijlen. Volgens Woods bestaan 
over de reconstructie meerdere discoursen waarbij modernisering één van de belang-
rijkste is. Het doel van de modernisering is het verhogen van de agrarische productie en 
de kern bestaat uit het scheiden van de natuur en de mens. De dominante strategieën 
zijn het intensiveren en industrialiseren van de landbouw met daarbij het gebruik van 
landbouwchemie, mechanisatie en specialisatie in de bedrijfsvoering. Daarvoor wordt 
een herinrichting van het landschap als noodzakelijk gezien. De herstructurering werd 
ondersteund door staatssubsidies en het proces van modernisering zet zich tot op de 
dag van vandaag voort.  
 

                                                
63  Fowler 2006: 135, 144. 
64  De film BOERENSYMFONIE (1942-44) wordt bewaard in Cinematek, Koninklijk Belgisch Filmarchief en is in 

2012 onder de oorspronkelijke Franse titel SYMPHONIE PAYSANNE op DVD verschenen. De film is te zien op: 
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Voor het thema social engineering in deze studie is het verschil in de discoursen van de 
lay – de leek – en de wetenschapper of deskundige van belang.66 Naast het discours van 
modernisering zet Woods de rural idyll. Een belangrijk element in de rural idyll of 
plattelandsidylle is een adembenemend beeld van een geïdealiseerd platteland. Vaak 
bestaat de idylle uit een pastoraal landschap in het verleden dat ‘vrede en rust’ 
uitstraalt. Het leven van de mensen is er eenvoudig, onschuldig, waarachtig en er 
heersen traditionele waarden. De relaties tussen mensen zouden er organisch, eerlijk  
en authentiek zijn. Het leven in de plattelandsidylle volgt de seizoenen en niet de 
aandelenbeurs. Het platteland is de schuilplaats voor het moderne jachtige leven 
geworden.67 Het discours van de plattelandsidylle is dominant in de constructies van de 
nationale identiteit. De natuur- en plattelandsidylle werden voor de ‘traditionalisten’, 
naast een persoonlijk verlangen naar sublieme ervaringen, ook een belangrijk ijkpunt 
voor de na te streven maatschappelijke normen en waarden. Het werd een politieke 
overtuiging met tal van organisaties en in hun programma’s voor de toekomst moest het 
leven plaatsvinden in de plattelandsidylle.68  
 Het traditionele werd in de Nederlandse schilderkunst bijvoorbeeld verbeeld door 
aanhangers van de Haagse School. In de tuin- en landschapsarchitectuur representeerde 
de toen nieuw ontwikkelde Engelse Landschapsstijl de traditionele overtuiging. Speci-
fieke landschappen kregen de functie als vertegenwoordigers van de regionale of 
nationale identiteit: het Engelse Lake District, Toscane in Italië en het veenweidegebied 
of de essen en heidelandschappen voor Nederland. In de literatuur werd de roman over 
een psychologische ontwikkeling van een hoofdpersoon dominant. In het begin van de 
twintigste eeuw kwam de filmkunst op. Zeker in de beginjaren leunde de beeldvoering 
van het nieuwe medium sterk op de schilderkunst en wat betreft de vertelstructuur op 
de roman met de zoektocht naar het vervullen van het diepste persoonlijke verlangen.69   
 De plattelandsidylle is vooral te vinden in populaire media, marketingstrategieën 
en bepaalt de overtuigingen van grote groepen in de stedelijke samenleving.70 Binnen 
Rural Studies komen deze onderwerpen aan bod als de ontwikkelingen in de platte-
landssamenlevingen,71 de landschappen van verlangens, en de wijze waarop ‘het 
platteland’ wordt uitgespeeld op het maatschappelijk toneel (performing rurality).72 
Bewogen landschap bouwt voort op de genoemde publicaties en past de inzichten  
toe op de analyses van de filmpraktijken van het ministerie.  
 
Een beknopt en behulpzaam overzicht van wetenschappelijke publicaties over de 
geschiedenis van de Nederlandse landbouw geeft Agrarian History in the Netherlands in 
the Modern Period (1991).73 Recenter en diepgaander is Boeren in Nederland (2008). 
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Daarin formuleert historicus Jan Bieleman een aantal uitgangspunten voor het 
beschrijven van de landbouw- en plattelandsgeschiedenis. Het eerste uitgangspunt is 
dat de landbouw voor alles een economische activiteit is. Het tweede is dat de 
landbouw wezenlijk verschilt van het productieproces in andere economische sectoren, 
omdat de kern van de landbouw bestaat uit biologische reproductieprocessen. Deze 
processen van natuurlijke groei hebben bijvoorbeeld subtiele verzorging nodig in een 
gevoelige ecologische balans en zijn moeilijk op te starten en te stoppen. Zij voldoen 
daardoor aan andere regels dan die gelden voor productieprocessen in bijvoorbeeld de 
industrie, de dienstensector of cultuur en vermaak. Het derde uitgangspunt van 
Bieleman is dat de processen in de landbouw niet los gezien kunnen worden van de 
ontwikkelingen in de stad.74 Bieleman baseert deze uitgangspunten op de definitie van 
de landbouw gegeven door de destijds toonaangevende Wageningse hoogleraar G. 
Minderhoud. De definitie van landbouw in brede zin, dus inclusief bijvoorbeeld 
tuinbouw, veeteelt en visserij, zoals beschreven in de eerste en enige Agrarische 
Encyclopedie in het Nederlands uit 1954, is volgens Bieleman nog steeds gangbaar:  

  

Landbouw is […] de toepassing van arbeid op de natuur om deze met 
medewerking van kapitaal te dwingen om meer voor de mens nuttige 
planten en dieren voort te brengen dan ze zou opleveren als ze aan zichzelf 
werd overgelaten.75 

 
De beschikbaarheid van voldoende voedsel van goede kwaliteit is een basisvoorwaarde 
voor het functioneren van een samenleving.76 Daarom heeft de landbouw in de loop van 
de geschiedenis dan ook grote aandacht gehad van bestuurders, machthebbers en de 
staat. Zij grepen door de eeuwen heen regelmatig diepgaand in op de landbouw en de 
maatschappelijke omstandigheden op het platteland. Het inzichtelijk maken van het 
ingrijpen van de overheid op het platteland vraagt om een scherp oog voor de specifieke 
positie van de landbouw in de samenleving.77  
 
Voor het schetsen van de Nederlandse cultuurhistorische context maakt deze studie 
gebruik van de uitgangspunten ontleend aan De wereld en Nederland (2011). De rode 
draad in dit historische overzichtswerk is … 
 

… de grote ingrijpende veranderingen in de geschiedenis [… en …] de 
manieren waarop gewone mensen deze veranderingen ervoeren en erop 
reageerden.78  

 
De probleemgerichte sociaal-economische benadering van de geschiedenis geeft inzicht 
in ‘… vraagstukken waarvoor mensen, ongeacht de tijd of de plaats waar ze leven, een 
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oplossing trachten te vinden.’ Drie deelopgaven staan daarbij in onderling verband: het 
verwerven van voldoende inkomen, de vraag hoe de samenleving omgaat met macht en 
de vraag hoe individuele mensen omgaan met de risico’s van het bestaan zoals 
armoede, werkloosheid, honger en oorlog. Het landbouwstructuurbeleid had als 
achterliggende motieven om de grote armoede en maatschappelijke achterstelling van 
de mensen op het platteland op te heffen. De voorlichtingsfilms representeren niet 
alleen de gewenste ontwikkelingen van het overheidsbeleid in de driehoek van 
‘inkomen, macht en risico’, zoals omschreven door Davids en ‘t Hart. De films laten ook 
de strategieën en tactieken zien waarmee het ministerie met social engineering 
probeerde in te grijpen in het denken en voelen, de overtuigingen, kortom de identiteit 
van de plattelandsbewoners.  
 Mentale constructies spelen een belangrijke rol in de wijze waarop een 
samenleving en individuele mensen oplossingen proberen te vinden voor de problemen. 
Mentale constructies of overtuigingen zijn opvattingen over identiteit, rechtvaardigheid, 
religie, normen en waarden, en behoren daarmee tot het domein van de cultuur. In het 
dagelijks leven vertalen de mentale constructies zich in handelingspatronen om de 
gerezen problemen op te lossen.79  
 De meeste auteurs uit de tijd van de wederopbouw, zoals de al eerder genoemde 
Wageningse professor E.W. Hofstee, gebruiken de begrippen ‘traditioneel’ en ‘modern’ 
om maatschappelijke toestanden te beschrijven waarbij ‘traditioneel’ veelal betrekking 
heeft op een toestand in het verleden. ‘Modern’ zoekt de waardeoriëntatie in de 
huidige tijd of de toekomst. ‘Modernisering’ is in deze visie het proces dat naar die 
nieuwe toestand leidt.80 Tot aan het midden van de twintigste eeuw was in het 
merendeel van moderniseringstheorieën de dominante overtuiging dat het proces een 
‘doelgerichte en rechtlijnige ontwikkeling [was …] die de samenleving naar een betere 
toekomst zou leiden.’ 81 De schrijvers van De wereld en Nederland (2011) merken 
daarentegen op dat modernisme en traditionalisme beter opgevat kunnen worden ‘als 
programma’s van kernwaarden die door bepaalde groepen wordt nagestreefd.’ Het 
begrippenpaar modern–traditioneel kan dus beter opgevat worden als conceptuele 
achtergrond van overtuigingen. Davids en ’t Hart geven traditie en moderniteit zowel 
een plaats op het maatschappelijke niveau in het culturele domein als op het 
persoonlijke niveau in het mentale domein. ‘Modern’ is daarmee een ideologisch 
programma van specifieke groepen actoren. In deze gedachtengang is ‘traditioneel’ 
eveneens een programma, maar dan van andere groepen in de samenleving die hun 
overtuigingen in de praktijk proberen te brengen.82 Zowel het moderne als het 
traditionele programma kregen binnen brede culturele onderstromen na de Franse 
revolutie steviger ideologische fundamenten. Dat gebeurde voor beide programma’s  
door mensen die qua overtuiging dicht bij elkaar stonden en verschillende elementen uit 
het verlichtingsideaal deelden.83  
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Eugen Weber ziet in zijn studie Peasants into Frenchmen (1976) het toegankelijk worden 
van het platteland voor de stad als belangrijkste factor voor de modernisering van het 
Franse platteland. Het is de vraag of het proces van rationalisatie en onttovering ook in 
Franse rurale samenlevingen al niet eerder opgang was gekomen.84 De beschrijvingen 
van Weber passen in een brede maatschappelijke ontwikkeling. Aan het einde van de 
19e eeuw zorgden toepassingen van technische vindingen zoals elektriciteit, telegraaf, 
telefoon, film, auto en vliegtuig in de samenleving voor een optimistisch wereldbeeld. 
Vernieuwing, vooruitgang, kijken naar de toekomst, op een rationele wijze oplossen van 
maatschappelijke problemen vormen de kern van het moderne programma. 
 Modernisering zou veranderingen omvatten in alle facetten van het bestaan: het 
economische, fysieke, sociale, ruimtelijke, politieke, technologische, wetenschappelijke, 
mentale en culture domein. Max Weber gaat in Wirtschaft und Gesellschaft (1922) met 
de concepten van rationalisering en onttovering verder in op het ‘moderne programma’. 
De verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog relativeerden de waarde van het 
moderne, maar het bleef één van de dominante overtuigingen. Het moderniserings-
programma is vooral te vinden binnen liberale en socialistische stromingen. Aanhangers 
van het ‘traditionele programma’ kijken naar het verleden, de Klassieke Oudheid, 
Confucius, Wodan en Donar, de tijd van Christus en Mohammed. Na de Eerste 
Wereldoorlog kreeg het traditionele meer ruimte en uitte zich in conservatieve, 
fundamenteel nationalistische bewegingen en partijen.85 De termen modern en 
traditioneel zijn in deze benadering dus niet aan een bepaalde periode in de 
geschiedenis gebonden en kunnen toegeschreven worden aan ontwikkelingen en 
programma’s in het verleden, het heden of de toekomst. In deze studie wordt de 
zienswijze overgenomen en gaat uitgebreid in op het moderniseringsdiscours, toe-
gepast op het landbouwstructuurbeleid voor het Nederlandse platteland. Vooral 
hoofdstuk 3 over social engineering beschrijft de motieven achter het begrippenpaar 
traditioneel - modern. 
 

Erfgoedstudies 
 

Het landschap representeert een groot aantal waarden. Het heeft bijvoorbeeld natuur- 
en ecologische waarden, recreatieve waarden, culturele waarden en ook economische 
als een productiemiddel van voedsel door agrarische ondernemers. Het eerste thema 
van deze studie gaat over de verbeelding van het landschap in de historische collectie 
landbouwvoor-lichtingsfilms. Hiermee is dit onderzoek te plaatsen in het domein van de 
erfgoedstudies en volgt een korte schets van de uitgangspunten van deze wetenschap in 
de maatschappelijke praktijk.   
 In Fabricating Heritage (2005) stelt David Lowenthal dat erfgoed geen analytisch 
begrip is zoals geschiedenis. Erfgoed is een ervaringscategorie en spreekt niet de rede 
aan maar het gevoel. Het gaat niet om bestudering maar om verering, niet om  
interpretatie en discussie maar om een absoluut geloof in de eigen versie van het 
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verleden. De verschaffer of promotor van een erfgoed-ervaring wil verandering 
aanbrengen in de identiteit van de bezoeker. Bij erfgoed gaat het er niet om dat het 
publiek iets leert, maar iets wordt. Alle landschappen, niet alleen die opgenomen zijn in 
een canon en beschermd worden als cultuur of natuurmonument, zijn belangrijke 
betekenisdragers voor persoonlijke of collectieve identiteit.86 Dat houdt ook in dat 
iedereen die zich al dan niet beroepsmatig bezighoudt met de fysieke ruimte een 
producent is in het circuit van het cultuurlandschap. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
landschapsarchitect, de natuurbeschermer, de boer, de ambtenaar, de rentmeester en 
de uitbater van een camping. Alle bezoekers zijn consumenten maar ook de 
producenten zijn tegelijkertijd consumenten van het cultuurlandschap.87 De makers van 
de historische voorlichtingsfilms waren actief in een ander domein van de cultuur maar 
hun producten representeren grotendeels de landbouw en het landschap, het eerste 
thema van deze studie, met als doel om de modernisering van de mentale wereld van 
de boeren te bevorderen.    

 
Laurajane Smith analyseert in Uses of Heritages (2006) de hedendaagse erfgoed-
praktijken.88 Zij beziet erfgoed niet als fysieke objecten maar, aansluitend bij de traditie 
van de culturele studies, als discoursen. ‘Erfgoed’ bestaat in deze overtuiging vooral uit 
sociaal-culturele praktijken rond het construeren en beheersen van normen en waarden 
over objecten. Zij omschrijft het begrip Autorized Heritage Discourse (AHD) welke 
bepalend zou zijn voor de wijze waarop samenlevingen inclusief het werkveld, in ieder 
geval in de westerse wereld, plaats - en tijdgebonden omgaan met cultureel erfgoed.89 
Het internationaal geautoriseerde erfgoedvertoog werd ontwikkeld in de jaren 1960-70 
en is dominant in de werkwijzen van bijvoorbeeld UNESCO, de culturele organisatie van 
de Verenigde Naties met de Werelderfgoedlijst. De dominante werkpraktijk binnen de 
erfgoedsector bestaat uit … 
  

… the management and conservation protocols, techniques and procedures 
that heritage managers, archaeologists, architects, museum curators and 
other experts undertake.90 

 
Het is ook ‘… an economic and/or leisure practice, and/or a social and cultural practice 
[…] of meaning and identity making.’ De macht van AHD is groot waardoor andere 
praktijken slechts met moeite tot stand komen. De nadruk op het fysieke geeft erfgoed 
een objectieve glans waardoor de ideologische kanten veelal buiten de bepalende  
maatschappelijke dialoog blijven. Binnen het werelderfgoeddebat is de natuurlijke  
waarde van het landschap dominant. De aandacht voor het beschermen van 
ongeschonden ‘natuurmonumenten’ is daarvan een uiting.91 Dat een landschap, zeker in 
Nederland, naast een natuurmonument vooral ook cultuurmonument kan zijn, kwam 
pas later tot ontwikkeling.  

                                                
86  Laarse, Rob van der. „Panorama’s op vroeger. De culturele dynamiek van het landschap.” In Levend 
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91  Smith 2006: 31. 
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Overigens wordt het paradigma van AHD op tal van manieren uitgedaagd. Al vanaf  
de jaren 60 van de twintigste eeuw staat AHD met de Muséologie Nouvelle of New 
Museology benadering ter discussie. Daarin staan de deconstructie van grote verhalen 
en de vraag ‘wie er beslist over wiens erfgoed’ centraal. Niet het gebouw maar het zo 
genoemde ‘ecomuseum’, een ‘organisatievorm die het mogelijk maakt dat een bepaalde 
gemeenschap het eigen erfgoed beheert en benut, inbegrepen de gehele natuurlijke 
omgeving en het culturele milieu …’ is het uitgangspunt. Het concept is in verschillende 
vormen een onderdeel geworden van de gevestigde erfgoedpraktijken en is ook te 
vinden in de werkwijze van een op het eerste gezicht traditioneel museum.92  
 
Het agrarisch cultuurlandschap is een bijzondere vorm van erfgoed. Het is niet te vinden 
in musea maar het staat wel op lijsten van de monumentenzorgers en planologen. 
Volgens Eric Luiten is cultuurhistorie sinds 1999 de hoeksteen van het Nederlandse 
ruimtelijke ordeningsbeleid.93 ‘Cultuurhistorie is van vitale betekenis omdat ze de 
cultuur, de samenleving en het individu boven het monumentane verheft en in de lange 
lijn van de tijd plaatst.’ 94 Bezeten van vroeger (2005) geeft een breed overzicht van de 
onderwerpen en thema’s die ter discussie staan in de erfgoedpraktijken in Nederland en 
Europa.95 De fysieke objecten die tot het erfgoed gerekend worden, representeren de 
identiteit.96 Maar ‘identiteit’ is een mentaal beeld over wie je bent, een zelfbeeld en 
wordt vaak beschreven in een biografie.97 De biografiemetafoor werd later ook naar de 
identiteit van streken, groepen, volken en naties vertaald.98 De Franse filosoof Durkheim 
ontwikkelde het begrip ‘collectief geheugen’. Gezamenlijk gedeelde herinneringen 
kunnen voor een groep of natie bepalend zijn voor de ontwikkeling van de samenleving, 
zoals een gezamenlijk gevoelde identiteit. De objecten die tot het cultureel erfgoed van 
de groep, de bewoners van een streek, een geloof, een volk gerekend worden, zouden 
de collectieve identiteit representeren en versterken. Anderzijds kan modernisering 
leiden tot een verlies van het collectieve geheugen.99  
 De verwijzing naar het persoonlijke begrip ‘geheugen’ roept in het proces van 
waardetoekenning, zeker van het landschap, in de collectieve constructie van de 
identiteit vragen op. Van der Laarse haalt de Wageningse historicus Anton Schuurman 
aan met de vragen: Wie gebruikt met welk doel welke bronnen om de 
gemeenschappelijke identiteit samen te stellen? Welke overwegingen en welke 
elementen blijven buiten beeld?100 Dit geldt ook voor landschappelijke erfgoedobjecten. 
Zij zijn bewust ‘verzameld’ om de verbeelding van de gemeenschap of de natie te 
stimuleren en in een bepaalde richting te sturen. Collectieve identiteit wordt dus niet 
bepaald door wie je bent maar vooral door mentale projecties, een manier van kijken 

                                                
92  Mensch, Peter van. „Nieuwe museologie.” In Van der Laarse 2005: 176-188. 
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98  Gillis, J.R. „Commemorisations .…” Aangehaald door Van der Laarse 2005: 15. 
99  Boer in Van der Laarse 2005: 49. 
100  Van der Laarse 2005: 13. 



                            Bewogen landschap – 1 Inleiding  
 

 34 

die wordt ingegeven door een bepaalde cultuur.101 De hoeders van het landschappelijk 
erfgoed zien de duidelijk herkenbare streekgebonden bouwstijlen van de boerderijen, 
de akkers, de weiden en de boomgroepen, het gehele agrarische cultuurlandschap als 
belangrijke fysieke betekenisdragers voor de door hun organisaties verlangde toekomst. 
Delen van het streekgebonden landschap en daarmee het leven van alledag van de 
bewoners werden op lijsten geplaatst, gecanoniseerd, en daarna beschermd door onder 
andere bestemmings- of landschappelijke beheersplannen. De juridische en 
economische eigenaar, de agrarisch ondernemer, heeft daardoor geen volledige 
zeggenschap meer over de grond en de productiemiddelen van zijn bedrijf.  
Dit onvervreemdbaar maken van een deel van het eigendom, schuurt met de dominante 
rechten van eigendom van personen en ondernemingen in de samenleving.  
 Agrarisch land ligt niet in een museum of een park en is ook de werkvloer van de 
boer. De culturele waarde zit niet in de akkers, de boerderijen of houtwallen maar in de 
hoofden van mensen en de verhalen die zij aan elkaar vertellen en de praktijken die zij 
toepassen bij de inrichting en het beheer van het landschap.102 Dit is ook een 
uitgangspunt in de ‘Faro-conventie’ die in 2005 door de Raad van Europa werd 
aangenomen. De conventie wil vooral de direct betrokken burgers een grote stem  
geven in de waardetoekenning en de werkpraktijken van het erfgoed.103 Nederlandse 
erfgoedinstellingen zijn in 2019 op zoek naar methoden en technieken om deze 
participatieve benaderingen in de praktijk te brengen.104   
 

 Vignet 1.6 

Het in stand houden volgens de cultuurhistorische regels van het agrarisch 
cultuurlandschap van de plattelandsidylle vraagt om arbeid en kapitaal. De boeren 
ontvangen voor dat beheer soms vergoedingen van de overheid. Maar hun 
belangrijkste bron van inkomsten bestaat uit de verkoop van voedselproducten op 
een wereldwijde markt. De bezoekers van het landschap blijven doorgaans op de 
openbare weg en het zicht op de weilanden, de akkers en velden vormen een 
belangrijk onderdeel van hun toeristische ervaring. John Urry spreekt van een tourist 
gaze over het erfgoed, het landschap. In de belevingswereld van de toeristen blijft de 
sociaal-economische structuur, het harde werken gedurende lange dagen van de 
boeren, buiten beeld. Deze blinde vlek vormt een onlosmakelijk deel van de 
plattelandsidylle die zich bevindt in een ander land en in een andere tijd dan de 
woon- en werkomgeving van de boer. Het landschap werd dissonant erfgoed.105  
Of meer precies geformuleerd: de verschillende waarden toegekend aan 
landschappen werden onderwerp van maatschappelijke debatten waarin het moeilijk 
is om vanuit de diverse overtuigingen te komen tot overeenstemming over 
uitvoerbare beheersvormen.  
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Media spelen met hun symbolische macht een bijzondere rol als bindend element in de 
ontwikkeling van de identiteitsvorming waarvan de aanhangers van de verschillende 
overtuigingen graag gebruik maken bij het propageren van hun wensbeelden.106 Dit is 
een sociaal-cultureel proces waar niet alleen de toeristenindustrie veel gebruik van 
maakt.107 Ook de overheid past dit proces toe. Zo staat in de eerste catalogus van het 
ministerie van Landbouw uit 1948 het doel van de filmcollectie beschreven ‘… ten 
behoeve van de instructie en voorlichting van de landbouwers …’.108 Daarbij had het 
departement dus een bepaald wensbeeld voor het gebruik van het platteland voor 
ogen. Hoe representeren de films van het ministerie van Landbouw deze dilemma’s  
over de uiteenlopende betekenissen van het landschap, aan het begin en ook in de 
latere fasen van de onderzoeksperiode? 
 

 1.3 Onderverdeling van de onderzoeksperiode 

Deze studie beslaat een periode van de eerste veertig jaar na de Tweede Wereldoorlog. 
Nederland ontwikkelde zich van een kapotgeschoten en hongerig land tot een 
welvaartssamenleving die gekenmerkt wordt door het rijkelijk consumeren en genieten 
van een overvloedig aanbod. In die ontwikkeling zijn periodes te onderscheiden en naar 
gelang de focus komen verschillende auteurs tot afwijkende onderverdelingen en 
karakteriseringen. Een aantal daarvan passeren hieronder de revue om daarna een 
gemotiveerde periodisering voor deze studie aan te geven.  
 In hun cultuurhistorisch overzichtswerk 1950, Welvaart in zwart-wit (2000) 
betogen Schuyt en Taverne dat 1963 een breuk in de Nederlandse geschiedenis vormde. 
Rond dat jaar was de wederopbouw definitief voltooid. De industrie was in Nederland 
de dominante economische sector geworden met alle maatschappelijke en culturele 
ontwikkelingen die daaruit volgden. De bevolking groeide explosief en de economie  
en het besteedbaar inkomen groeiden mee. De zuilen werden afgebroken en de 
verzorgingsstaat uitgebouwd, totdat in 1973 de grenzen aan de groei pijnlijk  
duidelijk werden.109  
 In De Rijksvoorlichtingsdienst. Geheimhouden, toedekken en openbaren (1997) 
analyseert Marja Wagenaar de overheidsvoorlichting in Nederland en met name van de 
Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) in de periode 1945-1994. Zij beschrijft dat het ministerie 
van Landbouw één van de eerste was die met de regionale consulenten een 
voorlichtingspraktijk opbouwde. Zij onderscheidt in de jaren 1945-1983 drie periodes. 
Van 1945 tot 1951 werd met de nodige strijd structuur gebracht in de 
overheidsvoorlichting, met als leidraad de angst voor staatspropaganda zoals toegepast 
door nazi-Duitsland. Deze zoektocht kwam volgens Wagenaar tot uitdrukking in de wens 
tot samenwerken met maatschappelijke organisaties vanuit een sterke centraal 
functionerende RVD. In het tweede tijdvak verzorgden de verschillende departementen 
elk hun eigen voorlichting. Die zou terughoudend moeten zijn. Wagenaar toont aan dat 
de praktijken van RVD tussen 1951-1970 zich kenmerken door een passieve houding van 
de voorlichters van de RVD in de informatievoorziening aan de samenleving. In de 
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volgende periode van 1970 tot 1983 verkenden daarentegen de RVD-medewerkers met 
intensieve methoden en technieken juist actief de grenzen van de maatschappelijke 
informatievoorziening van de overheid. Wagenaar vermoedt dat deze ontwikkelingen 
ook op het merendeel van de andere ministeries terug te vinden zijn.110 Hoofdstuk 6  
laat zien dat het departement van Landbouw, met de RLVD, de Afdeling Voorlichting  
en het Filmbureau, in de periode 1945-1970 een uitzondering vormde op de passieve 
opstelling.  
 In Monumenten van beleid (2014) bestudeert Sjoerd Keulen in de periode 1945-
2002 de cultuurhistorische motieven van de Nederlandse politiek. Hij beschrijft 
politicologische ideaaltypen en spelregels in vier tijdvakken met elk een karakteristieke 
case study. De eerste case speelt binnen het ministerie van Landbouw en gaat over het 
beleid bij het vaststellen van de melkprijs. Het ministerie van LNV is volgens hem een 
schoolvoorbeeld voor de wijze waarop in de wederopbouw, met een modelmatige 
aanpak, de sociaal-economische problemen werden aangepakt. Want in zijn ogen 
speelden in de landbouw en op het platteland technocratisering, verzuiling en verstren-
geling van functies een grote rol. Daarnaast laat de werkwijze van het ministerie in de 
jaren 60 goed de overgang zien van economische naar welzijnsplanning.111 Daarbij 
verschoof de nadruk van het prijsbeleid naar het structuurbeleid. Elementen uit de 
benadering van Keulen komen in deze studie terug.   
 Het zwaartepunt in het onderzoek naar het landbouwstructuurbeleid van Van den 
Brink ligt op de jaren 1945-1985. Zijn studie Structuur in beweging (1990) begint met de 
bevrijding van Nederland van nazi-Duitsland en heeft als eindpunt het jaar 1985 toen de 
Landinrichtingswet in werking trad en het pure agrarische ruilverkavelingsprogramma 
ten einde liep. Van den Brink staat niet alleen waar hij 1985 ziet als een belangrijke 
mijlpaal in de ontwikkeling van het landbouwbeleid.112 Net zoals de ruilverkavelingen 
waren de landbouwvoorlichting en het werk van het Filmbureau uitvoeringsprogram-
ma’s van het structuurbeleid. Daarom sluit deze studie met de keuze voor de jaren 
1945-1985 aan bij die van Van den Brink. Naast de inhoudelijke argumenten om 1985 als 
een mijlpaal in het structuurbeleid te zien, speelt voor Bewogen landschap ook een 
praktische overweging, want in 1985 hielden de filmpraktijken van het ministerie op te 
bestaan.  
 Hoewel er meer studies zijn gepubliceerd over de geschiedenis van het ministerie 
van Landbouw en daarin gewezen wordt op het belang van politieke ideeën, gaan zij 
doorgaans slechts in de zijlijn in op de wijze waarop die ideeën in het landbouw- 
structuurbeleid oplossingen boden voor de problemen binnen de samenleving.113  
In Netwerken als levend weefsel (2001) onderscheidt voorlichtingskundig ingenieur 
Eelke Wielinga in totaal zes periodes en vier paradigma’s met samenhangende mentale 
kaarten, metaforen en verhalen: het instrumentele, het strategische, het 
communicatieve en het ecologische paradigma. In de gehele periode 1945-1984 is 

                                                
110  Wagenaar, Marja. De Rijksvoorlichtingsdienst. Geheimhouden, toedekken en openbaren. (diss). Den Haag: 

Sdu Uitgevers, 1997: 33, 257, 259, 273,.35. 
111  Keulen 2014: 5. 
112  Bieleman 2008: 468. Bieleman 2000 in Schot, J.W. et. all. Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, 

deel III Landbouw en voeding, Zutphen: Walburg Pers, 2000: 55. Siemes, H. Braks, Carrière met een 
diploma handmelken,  Zwolle: Waanders Uitgevers, 2008: 115 en 128.  

113  Een voorbeeld is: Beke, Hans, Jouke de Vries en Geert Neelen, De salto mortale van het ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Willink. 1994: 25, 14, 37, 16. 



                            Bewogen landschap – 1 Inleiding  
 

 37 

volgens hem binnen de landbouwvoorlichting het instrumentele paradigma dominant. 
In dat paradigma zijn de problemen in de wereld een technische opgave, biedt een 
objectieve waarheid het beste richtpunt voor het handelen en leidt wetenschappelijke 
kennis tot het vaststellen van doelen. Rond 1984 ziet Wielinga een breuk met een  
overgang naar het strategische paradigma met het communicatieve in een 
onderstroom.114 De beschrijvingen van het instrumentele paradigma door Wielinga  
zijn kort en hebben een hoog abstractieniveau.  
 
In deze studie wordt gekozen voor de tijdvakindeling van Van den Brink, omdat daarin 
de ijkpunten in het uitvoeren van het landbouwstructuurbeleid, dus ook van de 
voorlichting, bepalend zijn. Hij gebruikt het begrip ‘moderniseren’ samen met ‘saneren’ 
alleen om de periode 1963-1973 te karakteriseren. Maar modernisering is, zoals in 
paragraaf 1.2 beschreven staat, vooral een ideologisch programma,115 dat de Neder-
landse landbouwpolitiek vanaf de jaren 1890 tot het einde van de onderzoeksperiode en 
tot ver daarna domineerde. Van den Brinks indeling bestaat uit vier tijdvakken en is 
tevens gebaseerd op de karakteristieke manieren waarop besluiten werden genomen en 
in de openbaarheid werden vormgegeven. Voor de inhoudelijke analyse van de films is 
een keuze gemaakt uit de totale collectie van zes producties die karakteristiek zijn voor 
de vier tijdvakken. Op de achtergrond van de selectie van betreffende zes films, aan de 
hand van het sleutelbegrip ‘ruilverkaveling’, gaat paragraaf 1.5 nader in. 
 

 1.4 Methoden van onderzoek  

Een opgave in Bewogen landschap is om door middel van een brede cultuurhistorische 
filmstudie inzicht te geven in de wijze waarop het ministerie de technische vooruitgang 
van de landbouw wilde bevorderen door het beïnvloeden van de mentale wereld van de 
boeren en andere plattelandsbewoners. Films spelen in deze studie de hoofdrol. 
Daarom zijn tal van verwijzingen opgenomen naar audiovisuele producties die op het 
internet te vinden zijn. En zoals eerder aangegeven maakt het -internetadres 
<https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> delen van de 
onderzoeksspecifieke informatie toegankelijk. Zij maken een onlosmakelijk onderdeel 
uit van dit proefschrift. 
 In Bewegend verleden (2004) beschrijft Chris Vos dat aan een wetenschappelijke 
analyse van films en filmpraktijken een groot aantal, zo goed als niet op te lossen, 
methodologische kwesties kleven. Daarom adviseert hij een werkwijze te volgen van 
een brede cultuurhistorische filmanalyse met vijf aandachtsgebieden. De eerste twee 
gebieden bestuderen de maatschappelijke en filmhistorisch context van de producties. 
Het derde aandachtsgebied stelt vragen over de productiepraktijken van de films.  
 
De analyse van de films zelf plaatst hij in het vierde gebied. Als laatste komt de 
waardering van de producties aan bod.116 Deze studie volgt in grote lijnen de aanpak van 
Bewegend verleden.  
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Vos en andere onderzoekers binnen de culturele studies geven aan dat de betekenissen 
van beelden alleen bestudeerd kunnen worden door middel van geschreven taal. 
Beeldtaal is niet specifiek genoeg om betekenissen te duiden en daar analyses mee uit 
te voeren. Deze opvatting wordt breed gedragen. Gillian Rose (2012) stelt dan ook dat 
voor het opnemen van visuele elementen in een onderzoek of essay, geschreven teksten 
noodzakelijk zijn. De tekst-beeld combinaties dienen zorgvuldig gekozen te worden 
omdat bij de analyse van beelden de bijbehorende teksten essentieel zijn.117 Hall beveelt 
aan om bij de tekstuele zoektocht naar betekenissen zo dicht mogelijk bij de 
representaties, de beelden, te blijven.118 Praktische beschrijvingen van methoden om 
beeldend materiaal in tekst te beschrijven geeft hij niet. Ook in andere cultuur-
historische of filmische wetenschappelijke literatuur zoals bijvoorbeeld Film history. 
Theory and Practice (1985) is geen uitgewerkt onderzoeksprotocol gevonden.  
De redactie van Visual Rhetoric (2008) stelt terecht dat in de hedendaagse samenleving 
het beeld, the visual, in tal van vormen waaronder film, grote invloed heeft op de 
productie van betekenissen. Zij geven aan dat …  
 

… those symbolic actions enacted primarily through visual means, made 
meaningful through culturally derived ways of looking and seeing and 
endeavouring to influence diverse publics. 119 

 
In Visual Rhetoric (2008) staat geen manier beschreven om audiovisueel materiaal te 
onderzoeken. In Visual Methodologies (2012) geeft Rose een overzicht van strategieën 
om beelden kritisch te onderzoeken om de culturele betekenis van maatschappelijke 
praktijken en machtsstructuren bloot te leggen.120 Zij onderscheidt twee vormen van 
met elkaar samenhangende discoursanalyses. De eerste vorm bestudeert het visuele 
materiaal zelf en gaat dus over vragen in het vierde aandachtsgebied van Vos. De 
tweede vorm van discoursanalyse besteedt vooral aandacht aan de institutionele 
kaders, machtsstructuren, en de regimes of truth waarin het materiaal gebruikt wordt.121 
Deze analyses beantwoorden in grote lijnen de vragen in de eerste drie aandachts-
gebieden uit Bewegend verleden (2004). 
 Bij het wetenschappelijk bestuderen van de betekenissen van het visuele 
materiaal zelf, is het van belang om inzicht te geven in de werkwijze. Dan wordt duidelijk 
op welke wijze de analyse van het audiovisuele materiaal zicht geeft op het discours dat 
de kijkers mentaal probeert te beïnvloeden en te verleiden. De analyse kan ook 
antwoord geven op de vraag hoe het discours bijdraagt aan de productie van regimes of 
truth, het geheel van regels en voorschriften binnen een discours waarmee een 
uitspraak tot waarheid gemaakt wordt. Deze regels vormen interpretative repertoires en 
zijn systematisch met elkaar verbonden termen die vaak stilistisch en grammaticaal 
samenhangen en vaak voorkomen rond een centrale metafoor. De interpretatie-
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repertoires ontwikkelen zich historisch en vormen een belangrijk deel van het ‘gezond 
verstand’ in een bepaalde cultuur, een bepaalde subcultuur, binnen een 
wetenschappelijk domein, een bureaucratie of ander institutioneel kader. Volgens Rose 
is een onderdeel van de analyse van de discoursen een onderzoek naar de methoden en 
technieken waarmee organisaties zichzelf en hun doelgroepen in de gaten houden en 
controleren. Foucault noemde dat surveillance die sociale orde in de moderne 
kapitalistische samenleving wil versterken. De organisatie die, door een veelvoud van 
vormen van kennis- en machtstechnieken, een discours produceert en onderhoudt om 
discipline en orde op de samenleving op te leggen, noemde hij een institutie met 
macht.122  
 
Beelden en films spreken het publiek zowel rationeel als emotioneel aan met allerlei 
soorten informatie op een veelvormige wijze. Zowel Vos (2004) als Rose (2012) geven 
aan dat bij de analyse van het beeld, het bestuderen van de narratieve, vertellende laag 
van de film van belang is. Hall (1997) geeft aan dat exhibiting of het visueel tonen van 
beelden en voorwerpen ook een essentieel onderdeel is van de wijze waarop instituties 
ideologische macht uitoefenen.123 Het voorafgaande geldt ook voor de visuele laag van 
films en dan is de vraag met welke onderzoeksmethode zijn de motieven die verborgen 
liggen in de beeldlaag van de films te ontsluieren. Vos stelt dat de benadering van de 
audiovisuele retoriek bij de analyse van informatieve, voorlichtingskundige, reclame- en 
propagandafilms waarschijnlijk goede resultaten op zal leveren. Daarbij verwijst hij naar 
de methode ontwikkeld door W. Hesling en J.M. Peters in Audiovisuele retoriek (1985), 
waarvan echter volgens Vos in de recente wetenschappelijke literatuur zo goed als geen 
toepassingen te vinden zijn.124 Doel van een retorische analyse is volgens Peters het 
blootleggen van de communicatieve intenties of beïnvloedingstechnieken van de 
makers van een tekst of film door middel van stilistische (vormgeving) en inhoudelijke 
redeneringen. De audiovisuele retorische analyses zullen de symbolische en 
ideologische betekenissen, die voorlichtingsfilms willen overdragen, onthullen.125 
Daarmee lijkt de methode uit Audiovisuele retoriek geschikt om een bijdrage te leveren 
aan het beantwoorden van de onderzoeksvraag van deze studie.  
 Om tot betekenisvolle analyses van beeldend materiaal te komen adviseren zowel 
Rose als Vos om het visuele materiaal met ‘sleutelbegrippen’ te benaderen. Sleutel-
begrippen zijn tekstuele beschrijvingen in de vorm van beweringen of stellingen.  
De formulering van sleutelbegrippen dient gebaseerd te zijn op de analyses van 
maatschappelijke en filmhistorische context waarin de beelden gebruikt werden. Zij zijn 
dus te vinden door het beantwoorden van de vragen in de eerste drie aandachtsge-
bieden van Vos.126 De formuleringen van de sleutelbegrippen in deze studie zijn  
daarnaast gebaseerd op de eerste impressies bij het bekijken van zoveel mogelijk films 
uit de collectie. Een sleutelbegrip omschrijft Rose in navolging van Foucault (1972) als …  
 

… steeds terugkerende woorden, zinnen of visuele beelden […]. Het is de 
opgave om de samenhangen tussen de beweringen in woorden en beelden 

                                                
122   Rose 2012: 217-218, 230. Hall 1997: 185. 
123   Hall 1997: 184-198. 
124   Vos 2004: 92. 
125   Hesling en Peters 1985: 167. 
126   Rose 2012: 322, 325, 210, 230-232. Vos 2004: 122-124. 
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te zoeken. Ook al zijn zij niet van dezelfde auteur, ook al weten de 
verschillende auteurs niet van elkaars bestaan. De samenhangen of relaties 
tussen de beweringen hoeven niet over dezelfde of naastliggende  
onderwerpen te gaan, hoeven niet op dezelfde plaats of vormtechnische  
niveau te liggen. De relaties kunnen van verschillende aard zijn zoals 
technisch, economisch, politiek of sociaal. 127  
 

Sleutelbegrippen vormen dus het beginpunt van de audiovisuele analyses.  
   

Het protocol voor de audiovisuele retorische analyse 
 

Ten behoeve van de cultuurhistorische analyse van films is een groot aantal methoden 
ontwikkeld, met elk weer de eigen mogelijkheden en beperkingen. Bij filmanalyse 
worden gebruikte onderzoeksstrategieën zelden helder in stappen beschreven, opdat 
deze ook kunnen worden nagevolgd. Onderhavig proefschrift beschrijft (zie daartoe  
Hoofdstuk 7 en Bijlage 1) een eenvoudig protocol  dat de werkwijze van audiovisuele 
analyse van de voorlichtingsfilm inzichtelijk maakt. De zes geselecteerde filmproducties 
over ruilverkavelingen worden volgens dit zeven stappen-protocol, geanalyseerd.  
 
De kern van het protocol is gebaseerd op de methode Vos, die uitgaat van vijf 
aandachtsgebieden: de maatschappelijke context, de historische filmcontext, de 
productiepraktijk, de filmanalyse en de waardering van de onderzochte productie(s).128 
Het protocol maakt gebruik van het instrument ‘sleutelbegrippen’, uit de onderzoeks-
strategie van Rose.129 Deels past het protocol de methode van de audiovisuele retoriek 
toe, zoals in 1985 ontwikkeld door Hesling en Peters. Die analysemethode is bewerkelijk 
en tot nu toe niet eerder toegepast. Nieuwe digitale montagetechnieken maken het 
uitvoeren van analyses tegenwoordig echter aanzienlijk eenvoudiger én goedkoper.  
Behalve op cultuurhistorie gaat dit proefschrift in op de waarde van de audiovisuele 
retoriek als methode ter analyse van documentaires en informatieve films.  
Tevens analyseert Bijlage 1 de praktische toepassing van het protocol. Het te 
onderzoeken materiaal is deze studie vormt een historische verzameling audiovisuele 
producties. Daarnaast vindt de analyse voor een deel plaats met filmische technieken 
door middel van door de onderzoeker speciaal geproduceerde inventariserende en 
analyserende video’s.   
 Al dit audiovisuele materiaal maakt onlosmakelijk deel uit van het proefschrift en 
is ontsloten via de internetpagina van Beeld en Geluid  
<https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape>. 
In hun boek Audiovisuele retoriek bouwen Hesling en Peters voort op de communicatie-
wetenschappen, en hanteren begrippen als zender, boodschap en ontvanger. Films - 
aldus Hesling en Peters – kun je beschouwen als audiovisuele ‘teksten’. Bestaande uit 
mechanisch vastgelegde, in de tijd veranderende beelden en geluiden. Film is als een 
geschreven/uitgesproken tekst. Een ‘opus’, ter overtuiging van de kijker, het publiek. 

                                                
127   Rose 2012: 210-211. In navolging van Foucault, M. The Archeology of knowledge. Tavistock Publications. 

 London. 1972: 29. Deze vertaling is van de onderzoeker zelf. 
128   Vos 2004: 10-11, 14, 122-124. 
129   Rose 2012: 210. 
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Hiermee plaatsen de auteurs de analyse van dit moderne medium, de film, in de traditie 
van de retoriek, teruggaand op de Griekse oudheid. Bij het creëren en beoordelen van 
een tekst richt de retorica zich voornamelijk op formele, vormtechnische criteria.  
En evenals geschreven/gesproken teksten kunnen ook films overtuigende, instruerende 
of vermakende functies hebben. De criteria voor het retorisch beoordelen van tekst 
zouden ‘algemeen geldend’ zijn en onafhankelijk van de aan de orde gestelde 
problematiek of context waarin de kwestie speelt. Maar de inhoudelijke argumenten 
van een specifieke tekst of andere creatie krijgen pas inhoudelijke waarde in verhouding 
tot de reële werkelijkheid.  
 Zowel een totale filmcollectie, een film als geheel of slechts een gedeelte daarvan 
kan volgens de zogeheten audiovisuele retoriek worden beschouwd als claim, of stelling. 
Een claim in de commentaartekst inzake bijvoorbeeld het landbouwstructuurbeleid of 
ruilverkavelingsprogramma, kan in twijfel worden getrokken. Om die reden zoekt de 
cineast (namens de zender) naar een strategie om de uitspraak, zijnde in dit geval dus 
de film, overtuigend te maken, via adequate argumentatie. In het medium film kun je dit 
bewerkstelligen door ondersteunende filmfragmenten c.q. data in te monteren. De 
uitspraak in het filmfragment (of in een tekst) die de relatie legt tussen data en claim, 
noemt men de zogeheten ‘warrant’. De waarborg. Betreffend fragment dient als 
garantie dat de data de claim ook daadwerkelijk ondersteunen (zie ook Vignet 1.7).130 
 In de gehele collectie ministeriële landbouwfilms is de gesproken 
commentaartekst dominant - zowel wat betreft de geluidslijn als de vertelde 
geschiedenis. Dat geldt ook voor de zes films over het ruilverkavelingsprogramma door 
de jaren heen. De audiovisuele retorische analysemethode is te concretiseren door in de 
commentaartekst van een film te zoeken naar dát fragment dat letterlijk of expliciet 
ingaat op de sleutelbegrippen. In de gevonden sequentie doet het bewegend beeld, en 
soms de muziek, dienst als de warrant of waarborg voor de stelling of het sleutelbegrip. 
De vormgeving van de beeld- en geluidselementen in het fragment zijn de data. De 
gegevens moeten de kijkers overtuigen van de geloofwaardigheid en juistheid van de 
stelling. Zijn de relaties tussen claim, data en warrant in het oordeel van de ontvanger 
overtuigend, dan komt de boodschap geloofwaardig en betrouwbaar over.131 Binnen de 
sociale semiotiek wordt deze betrouwbaarheidsrelatie om betekenissen te waarborgen 
veelal ‘modaliteit’ genoemd.132 De filmisch vormgegeven fragmenten kunnen worden 
beschouwd als segmenten van de argumentatiestructuur die het publiek moet 
overtuigen.  
 

 Vignet 1.7 

Een voorbeeld: het filmisch beeld ‘waarborgt’ de uitspraken van de commentaarstem 
en vergroot aldus de overtuigingskracht.  

                                                
130   Hesling en Peters 1985: 131, 151. Van Leeuwen 2005: 29, 55, 56, 37, 120. 
131   Hesling en Peters 1985: 64, 171. 
132   Van Leeuwen 2005: 281. 
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Uit de film A 73 EILAND VAN VERTROUWEN (1950) 9’50. 
 

 
 

 
Commentaartekst: ‘Ambtenaren komen 
de plannen met iedere boer bespreken 
…’. Dit is de stelling.  
 
Beeld: Een ambtenaar staat met twee 
boeren bij een landhek en wijst iets aan 
op een landkaart. Daarna wijst hij naar 
het landschap op de achtergrond.  
Dit zijn de data. 

De data waarborgen de betekenis: De ambtenaren komen naar het gebied in en 
lichten de boeren in het veld persoonlijk in over de toekomst van hun land.  

 

 
De audiovisuele retorische analyse maakt volgens Peters gebruik van een door de 
onderzoeker omschreven stelling op het niveau van de boodschap. Dit komt overeen 
met het hiervoor beschreven ‘sleutelbegrip’. Dat sleutelbegrip wordt gekoppeld aan een 
filmfragment, vormgegeven in beeld en geluid. Hiermee wordt de onderliggende 
boodschap van het beeldfragment omgezet in een geschreven of gesproken tekst.  
De sequenties die op deze wijze uit de films zijn geselecteerd, dragen de symbolische en 
ideologische betekenissen in zich die de desbetreffende voorlichtingsfilm over wilde 
brengen. Voor elke film uit de selectie zijn twee nieuwe inventariserende video’s 
gemaakt. De ene serie van zes heeft de verbeelding van het landschap als thema, de 
andere serie de strategie van social engineering. De betreffende twaalf korte 
videoproducties zijn ontsloten door middel van de eerder genoemde internetpagina.  
 De selectie van zes films is gezien het gemeenschappelijke onderwerp 
ruilverkaveling ook te beschouwen als één audiovisueel werk. Vervolgens kunnen de 
geïnventariseerde filmfragmenten voor de twee thema’s, landschap en social 
engineering, chronologisch worden geordend. Op deze wijze gemonteerde nieuwe 
producties vormen twee analytische video’s. Zij laten het tijdsverloop van de culturele 
patronen zien en verstrekken op die manier inzicht in de verandering van de 
symbolische en ideologische betekenissen. Op deze manier verschaft de audiovisuele 
retorische filmanalyse cultuurhistorisch inzicht in de wijze waarop de virtuele verteller 
(in dit geval het ministerie) via filmvertoningen de beoogde kijker (in dit geval de boeren 
in de zaal van het dorpshuis) wilde overtuigen van de noodzaak tot verandering van het 
landschap, van de agrarische bedrijfsvoering en van het sociale en culturele leven op de 
boerderij. De twee analytische video-essays maken onderdeel uit van onderhavig 
promotieonderzoek en ook deze essays zijn beschikbaar via voornoemde internetpagina 
van Beeld en Geluid.  
 

 1.5 Bronnen  

De collectie van 533 historische voorlichtingsfilms van het ministerie van Landbouw 
vormt de belangrijkste bron van voorliggende cultuurhistorische studie over de 
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filmpraktijken van het ministerie van Landbouw, in de periode 1945-1985.  
De verzameling staat beschreven in de verschillende distributiecatalogi, uitgegeven 
tussen 1948-1984 door het ministeriële Filmbureau. Met ingang van de 1960-catalogus 
zijn de films niet slechts voorzien van een uniek volgnummer maar ook van een 
lettercode, verwijzen naar de opdrachtgever. Sinds 1960 zijn de films thematisch 
gerubriceerd; een groot aantal daarvan betreft de landbouwtechnische onderwerpen.133  
 In deze studie komen de twee eerder genoemde thema’s aan bod: de represen-
tatie van het agrarisch landschap en de wijze waarop films social engineering laten zien. 
Een gedetailleerde filmspecifieke analyse van alle 533 films is binnen het tijdsbestek van 
deze studie onmogelijk. Om inzicht te krijgen in de wijze waarop de films het beleid van 
het ministerie van Landbouw representeren is ervoor gekozen de deelcollectie van 198 
‘M-films’, waarvoor het ministerie zélf de opdracht gaf, nader te analyseren op 
onderwerp, doel en beoogde doelgroep. De deelcollectie van 198 M-films is te groot om 
in zijn geheel gedetailleerd audiovisueel te onderzoeken. Om die reden zijn aselect 38 
titels gekozen. Dit aantal zou bij een relatief hoge steekproefmarge van 12% een relatief 
lage betrouwbaarheid van 90% geven.134 Echter, van de films uit de aselect gekozen 
steekproef waren slechts vijf producties in het digitale systeem van Beeld en Geluid 
beschikbaar voor nader onderzoek. Een statistisch representatieve selectie van 
producties bleek dus niet mogelijk.135  
 Al met al is besloten ten behoeve van de bestudering van de twee hoofdthema’s 
een weloverwogen selectie te maken uit de collectie, aan de hand van het sleutelbegrip 
‘ruilverkaveling’, zoals terug te vinden in de omschrijvingen in de Filmbureau-catalogi. 
Die selectie sluit aan bij zowel de onderzoeksmethodiek van Monumenten van beleid 
(2014) van Keulen, als bij Structuur in beweging (1990) van Van den Brink: beiden 
hanteren binnen de gegeven onderzoeksperiode een onderverdeling in tijdvakken.  
Per tijdvak, met elk een ander beleidsthema, kiezen ze een exemplarisch overheidsplan. 
Bewogen landschap volgt Van den Brinks onderverdeling van vier tijdvakken. Per tijdvak 
viel de keuze op de films over ruilverkavelingen, die karakteristiek zouden moeten zijn 
voor de ontwikkelingen in de uitvoering van het structuurbeleid van het ministerie van 
Landbouw binnen die tijdsspanne. 
 

Het samenstellen van de selectie van zes films 
 

Het eerste selectiecriterium voor de keuze van de filmisch te analyseren producties is 
opdrachtgeverschap, één van ‘de drie A’s’ uit de publicatie Films that work (2009).136  
Films geproduceerd in opdracht van het ministerie zélf, dus met lettercode M, genieten 
de voorkeur. Het tweede selectiecriterium is of de filmtitel of het onderwerp refereert 
aan de twee thema’s landschap en social engeneering. De enige film met het woord  
 
 
 

                                                
133   Ministerie van LNV. Den Haag. Films 1948. Films 1960. Filmcatalogus. 1984.  
134   Right Marktonderzoek & Advies B.V., AOM Steekproefcalculator Geraadpleegd op 23-05-2018 

 <https://www.allesovermarktonderzoek.nl/Steekproef-algemeen/steekproefcalculator/>. 
135   Mcclave, James T. et al., Statistiek, een inleiding. Peter Schmitt en Klein Ulda (vert). Amsterdam: Pearson 

 Education Benelux, 2011: 179-183. 
136   Hediger and Vonderau 2009: 11, 23. 
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‘landschap’ in de titel is nummer M 353, ERF EN LANDSCHAP (1963). Het begrip landschap 
komt verder in lijsten van de landbouwkundige onderwerpen van de films in de catalogi 
niet voor.137  
 
Van den Brinks onderzoek Structuur in beweging (1990) toont aan dat ‘ruilverkave- 
lingen’ de ruggengraat vormde van het structuurbeleid.138 Het is opvallend dat dit, ook  
in latere studies karakteristiek genoemde begrip, niet voorkomt in titels van de films in 
de catalogi. Het woord komt wel voor in de omschrijvingen van enkele films en in de 
lijsten met landbouwkundige onderwerpen. Deze films met onder andere ‘ruilver-
kaveling’ als onderwerp representeren naar alle waarschijnlijkheid het best de 
achterliggende motieven van overheidsingrijpen in het landschap en het plattelands-
leven. Volgens Schuyt en Taverne (2000) was social engineering karakteristiek voor 
uitvoering van het structuurbeleid. Het begrip ‘social engineering’ komt echter in titels 
noch omschrijvingen van films in de collectie voor. Voldoende reden om in de navol-
gende cultuurhistorische verkenningen de nadruk te leggen op dit begrip. Aangezien 
ruilverkavelen de ruggengraat was van het structuurbeleid, komt de strategie van 
gestuurde maatschappelijke verandering ook aan bod in films met het onderwerp 
ruilverkaveling. De hoofdthema’s van deze studie ‘landschap’ en ‘social engineering’ 
komen in deze films dus samen.  
  
Voor de selectie ten behoeve van onderhavig onderzoek is gebruik gemaakt van de 
filmindeling in de catalogi naar landbouwkundig onderwerp. Onder het thema 
Cultuurtechniek bevindt zich de subrubriek Ruilverkaveling. Echter, slechts twee films 
daaruit zijn in opdracht van het ministerie zélf gemaakt: M 263 VAN OUD NAAR NIEUW 

(1957) en M 522 ALLES WISSELT (1982). Deze films vormen logischerwijs onderdeel van de 
eindselectie. Om culturele patronen te onderzoeken is een selectie van drie films echter 
niet afdoende. Breder perspectief is noodzakelijk.  
 In de rubriek ‘Ruilverkaveling’ staan voorts films die niet in opdracht van het 
ministerie zijn geproduceerd. De oudste is A 73 EILAND VAN VERTROUWEN (1950), over de 
herinrichting van Walcheren na de inundatie door de geallieerden, in 1944. De naam van 
de opdrachtgever staat niet vermeld. De film A 310 VAN VAAR- TOT RIJPOLDER (1960) 
verhaalt over de ruilverkaveling Hensbroek, die drastisch heeft ingegrepen in het 
landschap. Volgens de omschrijving is de film ‘ter beschikking gesteld door de […] N.V. 
‘Grontmij’ – De Bilt’.139 Dit was één van de grote cultuurmaatschappijen ofwel 
projectontwikkelaars die in opdracht van de Cultuurtechnische Dienst van het ministerie 
van Landbouw de ruilverkavelingen uitvoerden.140 De film M 461 EILANDSPOLDER (1974) is 
niet gerangschikt onder ‘Ruilverkaveling’ maar onder ‘Diversen’ en gaat over de botsing 
tussen landbouw en natuur bij de herbestemming en herinrichting van een veenweide-
polder in Noord-Holland. Deze film valt hierdoor binnen het thema landschap. Met de 
keuze van voornoemde zes films is per tijdvak minstens één karakteristieke productie 
geselecteerd voor gedetailleerde audiovisuele analyse. 

                                                
137  Ministerie van Landbouw en Visserij, Films 1960. (Catalogus) ’s-Gravenhage, 1960. Ministerie van 

Landbouw en Visserij, Films 1971. (Catalogus) ’s-Gravenhage, 1971. Ministerie van Landbouw en Visserij, 
Filmcatalogus. Den Haag, 1984. 

138  Van den Brink 1990: 113, 7.  
139  Ministerie van Landbouw. Films. Catalogus 1971. 
140  Van den Bergh 2004: 54. 
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Films over voorlichting 
 
Gezien de focus op social engineering gaat de aandacht binnen de collectie uit naar films 
over ‘voorlichting’ en films die inzicht geven in de ministeriële filmpraktijken. De enige 
teruggevonden historische beschrijving van hoe een film werd ingepast in een 
voorlichtingscampagne, ging over GOED FRUIT VINDT ZIJN WEG (1954). De beschrijving van 
de campagne ging ook over de grote van de effectiviteit van de film in verhouding tot 
andere ingezette voorlichtingsmiddelen.141 HET VOORBEELDDORP ALS LANDBOUWVOOR-
LICHTINGSMIDDEL (1955) is de enige productie in de collectie met de term ‘voorlichting’ in 
de titel. De voorbeelddorpen stonden aan het begin van het streekverbeterings-
programma van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst (RLVD) waarin de social 
engineering-strategie werd toegepast.142 VERSTANDIG WERKEN, MEER VERDIENEN (1956) 

verschaft inzicht in de intensieve werkwijze van de RLVD. De voorlichters onderhielden 
persoonlijk contact met hun doelgroep, de boeren en boerinnen. GOEDE KLEDING (1958) 

laat zien dat het ministerie de boeren en boerinnen letterlijk dicht op de huid wilde 
zitten. MINDER MOEITE, MEER RESULTAAT (1958) laat zien hoe het medium film werd ingezet 
in de praktijk tijdens een RLVD-voorlichtingsavond. Ook al deze films zijn via de Beeld en 
Geluid-internetpagina compleet digitaal beschikbaar. 
 

Geschreven bronnen 
 
Om de context, inhoud en de werkpraktijken van het Filmbureau van Landbouw te 
kunnen duiden, zijn de originele documenten uit verschillende (overheids)archieven 
onderzocht. Opgave daarbij was het vinden van de zogenaamde ‘rapportageformu-
lieren’. In de filmcatalogi wordt de lener van een film gevraagd om de bijgevoegde 
vragenlijst over de film in te vullen en bij te sluiten bij de retourzending van de film naar 
het bureau in Den Haag.143 Deze formulieren zouden een schat aan informatie kunnen 
bieden over het bereik, het gebruik en de waardering van de films. Beeld en Geluid in 
Hilversum bewaart systematisch het papieren productiearchief van de RVD, per film. 
Hierin zouden zich de dossiers over de landbouwvoorlichtingsfilms moeten bevinden. 
Helaas bleek dit niet het geval. Dit euvel was het begin van een zoektocht in andere 
archieven en collecties naar achtergrondinformatie over productie, distributie en 
waardering van de films. De rapportageformulieren zijn niet gevonden. Hoogstwaar-
schijnlijk is het papieren archief van het Filmbureau in zijn totaliteit vernietigd.  
De zoektocht in de archieven van andere onderdelen van het ministerie van Landbouw 
leverde de niet-complete biografie van het Filmbureau op, zoals beschreven in 
Hoofdstuk 6. 
  
De eerste bron is de collectie voorlichtingsfilms zelf. De tweede bron vormt de 
geschreven historische documenten aangetroffen in zowel het Nationaal Archief te Den 
Haag als in het papieren archief van Beeld en Geluid in Hilversum. De derde informatie-
bron voor dit proefschrift bestaat uit wetenschappelijke (secundaire) literatuur in de 

                                                
141   Wichers, A.J. „De evaluatie ven een voorlichtingscampagne in de Betuwe.” In Bulletin van de Afdeling 

 Sociologie en Sociografie. Landbouwhogeschool Wageningen, 1958.  
142   Karel 2005: 81-140. 
143   Ministerie van Landbouw. Films 1960, Catalogus. Films. Catalogus 1971. Filmcatalogus 1984.  
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vorm van boeken, artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en (incidenteel) het 
internet. Het schetsen van de cultuurhistorische context geschiedt op basis van de 
informatie verkregen uit deze bronnen gezamenlijk. De teksten zijn benaderd via de 
close reading-methodiek.144  
 

Verzameling LANDBOUWFILMS EN VERHALEN 
 
Het speuren naar systematische informatie in de papieren archieven van het Nederlands 
Instituut voor Beeld en Geluid, het Nationaal Archief in Den Haag en de bibliotheek van 
de Universiteit in Wageningen leverde een fragmentarisch beeld op van de wijze waarop 
films op het platteland vertoond en ontvangen werden.145 Verhalen en herinneringen 
van direct betrokkenen, vastgelegd in oral histories, kunnen deze leemte deels vullen.146  
Naast zoals gemeld de films zelf, de documenten uit archieven en de secundaire 
literatuur, vormt de vierde kennisbron voor dit proefschrift de verzameling LANDBOUW-
FILMS EN VERHALEN:  een aanwassende collectie waarin zich, bij het verschijnen van  
Bewogen landschap, tien oral history-films bevinden. De afleveringen bevatten 
persoonlijke relazen over ervaringen met landbouwmoderniseringsprogramma’s verteld 
aan de hand van historische landbouwvoorlichtingsfilms.  
 De verhalen van en over publieke personen in de jaren 50 en 60, onder wie de 
ministers Willem Drees en Sicco Mansholt, zijn bekend, alom beschreven en in 
boekvorm gepubliceerd.147  De vele verhalen echter vanuit het boerenland zélf bleven 
voor een belangrijk deel verborgen in de herinneringen van boeren, boerinnen, 
plattelandsbewoners en personen die de vernieuwing begeleidden. Zij kennen veelal uit 
eigen ervaring de gevolgen van vernieuwingen in de landbouwsector en landbouw-
gebieden in recent vervlogen tijden.148  
 Al die verhalen zijn bij uitstek geschikt om het verloop van de historische 
processen in het leven van alledag beter te kunnen begrijpen. Zij geven voorts zicht op 
de wijze waarop mensen hun identiteit koppelen aan fysieke objecten, plaatsen of 
gebeurtenissen.149 De inzet van mondelinge bronnen in wetenschappelijk onderzoek 
stamt uit de culturele antropologie. Paul Thompson gaf met The Voice of the Past (1978) 
het verzamelen van oral history een programmatische basis om de geschiedbeoefening 
te democratiseren door aandacht te besteden aan levenservaringen van gewone 
burgers.150 De waarde van oral history wordt in wetenschappelijk onderzoek nogal eens 
in twijfel getrokken. Het zouden onbetrouwbare bronnen zijn, want niet 
controleerbaar.151 De herinneringen in de verzameling LANDBOUWFILMS EN VERHALEN zijn  
 
                                                
144   Bod, R. De Vergeten wetenschappen. Amsterdam: Bert Bakker, 2010: 409. 
145   Uit mijn onderzoek blijkt dat het merendeel van de archieven van het Filmbureau en de (hoofd)afdeling 

 Voorlichting van het ministerie van Landbouw en andere (overheids)organisaties werkzaam met films op 
 het platteland, grotendeels zijn vernietigd. 

146   Portelli, Alessandro. „What makes Oral History Different.” In Alessandro Portelli, The Death of Luigi 
 Trastulli. New York State University Press, 1992: 45-58. 

147   Zie bijvoorbeeld Merriënboer, J. van. Mansholt, Een biografie. Amsterdam: Boom, 2006. 
148   Chiozzi, Paolo. „Photography and anthropological research: three case studies.” 1989. In R. Boonzajer 

 Flaes (ed.) Eyes Across the Water. Amsterdam, Spinhuis. In Banks 2001: 90. 
149   Smith 2006: 302. 
150   Thompson, Paul. The Voice of the Past: Oral history, Oxford: Oxford University Press, 1978. 
151   Freud, Alexander. „Oral History as process-generated Data.” In Historical Social Research.  
  34-1 (2009): 24-26.  
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audiovisueel vastgelegd, openbaar toegankelijk en kunnen aldus een rol spelen in het 
maatschappelijk en wetenschappelijk debat.152  
 

 Vignet 1.8 

Tijdens de opname voor LANDBOUWFILMS EN VERHALEN kijkt de geïnterviewde naar een 
relevante historische landbouwvoorlichtingsfilm en geeft daarop zijn of haar reactie.  
          De methode om tijdens een interview het geheugen te stimuleren met 
stilstaand beeld noemt men photo elicitation.153 Hoewel een dergelijke werkwijze 
met bewegend beeld, genaamd film elicitation, in de praktijk van cineasten en 
televisiemakers regelmatig wordt toegepast, zijn wetenschappelijke beschrijvingen 
en evaluaties van het gebruik van historische films in interviews, schaars.  
 
In zijn bijdrage kijkt de voormalige boer Lambert van Leeuwen (1920-2017) terug op 
de eerste ruilverkaveling in het Land van Maas en Waal, aan de hand van M 263 VAN 

OUD NAAR NIEUW (1957). 
 

 

 
De persoonlijke verhalen van direct betrokkenen, zoals in LANDBOUWFILMS EN 

VERHALEN, vormen een onderdeel van de collectieve herinnering.  Bijlage E op 
„Framing the Dutch Landscape” beschrijft systematisch de toepassing van film 
elicitation bij de productie van LANDBOUWFILMS EN VERHALEN. Het verschaft inzicht in de 
vele keuzes waarvoor een cineast komt te staan bij toepassing van die methodiek, en 
gaat in op de plaats van deze productiepraktijk in de wetenschappelijke traditie van 
oral history. Tot slot reflecteer ik op de productie-ervaringen en bespreek de 
betekenis van de informatie uit oral history-films in LANDBOUWFILMS EN VERHALEN. 

  

 1.6  Opzet van dit proefschrift 

Na dit inleidende hoofdstuk volgt deze studie in grote lijnen de aanpak voor een brede 
cultuurhistorische analyse van films, als beschreven door Chris Vos in Bewegend 
verleden (2004). Zoals aangegeven bestaat de methode Vos uit vragen verdeeld over 

                                                
152  Voor meer informatie over de verzameling LANDBOUWFILMS EN VERHALEN, zie  Bijlage E. Zie ook: 

<https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> 
153  Rose 2012: 304. 
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vijf aandachtsgebieden.154 Het eerste aandachtsgebied betreft de algemene maatschap-
pelijke context van de films. Voor deze studie bestaat de context uit de complexe 
landbouwgeschiedenis, vol dilemma’s en tegenstellingen. Een samenvatting daarvan is 
te vinden in de eerste vijf hoofdstukken. In de gekozen onderzoeksperiode waren vele 
instanties actief in de landbouwsector en op het platteland. Zij vormden onderdeel van 
de overheid, stonden daarbuiten of bevonden zich op de grens van het publieke en 
private domein. Zij worden in de catalogi en deze studie genoemd en speelden hun 
eigen rol in de ontwikkelingen. Het voert voor deze studie echter te ver om tot in detail 
in te gaan op deze veelal niet meer bestaande organisaties met hun eigen doelen, 
praktijken en ontwikkelingen.  
 Hoofdstuk 2 vertelt globaal over de voorgeschiedenis van de modernisering van 
het Nederlandse platteland vanaf de eerste landbouwcrisis eind 19e eeuw. De tweede 
landbouwcrisis rond 1930 had het ‘kleineboerenvraagstuk op de arme gronden’ tot 
gevolg. Hoofdstuk 2 schetst voorts de ontdekking en opkomst van het medium film. Het 
hoofdstuk sluit af met de wijze waarop het departement van Landbouw tijdens de 
bezetting door nazi-Duitsland de eerste stappen zette om een eigen filmpraktijk op te 
bouwen.  
 Hoofdstuk 3 plaatst social engineering op het platteland in een cultuurhistorisch 
perspectief, verwijst naar de mythische oudheid en bespreekt diverse meningen over de 
taken van de ingenieur in de samenleving. Het beschrijft hoe de strategie van social 
engineering na de Tweede Wereldoorlog terechtkwam bij het Nederlandse ministerie 
van Landbouw om de problemen op te lossen van schrijnende armoede en maat-
schappelijke achterstelling van vele kleine boeren. Tevens besteedt dit hoofdstuk 
aandacht aan het strategisch gebruik van het medium film.  
 Hoofdstuk 4 pikt de historische draad weer op. Na een begin met filmpraktijken 
binnen de Directie van de Landbouw tijdens de bezetting, ziet het Filmbureau 
uiteindelijk bij de reorganisatie van het ministerie in 1946 formeel het levenslicht. In het 
eerste tijdvak van 1945-1950, de vroege wederopbouw, kwamen ook de filmpraktijken 
tot ontwikkeling. De landbouwsector kreeg een dominante plaats toegewezen. Voor 
deze periode van herstel en vernieuwing is A 73 EILAND VAN VERTROUWEN (1950) de 
karakteristieke film.  
 Hoofdstuk 5 beschrijft in de periode van 1950-1985 de gloriejaren van het 
structuurbeleid en het Filmbureau en eindigt met de afwikkeling van de filmpraktijken. 
De periode valt in drie herkenbare tijdvakken uiteen: 
 

• 1950-1963 Topjaren / VAN OUD NAAR NIEUW (1957) EN VAN VAAR- TOT RIJPOLDER (1960) 
• 1963-1973 Gestaag doorwerken / ERF EN LANDSCHAP (1963) 
• 1973-1985 Afwikkeling / EILANDSPOLDER (1974) en ALLES WISSELT (1982)  

 
Het eerste tijdvak vertelt over de grote invloed van de Marshallhulp en de opbouw van 
de Nederlandse landbouw. De thesen van het moderne en traditionele cultuurpatroon, 
ontwikkeld door professor E.W. Hofstee, krijgen aandacht. Aan bod komen de wijze 
waarop het ministerie van Landbouw het ’ruraal moderne programma’ vorm gaf in  
het structuurbeleid met de ruilverkavelingen als fysieke component,  
en het OVO-drieluik van Onderzoek, Voorlichting en Onderwijs als sociaal-culturele 
                                                
154   Vos 2004: 122. 
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component. In het tijdvak van 1963-1973 was de EEG met het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB) in werking getreden en de uitvoering van het structuurbeleid in 
volle gang. In deze jaren kwamen binnen de landbouw en vooral daarbuiten de eerste 
kritische vragen op over de gevolgen van het beleid. In het laatste tijdvak verloor de 
landbouw de dominante plaats op het platteland en ook in de samenleving. De 
filmpraktijken van het ministerie van Landbouw werden wegbezuinigd.  
 Hoofdstukken 2 tot en met 5 geven tezamen inzicht in de historische context van 
wat in cultural studies, in navolging van Stuart Hall, het circuit van de cultuur wordt 
genoemd. De beschrijvingen plaatsen de filmpraktijken in de bredere waaier aan 
communicatiestrategieën en voorlichtingsmiddelen van de RLVD. Hierdoor krijgen de 
films een plaats in het brede spectrum van de plattelands- en maatschappijgeschiedenis. 
Zij geven ook antwoord op de vragen uit het tweede aandachtsgebied van Vos over 
filmhistorische context, met onder andere de sociaal-economische omgeving 
waarbinnen de makers van de films werkten.  
 Hoofdstuk 6 schetst de levensbeschrijving van het ministeriële Filmbureau.  
Wie werkten er? In welke culturele en organisatorische verbanden opereerden zij? 
Aandacht krijgt de wijze waarop de producties tot stand kwamen, in samenwerking met 
Filmbureau-medewerkers, RLVD-voorlichters en cineasten. De beschrijvingen versterken 
het globale inzicht in het totaal van 533 voorlichtingsfilms. Daarnaast vertelt het over de 
omvang, het doel, de inhoud, de productie, de distributie en het gebruik van 
landbouwfilms. Het richt zich op de 198 producties gemaakt in opdracht van het 
departement zélf, én beantwoordt tot slot vragen over de productiegeschiedenis van de 
collectie die Bewegend verleden (2004) in het derde aandachtsgebied van een brede 
cultuurhistorische filmanalyse plaatst.  
 
De meeste aandacht krijgen vragen in het vierde aandachtsgebied uit Bewegend 
verleden, de analyses van de selectie van zes films zelf. Zij staan beschreven in  
hoofdstuk 7. Zoals eerder aangegeven gebruikt deze studie een analyseprotocol 
ontleend aan de methode van de audiovisuele retoriek in 1985 ontwikkeld door Hesling 
en Peters. Om inzicht te geven in de wijze waarop de analysemethode in dit onderzoek 
is toegepast, komt eerst een beschrijving van het ontwikkelde protocol aan bod. Daarna 
volgt de brede cultuurhistorische filmische analyse van de zes films met de twee 
thema’s: de representatie van het landschap en van social engineering.  
 Onderdelen van de analyses vormen twee inventariserende korte videoproducties 
per historische voorlichtingsfilm uit de selectie. Het ene filmpje inventariseert de 
sleutelfragmenten in de film voor het thema landschap. Het laat in elke afzonderlijke 
film de patronen en processen zien hoe veranderingen in het landschap in die periode 
werden uitgevoerd. Het andere filmpje is de inventarisatie van het thema social 
engineering. Dit toont fragmenten waarin te zien is hoe boeren werden geïnstrueerd om 
zich nieuwe agrarische technieken eigen te maken, een andere houding ten opzichte van 
bedrijfsvoering aan te leren en een nieuwe manier van leven, een nieuwe identiteit, te 
ontwikkelen. 
 Het vijfde aandachtsgebied van Vos heeft de ontvangst, de receptie van de films, 
tot onderwerp. Zoals reeds aangegeven werden door het Filmbureau van het ministerie 
van Landbouw evaluatieformulieren rondgestuurd. Deze zijn niet bewaard gebleven en  
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vormen derhalve geen bron ter bestudering. Het raadplegen van de papieren archieven 
leverde echter aanwijzingen op over de wijze waarop een aantal films werd ontvangen.  
 In hoofdstuk 8 geven twee analytische video’s inzicht in de ontwikkelingen in de 
tijd, door fragmenten uit de korte videoproducties per thema chronologisch achter 
elkaar te bezien. Dit geeft inzicht in de inzet van de representaties van het landschap en 
van social engineering door de jaren heen. Het hoofdstuk combineert vervolgens de 
conclusies van de analyse van de filmpraktijken met de uitkomsten van studies over de 
ruimtelijke vormgeving van ruilverkavelingsgebieden, de boerderijen en de landbouw-
voorlichting. Deze ‘intertekstuele’ vergelijking van de vormgevingsprincipes laat zien op 
welke wijze het ministerie van Landbouw, als instituut, methoden en technieken in huis 
had om culturele macht uit te oefenen op de samenleving en in het bijzonder de 
agrarische.155 Zij geven inzicht in hoe de ideologische overtuigingen van het beleid 
concreet vorm kregen in de verschillende uitvoeringspraktijken op het platteland.  
 De uitkomsten van deze studie staan beschreven in hoofdstuk 9. De conclusies 
werpen een nieuw licht op de discoursen waarmee de overheid de cultuur van het 
platteland in de periode 1945-1985 wilde veranderen. De epiloog geeft aan hoe de 
uitkomsten van deze cultuurhistorische filmstudie ingezet kunnen worden voor het 
verbeteren van het hedendaagse debat over het oplossen van bijvoorbeeld de vier grote 
ruimtelijke kwesties in het landschap: de toekomst van de landbouw, de verstedelijking, 
de energietransitie en de aanpassingen aan het veranderende klimaat. Dit fundamentele 
debat spitste zich in bijvoorbeeld 2019 toe op de ‘stikstofcrisis’.156   

 

                                                
155   In navolging van Foucault in Hall 1997: 47. 
156  Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Visie Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en 

 verbonden. Den Haag. 2018. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Cultuurbrief Erfgoed 
 telt. De betekenis van erfgoed voor de samenleving. Den Haag. 2018. College van Rijksadviseurs. 
 Panorama Nederland. Den Haag. 2018. Europese Commissie. „Een Europese Green Deal”. Geraadpleegd 
 op 12-01-2020 <https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl.> 
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 2  Landbouwhervorming en voorlichting 
(1850-1945) 

 

Omstreeks 1850 brak de industriële revolutie in Nederland door en zorgde voor 
structurele veranderingen in de samenleving, de landbouw en op het platteland.  
De Nederlandse landbouw maakte vanaf die tijd twee grote crises door. De eerste 
diende zich rond 1880 aan en de tweede in 1925. In beide perioden was de armoede op 
het platteland groot en de werk- en leefomstandigheden van de kleine boeren en de 
landarbeiders erbarmelijk. De structurele armoede en maatschappelijke achterstelling 
ten opzichte van de stad waren in 1886 aanleiding voor het oprichten van een staats-
commissie en daarna tot een steeds verder en intensiever ingrijpen door de overheid in 
de landbouwsector. De maatregelen waren geworteld in een lange traditie van 
particuliere en publieke initiatieven. Om de voorlichtingspolitiek en de filmpraktijken 
van het ministerie van Landbouw in de onderzoeksperiode 1945-1985 te kunnen duiden 
doet ‘Bewogen landschap’ een grote stap terug in de tijd. Dit hoofdstuk geeft een grove 
schets van de cultuurhistorische ontwikkelingen van de landbouw vanaf de tweede helft 
van de 19e eeuw, toegespitst op het ingrijpen van de rijksoverheid in de landbouwsector 
en de plattelandssamenlevingen, met een speciaal accent op voorlichting en film.  
 
De praktijken van het Filmbureau (1945-1985) van het ministerie van Landbouw 
maakten onderdeel uit van de traditie om door overheidsingrijpen de structurele 
armoede en maatschappelijke achterstelling op het platteland tegen te gaan. Maar in de 
collectie komen zo goed als geen films voor over deze grote sociale problemen.1 In de 
totale verzameling zijn slechts enkele beelden van de structurele misère te vinden. 
 

 Vignet 2.1 
 
Een voorbeeld van een film waarin de slechte werk- en woonomstandigheden op het 
platteland onder de aandacht komen is VAN OUD NAAR NIEUW (1957).2 De productie 
propageert ruilverkavelingen en gaat over de belevenissen van boer Van den Akker 
voor én na een project van ‘integrale plattelandsvernieuwing’ volgens de 
Ruilverkavelingswet van 1954. In het begin vertelt de film over het ‘gesjouw en 
getob’ van Van den Akker, zijn vrouw en kinderen. In een korte sequentie zijn 
beelden van krotten te zien. Deze werden tijdens een ruilverkaveling ‘gesaneerd’,  
dat wil zeggen: gesloopt.   
 
 
 
 

                                                
1  De beschrijving van de collectie van de 533 voorlichtingsfilms van het ministerie van Landbouw is te 

vinden in  Bijlage A. De bijlage in ontsloten via de internetpagina 
<https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> 

2  Op hierboven genoemde internetpagina is een link naar de film opgenomen. 
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Stilstaand beeld uit M 263 VAN OUD NAAR NIEUW (1957) 11’30.   
  

 

 
Voor meer filmische aandacht over armoede op het platteland zijn we aangewezen 
op andere producties, zoals DE NOOD IN DE DRENTSCHE VENEN, ook bekend onder de titel  
ARM DRENTHE (1929). Doel: de wantoestanden op het platteland uitvoerig onder de 
aandacht brengen.3 De Vereeniging voor Volks Cultuur gaf de opdracht voor de 
productie, waarvan het camerawerk van de bekende cineast Joris Ivens is. De film is 
in zwart-wit en zonder geluid.4 

     

 2.1 De Nederlandse landbouw en het overheidsingrijpen 
in vogelvlucht 1850-1925 

Nederland is door zijn gematigde klimaat en goed bewerkbare bodems van nature 
uitstekend geschikt voor het bedrijven van landbouw. Daarnaast lag het land sinds 
mensenheugenis goed ontsloten en waren grote, dichtbevolkte stedelijke centra met 
hun afzetmarkten makkelijk te bereiken. Op het platteland was een kleinschalig mozaïek 
van ‘duizend culturen’ te vinden. In de verschillende landstreken en de ontelbare 
dorpen waren de dialecten, de stijlen van bouwen, de manieren van kleden, de 
overtuigingen over ‘goed boeren en leven’ steeds anders. Vervoer van producten en 
personen kostte veel tijd. Ook al zetten de boeren de landbouwproducten voornamelijk 
af in de steden, van een uitwisseling van ideeën, kennis, inzichten, normen en waarden 
was amper sprake.5  
 

 Vignet 2.2 
 
De ontwikkelingen in de landbouw van Noordwest-Europa in de periode voor 1750 
laten zich volgens Bieleman het best beschrijven als een golfbeweging. Daarin 
werden de omvang en de welvaart van een stedelijke samenleving bepaald door het 
omliggende verzorgende landbouwgebied. Dit wordt het ‘Malthusiaanse plafond’ 
genoemd. In de golfbeweging zijn in de verschillende gebieden perioden te 

                                                
3  Bewaarplaats van DE NOOD IN DE DRENTSCHE VENEN (1929) is EYE ID FLM47390  
4  Hogenkamp, Bert. De documentaire film 1920-1940. Utrecht: Stichting Film en Wetenschap, 1988: 138.  
5  Woud, Auke van der. De nieuwe mens. De culturele revolutie in Nederland rond 1900. Amsterdam: 

Prometheus/Bert Bakker, 2015: 185-199. 
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onderkennen van honderden jaren van groei en teruggang. In een korte sequentie 
komt in ALLES WISSELT (1982) de geschiedenis van de landbouw aan bod.  
 
Stilstaand beeld uit M 522 ALLES WISSELT (1982) 16’05.  
   

 

 
Dit beeld van de landbouw in de Gouden Eeuw is een uitsnede van het schilderij 
Polder Het Grootslag c.a. 1610, Gemeente Enkhuizen.6 Het toont een grote variatie 
aan akker- en tuinbouw en veeteelt, met op de achtergrond de stad.  

 

Aan deze natuurlijke beperkingen kwam een einde door de industriële revolutie, die 
rond 1750 in Engeland begon en zich vervolgens geleidelijk over Europa en de wereld 
verbreidde. De industrialisatie leidde tot grootschalige verstedelijking en het gebruik van 
nieuwe transport- en communicatiemiddelen. Er ontstonden grotere, internationale 
markten, met ingrijpende gevolgen voor de landbouw. Zo nam in de loop van de 
negentiende eeuw de invoer van graan uit het zuiden van Rusland en Oekraïne naar 
Noordwest-Europa sterk toe. Niet lang daarna liepen ook de eerste stoomschepen met 
graan uit Noord-Amerika de havens binnen. De massale invoer van goedkoop graan 
zorgde dat de tarweprijzen in Nederland daalden van 10,25 gulden per hectoliter in 
1878 tot 5,51 gulden in 1890.7 Deze fors gedaalde prijzen veroorzaakten de Landbouw-
crisis van 1878–1895 in Nederland en de omliggende landen.  
 

 Vignet 2.3 
 
Van de eerste Landbouwcrisis bestaan geen filmbeelden. De eerste experimentele 
filmvertoningen in Frankrijk en de Verenigde Staten vonden in 1895 plaats.8 In de 
collectie van LNV zit een productie die een beeld geeft van het leven op het  
19e-eeuwse Nederlandse platteland. Onder nummer A 115 staat in de catalogus de 
productie LANGS ONGEBAENDE KLINGEN uit 1951.9 De Koninklijke Nederlandsche Heide-
maatschappij liet de film door de bekende cineast Herman van der Horst maken. In 
het verhaal gaat een directeur van de Heidemij honderd jaar terug in de tijd.  

                                                
6  Geuze, Adriaan en Fred Feddes (red). Polders! Rotterdam: NAi Utgevers, 2005: 190. 
7  Zuurbier, P.J.P. De besturing en organisatie van de landbouwvoorlichtingsdienst. (diss). Wageningen: 

Landbouwhogeschool. 1984: 237. 
8  Allen, Robert C. and Douglas Gomery. Filmhistory. Theory and Practice. New York: McGraw-Hill Inc., 

1985: 18, 69. 
9  De bewaarplaats van LANGS ONGEBAENDE KLINGEN (1951) is BenG ID 117541. 
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Stilstaand beeld uit A 115 LANGS ONGEBAENDE KLINGEN (1951) 5’40. 
 

 

 
Daar ziet hij welke omstandigheden er op het platteland van 1850 heersten. De film 
had waarschijnlijk tot doel nieuwe leden te werven voor de vereniging en belang-
stellenden inzicht te geven in de goede werken van de Heidemij. De productie toont 
onder andere in scène gezette sequenties van blank staand land, armoedige woon- 
en werkomstandigheden, gebrekkig, traag transport met de trekschuit en grote 
verschillen in levensstandaard tussen de gegoede burgerij en de paupers.     
          Aan het eind van de film is de directeur terug in de jaren 50 van de vorige 
eeuw. In een gesprek op het terras van de luchthaven Schiphol in de Haarlemmer-
meerpolder komt hij tot de conclusie dat het werk van de Heidemij enorm veel 
verbeteringen op het platteland heeft gebracht.  

 

De ingrijpende wijzigingen in de markt veranderden ook grondig de toegepaste 
werkmethoden en technieken op de boerderijen en agrarische samenlevingen. Door een 
intensivering van de inzet van de factoren arbeid, grond en kapitaal, kon de voedselpro-
ductie aanzienlijk worden verhoogd. Deze inspanning had uiteraard ook tot doel het 
bedrijfsresultaat, het inkomen van de boer, op een aanvaardbaar peil te houden. En wat 
voor de boer als individuele ondernemer gold, gold ook voor het platteland als geheel. 
Tot ver in de tweede helft van de 20e eeuw bepaalden de opbrengsten uit de landbouw 
de sociaal-economische positie van het platteland.10  
 

Industriële revolutie op het platteland 
 

Bij de veranderingen in de productieprocessen in de landbouw ging het niet alleen om 
de introductie van nieuwe machines, die vaak zware handarbeid, bijvoorbeeld bij de 
grondbewerking, vervingen, maar ook – en steeds meer – om wetenschappelijke 
inzichten. Vooral inzicht in bodemvruchtbaarheid en de uitvinding en het toepassen van 
kunstmest zorgden voor het vergroten van de landbouwproductie. Dat gebeurde niet 
alleen op de bestaande landbouwgronden. Grote oppervlakten woeste grond, vooral 
heidevelden en veengebieden in Drenthe en Brabant, werden ontgonnen en in cultuur 
gebracht.11  
 

                                                
10  Bieleman, J. Boeren in Nederland. Geschiedenis van de landbouw 1500-2000. Amsterdam: Boom, 2008: 

272. 
11  Bijhouwer, J.T.P. Het Nederlandse Landschap. Amsterdam: Kosmos, 1971: 114-156. 
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Daarnaast werd nieuwe landbouwgrond gecreëerd door, passend in de eeuwenoude 
Nederlandse traditie, het inpolderen en droogleggen van plassen en meren. 
 Een voorbeeld van een droogmakerij is het Haarlemmermeer. In 1852 viel de 
polder droog en grote delen waren in handen van financiers in de steden. Bij de 
inrichting en de kolonisatie hielden deze grootgrondbezitters, en ook de overheid, zich 
afzijdig. De eerste generatie pioniers kreeg te maken met grote maatschappelijke 
problemen als uiterst lage beloning, slechte huisvesting, ziektes door gebrek aan 
medische zorg, losbandigheid, prostitutie en dronkenschap. Omdat de overheid niet 
ingreep, heersten er in de onderste lagen van de samenleving sociaal gezien 
‘Amerikaanse toestanden’. Maar deze nieuwe gebieden met vruchtbare bodems 
speelden vaak ook een voortrekkersrol in de vernieuwing van de landbouw. Binnen een 
halve eeuw ontwikkelde de Haarlemmermeerpolder zich tot één van de meest 
productieve en rijke landbouwgebieden van Nederland waar opvallend veel gebruik 
gemaakt werd van tal van landbouwmachines. 
 De sociaal-geograaf Ter Veen onderzocht aan het begin van de 20e eeuw de 
oorzaken van de ontginningsproblemen van de droogmakerij en de reden van de snelle 
ontwikkelingen tot een vooruitstrevend landbouwgebied. In de beschrijvingen maakt hij 
regelmatig gebruik van de vergelijking van de traditionele, achtergebleven toestand in 
de Betuwe met de zich snel ontwikkelende landbouw in de nieuwe polder. Een aantal 
malen verwijst hij naar de op handen zijnde opgave van de kolonisatie van de Wieringer-
meer. Hij kwam tot de conclusie dat voor de overheid bij grote inpolderingswerken een 
leidende rol was weggelegd.12  

 
 Vignet 2.4 

 
De industriële revolutie leidde tot enorme demografische verschuivingen. Het deel 
van de bevolking werkzaam in de landbouw werd vanaf 1750 steeds kleiner, zoals 
onderstaande tabel laat zien.   
 
Grootte van de bevolking en het deel dat werkzaam is in de landbouw. 
  

 1750 1850 1900 1950 2011c 

 A/I a A/I  %Lb A/I a %L  A/I a %L  A/I  %L  
Gr-Brittannië 10/36 28/100 22 42/150 9 54/193 5 62/221 1,9 
Duitsland 15/56 27/100 - 43/159 37 70/258 23 82/304 1,8 
Frankrijk 24/67 36/100 52 41/114 41 42/117 27 65/181 2,9 
België 2,3/50 4,5/100 51 7/156 27 9/200 12 11/244 1,8 
Nederland 2/67 3/100 44 5,3/175 31 10/333 16 17/567 2,5 

 

a  A/I Het eerste getal A is het absolute aantal inwoners in miljoenen. Het tweede getal I geeft de 
verschillen in procenten, de index, aan ten opzichte van het jaar 1850. 1850 is de index dus in dat jaar 
100. 
b  Het percentage van de gehele beroepsbevolking dat werkzaam was in de landbouw. 
c  Bron: Directorate-General for Agriculture and Rural Development, 2011: 44, 47. 
 

                                                
12  Veen, H.N. ter. De Haarlemmermeer als kolonisatiegebied. Proeve eener sociaal-geographische 

monographie. (diss). Groningen, 1925: 36, 123, 214, 230. 
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In 1850 werkte in het geïndustrialiseerde Groot-Brittannië nog slechts 22% van de 
bevolking in de landbouw. Vergeleken met bijvoorbeeld Engeland daalde dat cijfer in 
Nederland pas laat. Dat had te maken met een relatief trage industrialisatie. 
Ondertussen profiteerde de Nederlandse landbouw, en vooral de zuivel- en 
tuinbouwsector, in de tweede helft van de negentiende eeuw van de snelgroeiende 
vraag naar luxer voedsel in de steeds groter wordende industriële centra, eerst in 
Engeland en later ook in Duitsland. In 1850 woonden drie miljoen mensen in 
Nederland. Daarvan was 44% in de landbouw werkzaam. Nederland had in die tijd 
dus nog een sterk agrarisch karakter.13  

 
Het initiatief voor de landbouwvoorlichting 
 

In de meeste Nederlandse provincies werden rond 1850 door grote boeren, landgoed-
eigenaren, wetenschappers en andere notabelen Landbouwmaatschappijen opgericht, 
zoals het Utrechts Landbouwgenootschap (1841), de Geldersche (1845) en de 
Hollandsche Maatschappij van Landbouw (1847).14 Zij stelden zogenaamde ‘wandel-
leraren’ aan. Deze ‘omgaande leraren’ reisden door hun gewest en gaven aan de leden 
van de landbouwmaatschappijen voordrachten om de wetenschappelijk verkregen 
kennis zoveel mogelijk te verspreiden en in de agrarische bedrijfsvoering toe te passen. 
Naar Duits voorbeeld maakten zij daarmee een begin met het landbouwonderwijs en de 
voorlichting. Ook startten de landbouwmaatschappijen met proefstations waar nieuwe 
methoden en technieken uit de laboratoria werden getest voor gebruik in de praktijk op 
de boerderijen.15  
 De lezingen van de omgaande leraren bleken een succes. De overheid stimuleerde 
deze initiatieven en bekostigde vanaf 1865 de ‘koninklijke lezingen’ in de winterperiode. 
In 1868 gaven de verschillende heren 142 openbare voordrachten. Ondanks het liberale 
karakter van de regeringen steeg de rijksbijdrage voor het werk van de leraren.  
Ze schommelde in die periode tot in 1886 rond de drieduizend gulden. In 1873 richtte 
het Rijk in Wageningen aan de HBS een landbouwafdeling op. De afdeling werd in 1876 
de zelfstandige Rijkslandbouwschool die zou uitgroeien tot de huidige Wageningen 
Universiteit en Research.16  
 Een invloedrijk persoon in deze ontwikkelingen was Winand Carel Hugo Staring 
(1808-1877). Hij werd geboren op het familiekasteel Wildenborgh bij Vorden in de 
Gelderse Achterhoek. Hij promoveerde in Leiden op een proefschrift over de Neder-
landse geologie. In de periode 1861-1875 was hij onder andere commissaris voor de 
landbouw en daarmee verantwoordelijk voor het Verslag van den landbouw. Daarin 
beschreef hij in opdracht van de regering de grote verscheidenheid aan landbouw-
bedrijven in Nederland. Hij maakte een indeling van verschillende ‘landbouwstelsels’, 
gebaseerd op de bodemkundige gegevenheden. Die bleef met de nodige aanpassingen 

                                                
13  Bieleman 2008: 271-272. 
14  Siemes, Hans. Eeuwige droom. Slotakkoord van het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité 1984-2004. 

Den Haag: Stichting Nederlands Landbouw-Comité, 2004: 12. Smits, M. Boeren met beleid. Honderd jaar 
Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond. (diss). Nijmegen: Valkhofpers, 1996: 312. 

15  Zuurbier 1984: 26. Siemes 2004: 13. 
16  Zuurbier 1984: 26-29. Haar, J. van der. De geschiedenis van de Landbouwuniversiteit (3 delen). 

Wageningen: Landbouwuniversiteit, 1993.  
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tot in de jaren 1960 in gebruik.17 De fysische geografie legde niet alleen de basis voor 
een regionale typering van de landbouw. Ook de indeling van de Nederlandse 
landschappen stoelde tot diep in de 20e eeuw op het werk van Staring, zoals in het 
standaardwerk Het Nederlandse Landschap (1971) van J.T.P. Bijhouwer.18 
 

 Vignet 2.5 
 
In 1860 bracht W.C.H. Staring zijn Huisboek voor den landman in Nederland uit.19 
 Op de titelpagina gaf hij de lezer mee: ‘Elke bunder tarwe brengt ons slechts twintig 
mud graan op. Op elken bouw- of weiland houden wij nog niet één stuk rundvee.  
Een vijfde van onzen grond ligt nog woest en ledig.’ Het boek bestaat verder uit 1.172 
dichtbedrukte kolommen. 
 
Uit Huisboek voor den landman in Nederland. De kaart in kolom 640 geeft een 
overzicht van 83 Nederlandse landbouwstelsels in achttien hoofdgroepen.20  
 

  

 
Staring beschreef in teksten, tabellen, tekeningen en overzichten alle kennis die hij 
over de Nederlandse landbouw had verzameld. Hij onderscheidde 83 verschillende 
eeuwenoude landbouwstelsels, met elk hun karakteristieke soorten boeren-
bedrijven, hun streekgebonden ‘landrassen’ granen, groenten, fruit, vee en andere 
landbouwhuisdieren. Onderaan de kolommen voegde hij een voettekst toe met een 
stichtelijke zegswijze zoals ‘In leêgheid opgevoed, In ouderdom vol moeit.’  

 
De landbouwhistoricus J.M.G. van der Poel wijst er op dat Staring ‘gebiologeerd was 
door de vooruitgangsgedachte:  
 

[Staring …] hield niet op om te fulmineren tegen de – in zijn ogen – 
achterlijkheid, domheid en onwil van vele boeren, die maar niet aan de vele 
vernieuwingen wilden die zich aandienden.  

                                                
17  Bieleman 2008: 39. 
18  Bijhouwer 1971. 
19  Staring, W.C.H. Huisboek voor den Landman in Nederland. Haarlem: A.C. Kruseman, 1862. 
20  Van der Woud 2015: 189. 
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De boeren waren in de ogen van Staring ook ‘zeer angstvallig op het punt van eigendom 
[en zouden] geen regels van de overheid […] accepteren.’ 21 Het Huisboek van Staring 
had in zijn tijd weinig succes. Maar in navolging van Staring zou in veel latere publicaties 
de Nederlandse boer ‘traditioneel’ genoemd worden.22  
 

 Vignet 2.6 
 
In de collectie van het ministerie van Landbouw bevinden zich enkele films waarin 
het ‘traditionele boeren’ treffend in beeld is gebracht, zoals OOGSTTIJD IN HET VERLEDEN 

(1962). Deze productie is samengesteld uit fragmenten uit de geluidsloze film  
NEDERLANDS VOLKSLEVEN IN DE OOGSTTIJD (1926).23 Dit is een aflevering uit de reeks 
VOLKSLEVEN waarvan de verschillende delen zich afspelen in de lente, de zomer en in 
de oogsttijd.  
 
Stilstaand beeld uit M 338 OOGSTTIJD IN HET VERLEDEN (1962) 5’40. 
 

 

 
De opnames tonen, bijna voyeuristisch, vruchtbaarheidsrituelen in Nederland van 
rond 1920. Zij geven de indruk alsof zij gemaakt zijn in het verre Afrika of Zuid-
Amerika. De vruchtbaarheid van de grond wordt alleen symbolisch geduid, niet 
landbouwkundig. De selectie van de fragmenten uit 1962 en de in dat jaar 
toegevoegde commentaarstem en gekozen muziek versterken de fascinatie voor 
‘primitieve culturen’ van de makers.  

 
Het begin van het overheidsingrijpen  

 
Eind 19e eeuw brak ook in Nederland de industrialisatie door. In de grote steden groeide 
de groep ongeschoolde arme arbeiders sterk. De arbeidsomstandigheden in de 
fabrieken waren slecht, de woonomstandigheden in de sloppenwijken erbarmelijk.  
De liberale regering zag zich genoodzaakt om in te grijpen. Er kwam sociale wetgeving 
zoals het ‘Kinderwetje van Van Houten’ uit 1874. Maar die was niet van toepassing op 
de agrarische sector, omdat het moeilijk was onderscheid te maken tussen het werk van 

                                                
21  Poel, J.M.G. van der. Honderd jaar landbouwmechanisatie in Nederland. Wageningen: Vereniging voor 

Landbouwgeschiedenis, 1986. 
22  Zuurbier 1984: 26.   
23  NEDERLANDS VOLKSLEVEN IN DE OOGSTTIJD (1926) is te vinden in BenG, zie in  bijlage C. 
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gezinsleden en van arbeiders.24 De armoede en de ‘sociale kwestie’ waren op het 
platteland wellicht nog groter dan in de sloppen van de stad. Door de sterk gedaalde 
prijzen voor graan en andere landbouwproducten namen de inkomens van de boeren 
snel af. Zij moesten personeel ontslaan en als eersten werden de rondtrekkende 
landarbeiders werkloos. Later moesten ook de ‘vaste knechten’ die op het erf woonden, 
de boerderijen verlaten. Zij verloren hun landarbeiderswoning, zolderkamer boven de 
stal of vaste bedstede en kwamen zonder inkomen. Dit zorgde voor maatschappelijke 
onrust en chaos dreigde. Een deel van de arme landlopers, maar ook knechten en kleine 
boeren, trok naar de opkomende industriesteden of emigreerde in grote aantallen, 
veelal naar Noord-Amerika.25  
 Om de grote problemen het hoofd te bieden, koos iedere groep voor zijn eigen 
karakteristieke oplossingen. Zij verschilden naar gelang de politieke overtuigingen en de 
maatschappelijke posities. De socialistisch georiënteerde landarbeiders gingen in 
protest, staakten en organiseerden zich in vakbonden. De revolutionaire Sociaal-
democratische Bond (SDB), opgericht in 1881, had onder leiding van Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis een grote aanhang op het platteland.26 Naast de SDB kwam in 1897 het 
Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS) met revolutionaire aanhang in Groningen en 
Friesland te staan. Rond de eeuwwisseling namen de sociaal-democratische bonden, 
verenigd in het NVV, het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, voor een belangrijk 
deel de rol van de SDB en de NAS over.  
 Niet alleen de arbeiders, maar ook de grote boeren en andere plattelands-
notabelen zagen in dat er iets moest gebeuren. De liberale landbouwmaatschappijen in 
de verschillende provincies hielden tot dan toe vooral voordrachten en landbouw-
tentoonstellingen in hun eigen gewesten. In 1884 bundelden zij hun krachten en 
richtten het Nederlandsch Landbouw Comité (NLC) op. Dat comité organiseerde een 
internationale landbouwtentoonstelling in Amsterdam. Die liet zien dat de Nederlandse 
landbouw, ondanks de goede natuurlijke productieomstandigheden, op veel terreinen 
achterliep op de internationale concurrentie. Dat moest veranderen.27  
 Na lang aandringen lukte het de gezamenlijke landbouworganisaties de liberale 
regering te overtuigen om stappen te nemen. Uiteindelijk werd de eerder genoemde 
Staatscommissie voor den Landbouw op 18 september 1886 bij Koninklijk Besluit  
no. 28 ingesteld. De commissie bracht twaalf deeladviezen uit. Het zesde deeladvies  
van de Staatscommissie uit 1888 ging over het landbouwonderwijs. Daarbij gebruikte  
zij ervaringen uit het buitenland, met name uit Duitsland en Denemarken. Er moest 
afstemming en structuur komen in de tot dan toe door de provinciale landbouw-
maatschappijen georganiseerde wintercursussen, hun proefstations en de gegeven 
voordrachten. De landbouwleraar zou gaan zorgen voor …  
 
 
 
 

                                                
24  Woude, R.E. van der. Op goede gronden. Geschiedenis van de Nederlandse Christelijke Boeren- en 

Tuindersbond 1918-1995. Hilversum: Verloren, 2001: 43. 
25  Davids, Karel en Marjolein 't Hart (red). De wereld en Nederland. Een sociale en economische 

geschiedenis van de laatste duizend jaar. Amsterdam: Boom, 2011: 177-179. 
26  Meijers, Jan. Domela, een hemel op aarde. Amsterdam: Arbeiderspers, 1993: 96, 110. 
27  Siemes 2004: 14. 
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 … het verzekeren van eenheid in werking en methode, […] het winnen van het 
 vertrouwen van de bevolking voor de ontwikkeling van die bevolking èn de 
 ontwikkeling van datgene wat de regering zou willen ondernemen.28  
 
Het rapport markeert voor het eerst de dubbele opdracht van de landbouwvoorlichting: 
het verbeteren van de sociaal-economische positie van de plattelandsbevolking en het 
propageren van het overheidsbeleid. In 1890 werden bij de provinciale landbouwmaat-
schappijen in Gelderland en Overijssel de eerste landbouwleraren, op kosten van de 
overheid, aangesteld. Bij de Friesche Maatschappij werd de functionaris zuivelleraar 
genoemd en bij de Hollandsche Mij. van Landbouw heette hij tuinbouwleraar.29 De taken 
bestonden, naast het geven van de lezingen in de winter, ook uit het coördineren van 
het landbouwonderwijs en de werkzaamheden op de landbouwproefstations. Later 
werden de landbouwleraren consulenten genoemd en kregen zij assistenten.30 Dit waren 
de eerste stappen op weg naar een organisatie die uit zou groeien tot de Rijkslandbouw-
voorlichtingsdienst (RLVD). De Haagse Directie van de Landbouw (DvdL), in deze periode 
voornamelijk een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken, coördineerde 
de werkzaamheden. En zo legde het zesde advies van de Landbouw-staatcommissie de 
basis voor onderzoek, voorlichting en onderwijs oftewel het latere ‘OVO-drieluik’.  
Een ander deeladvies van de Staatscommissie was dat de Nederlandse landbouw zich 
vooral zou moeten richten op de export van tuinbouw, vlees en zuivelproducten naar 
afzet-markten in de grote stedelijke centra in de omliggende Europese landen zoals 
België, Duitsland en Engeland. Daarvoor werden kwaliteitskeuren en -merken 
ingesteld.31 In 1890 was het eindverslag gereed. In 1893 werd het Nederlandsch 
Landbouw Comité door minister Cornelis Lely (1854-1929) als officiële 
vertegenwoordiger van de hele landbouwsector erkend.  
 

Naar de verzuiling van de landbouwwereld 
 

Het jaar waarin de Staatscommissie haar eindrapport uitbracht, markeerde de omslag 
van de conjunctuur. Er brak een periode van grote economische bloei aan, die tot de 
Eerste Wereldoorlog zou aanhouden. In Nederland leidde deze hoogconjunctuur tot de 
bouw van nieuwe fabrieken, woonwijken, stadsparken en spoorwegen. De steden 
groeiden sterk, onder andere door de toestroom van arbeiders van het platteland. In de 
stad ontwikkelde zich een welvarende middenklasse van onder andere winkeliers, 
ambachtslieden, kantoor- en overheidspersoneel, technici en handelaren. Door de 
lagere prijzen van basisvoedsel kwam bij die middenklasse massaal geld vrij voor het 
kopen van vlees, zuivel, groenten en fruit.32  
 De landbouwsector reageerde, vooral in Nederland, door zich volgens het advies 
van de Landbouwstaatcommissie nog sterker te richten op de export en zich te 
specialiseren in deze ‘luxe’ en arbeidsintensieve producten.33 Deze ontwikkeling ging 

                                                
28  Zuurbier 1984: 31. 
29  Zuurbier 1984: 30-32. 
30  Bieleman, J. „Deel III. Landbouw en voeding.” In Schot, J.W. (red.). Techniek in Nederland in de twintigste 

eeuw, Stichting Historie der Techniek, Zutphen: Walburg Pers, 2000: 135. 
31  Bieleman 2008: 281, 311. 
32  Bieleman 2008: 273-275. 
33  Zuurbier 1984: 34-35. 
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gepaard met de introductie van nieuwe, industriële productieprocessen, onder meer bij 
de vervaardiging van kaas in fabrieken. Dat nam overigens niet weg, dat het traditionele 
beeld ook begin twintigste eeuw nog werd gekoesterd, zoals blijkt uit de eerste film over  
Nederlandse landbouw, de Franse productie COMMENT SE FAIT LE FROMAGE EN HOLLANDE uit 
1909, onder regie van A. Machin en geproduceerd door Pathé.34  
 

 Vignet 2.7  

De film van Pathé laat beelden zien van het Hollandse weidelandschap met grazend 
vee, het melken van de koeien, het maken van kaas, de handel op de markt in 
Alkmaar en het verschepen van de zuivelproducten naar het buitenland.35 De nadruk 
ligt op het pittoreske, exotische en idyllische.36  
 
Stilstaand beeld uit COMMENT SE FAIT LE FROMAGE EN HOLLANDE (1909) 5’05. 
 

 

 
Het maken van de kaas krijgt in de film een groot deel van de aandacht. Het kazen 
vindt op ambachtelijke wijze plaats in de openlucht op het erf van een boerderij in 
een typisch Hollands landschap.  
          Om hygiënische redenen gebeurde het maken van kaas op de boerderij 
gewoonlijk niet in de buitenlucht, maar in een speciale koele ruimte of kelder.  
In 1886 opende al de eerste zuivelfabriek. Vele volgden snel.37 Pas veertien jaar later 
liet de film KAAS MAKEN IN SNEEK (1923) voor het eerst het fabrieksmatige proces van 
kaasmaken zien.38 

 
De ingrijpende politieke en maatschappelijke ontwikkelingen leidden niet alleen tot 
veranderende verhoudingen in de organisatie van de (land)arbeiders, maar ook in die 
van de boeren. De liberale signatuur van de bestuurders van het Nederlandsch 
Landbouw Comité en de nadruk op economische en bedrijfsmatige thema’s strookten 
niet met de christelijke en rooms-katholieke achtergrond van veel boeren. In 1896 werd 
de Nederlandse Boerenbond (NBB) op interconfessionele grondslag in Musis Sacrum in 

                                                
34  De bewaarplaats van COMMENT SE FAIT LE FROMAGE EN HOLLANDE (1909) is EYE ID FLM12744. De film is te 

vinden op <ruralmedia.eu/comment-se-fait-le-fromage-en-hollande/> 
35  Wit, H. de. Blik op het land. Utrecht: Stichting Nederlands Filmfestival, 2000: 43.  
36  Kessler, Frank en Eef Masson. „Layers of Cheese,” in Hediger, V. and P. Vonderau, Films that Work: 

Industrial Film and the Productivity of Media. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009: 75-84. 
37  Schot 2000: 135.  
38  De bewaarplaats van KAAS MAKEN IN SNEEK (1923) is BenG ID 52573.  



Bewogen landschap – 2 Landbouwhervorming en voorlichting (1850-1945) 
 

 62 

Arnhem opgericht. Deze organisatie wilde ook een rol spelen in het sociale en culturele 
domein … 
 
 … door aaneensluiting van alle zelfstandige boerenverenigingen de zedelijke en 
 stoffelijke belangen van den boerenstand te verbeteren, en alzoo werkzaam te 
 zijn tot vorming van krachtigen, welvarenden boerenstand.39  
 
In de NBB waren de rooms-katholieken dominant. In 1918 richtten voormannen vanuit 
de orthodox-protestantse zuil de Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB) op. De 
CBTB had sterke banden met de zwaar-calvinistische kerken en de Anti-Revolutionaire 
Partij. Vooral kleinere boeren en pachters ten noorden van de grote rivieren werden  
lid van de CBTB. Deze ging uit van ‘soevereiniteit in eigen kring’, was tegen staatsbe-
moeienis, richtte zich op de gehele christelijke boerenstand en zette zich af tegen 
klassentegenstellingen. De NBB vormde zich in 1929 om tot de Katholieke Nederlandse 
Boeren- en Tuindersbond (KNBTB). Het herderlijk schrijven van paus Leo XIII Rerum 
Novarum uit 1891, over de corporatistische inrichting van de samenleving, vormde het 
richtsnoer van de KNBTB. Binnen de bond was de katholieke clerus als ‘geestelijk 
adviseur’ op alle niveaus dominant aanwezig. Landelijke bestuurders van de KNBTB en 
de daaronder vallende gewestelijke bonden speelden nogal eens een actieve rol binnen 
de Roomsch-Katholieke Staatspartij.  
 In twee landbouwhistorische studies, Boeren met Beleid (1996) en Op goede 
gronden (2001), wordt beschreven hoe de rooms-katholieke kerk en de protestants-
christelijke leiders de erbarmelijke toestanden op het platteland wilden oplossen èn de 
gelovigen wilden binden aan ‘hun zuil’. Als het gaat om de praktische agrarische 
bedrijfsvoering werken beide studies de verschillen in de ideologische achtergronden 
van ‘rooms’ of ‘gereformeerd’ slechts beperkt uit. Zij laten wel zien dat de katholieke 
KNBTB en de protestants-christelijke CBTB wijdvertakte organisaties waren, tot diep in 
de haarvaten van de plattelandssamenlevingen. Zij speelden een belangrijke rol in de 
emancipatie van vooral de kleinere, vaak pachtende boeren.  
 In 1918 kreeg het algemene of liberale NLC het predicaat ‘koninklijk’ en mocht 
zich voortaan KNLC noemen. Op landelijk niveau waren bestuurders van de boeren-
standsorganisaties van de CBTB, KNBTB en het KNLC goed vertegenwoordigd in de 
Tweede Kamer. Ook de landarbeidersbonden werden in ‘zuilen’ verdeeld en 
onderhielden contacten met de politieke partij passend bij hun overtuiging. Naast de 
landarbeidersbond binnen sociaal-democratische Nederlands Verbond van Vakvereni-
gingen (NVV) werd in Haarlem in 1904 de kiem gelegd voor de rooms-katholieke 
Landarbeidersbond Sint Deusdedit. De Nederlands Christelijke Landarbeidersbond 
(NLCB) was in 1910 actief in het onrustige Oost-Groningen. Deze bond sloot zich in 1914 
aan bij het protestant-christelijke CNV. In 1930 was de opdeling van de boerenstand en 
het leven op het Nederlandse platteland, niet alleen naar klasse maar ook naar zuil, in 
de zes centrale landbouworganisaties (CLO’s) een feit.  
 
 
 
 
                                                
39  Smits 1996: 29. 
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In tal van commissies binnen en rond het departement van Landbouw voerde het zich 
‘algemeen’ noemende KNLC vanuit een liberale overtuiging de boventoon.40  
 

Voedselcrisis tijdens Eerste Wereldoorlog 
  

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914–1918) ging de directe oorlogsvoering aan het 
neutrale Nederland voorbij. Maar door de oorlog kwam de koopvaardijvaart zo goed als 
stil te liggen. De aanvoer van graan en kunstmest in de Rotterdamse haven stokte. In de 
strijdende landen rond Nederland kwam de productie van voedsel onder druk te staan. 
De landbouw in de Lage Landen was op export gericht en profiteerde van de chaos in 
Europa. Op de binnenlandse markt ontstond daardoor zelfs schaarste en de prijzen voor 
voedsel liepen hoog op wat onder meer leidde tot rellen. Daar kwam bij dat door een 
stormvloed in 1916 rond de Zuiderzee een groot aantal dijken doorbrak. De overstro-
mingen kostten negentien mensen het leven en grote oppervlakten landbouwgrond 
waren door het zoute water onvruchtbaar geworden. In deze periode van crisis kwam 
het Malthusiaanse plafond weer tijdelijk in beeld. En daarmee diende de noodzaak zich 
aan van een autarkische politiek met een efficiënte verdeling van het beschikbare 
voedsel uit eigen land. Voor de staat waren de voedselschaarste en dreigende 
hongersnood aanleiding om in 1916 met de Distributiewet de uitvoer van landbouw-
producten te beperken en de prijzen te beteugelen. De voedseldistributie verliep tijdens 
Eerste Wereldoorlog chaotisch en bracht problemen en sociale onrust  met zich mee, 
zoals in 1917 bij voorbeeld uitmondend in het ‘Aardappeloproer’ in de Amsterdamse 
Jordaan.41 Met de Scheurwet van 1918 dwong de regering de boeren tot het omzetten 
van gras- in akkerland en zich daardoor meer te richten op de teelt van granen in plaats 
van op de melk- en vleesproductie.42 Het distributiesysteem onder leiding van minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, dr. F.E. Posthuma (1874-1943), faalde niet alleen 
in Amsterdam maar in het gehele land: 
 

Nimmer tevoren kwam de fundamentele betekenis van de landbouw als 
leverancier van voedsel … en tal van grondstoffen … zo duidelijk aan het 
licht ….’ 43  

 
Dat vroeg om nieuwe, doortastende maatregelen.  Op voorstel van minister Cornelis Lely 
werd in 1916 een wet aangenomen tot het afsluiten van de Zuiderzee. Het beheer van 
de zeedijken zou daardoor efficiënter worden. En in de nieuwe IJsselmeerpolders 
zouden boeren op rijke kleigronden grote hoeveelheden voedsel kunnen produceren. 
Ook op het ‘oude land’ moest de voedselproductie verhoogd worden, niet alleen door 
het ontginnen van woeste gronden, maar ook door ruilverkavelingen. 

                                                
40   Bieleman 2008: 307. Krajenbrink, E.J. Het Landbouwschap. 'Zelfgedragen verantwoordelijkheid' in de  

land- en tuinbouw 1945-2001. (diss). Rijksuniversiteit Groningen (N.A.H.I.), 2005. 19-20. Smits 1996: 15. 
Van der Woude 2001.  

41  Archiefbeelden over de opstand zijn te vinden in aflevering 8 van 24 april 1977 van de VARA-
televisieserie Voorwaarts en niet vergeten. De bewaarplaats is BenG ID 109844. 

42  Zuurbier 1984: 36. 
43  Minderhoud, G. De Nederlandse landbouw .Een beschrijving van de Nederlandse landbouw omstreeks 

1950. Wageningen: Vereniging voor landbouwgeschiedenis, 1999: 22. Klemann, Hein A.M. „Neutraliteit 
in de Eerste Wereldoorlog en de economische gevolgen in de jaren 20 en 30” in Kok. Jan en Jan van Bavel 
(red). De levenskracht der bevolking. Leuven: Universitaire Pers Leuven, 2010: 62. 
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 Vignet 2.8 

Zoals verteld, was op het Nederlandse platteland een kleinschalig mozaïek van zo’n 
duizend culturen te vinden.44 Dat gold ook voor de landbouwpraktijken en de 
ruimtelijke weerslag ervan in het landschap. Woeste gronden, bossen, heidevelden, 
hooi- en weidegronden, polders, akkers en velden, beken, grote rivieren, kanalen, 
tuinderijen en boomgaarden vormden kleinschalige en afwisselende patronen. De 
film ERF EN LANDSCHAP (1963) vertelt over deze bijzondere schoonheid van ons land.45  
 
Vooral in Oost- en Zuid-Nederland was de landbouw georganiseerd in ‘marken’ met 
gemengde bedrijven. Belangrijke delen van de grond waren in gemeenschappelijk 
bezit waarin bepaalde boerenerven een aandeel bezaten. Tot ongeveer 1830 werd 
de akkerbouw bedreven op essen en enken. Het vee, waaronder schapen, zorgde 
voor de mest om de arme zandgronden vruchtbaar te maken. Zij graasden vooral op 
gemeenschappelijke woeste gronden die ongeschikt waren voor akkerbouw, zoals de 
heidevelden en de natte beekdalen. Door de Markenwet en de komst van kunstmest 
werden deze landbouwsystemen opgedeeld in particulier eigendom van iedere boer 
afzonderlijk. De Heidemij hielp de overheid in dit privatiseringsproces. Daarnaast was 
door eeuwenlange vererving het grondeigendom versnipperd geraakt. Het aantal 
kleine boeren met minder dan tien hectare grond nam alsmaar toe. In de jaren 1910-
1930 bedroeg het ongeveer 80% van alle bedrijven. Door de versnippering ging 
landbouwgrond verloren aan bijvoorbeeld akkerranden. Op de kleine percelen kon 
het zware boerenwerk niet gemechaniseerd worden. De eerste vermelding van het 
begrip ‘ruilverkaveling’ was in de Drentse Volksalmanak en dateert van 1838. In 1916 
werd op het eiland Ameland op initiatief van de Heidemij de eerste particuliere 
ruilverkaveling uitgevoerd.  
 
Voorbeeld van een kleine ruilverkaveling aan de rand van de Heerhugowaard. Eerst 
de perceelsindeling ‘voor’ en vervolgens de indeling ‘na’.46 
 

      

                                                
44  Van der Woud 2015: 185-199. 
45  De film M 353 ERF EN LANDSCHAP (1963) maakt onderdeel uit van de selectie van zes films en komt later 

uitgebreid aan bod. Bij dit onderzoek hoort een serie internetpagina’s ontsloten door 
<https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> Daar is een verwijzing te vinden 
om de film te bekijken. 

46  Bouwman, L.H. Ruilverkaveling. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willing, 1954: fig 20. 
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In het onderzoek Verdeeld land … (2004) haalt Simon van den Bergh de Agrarische 
Encyclopedie (1954) aan om het begrip ruilverkaveling te definiëren als: 
 
          … het per eigenaar samenvoegen van verspreid liggende eigendommen  
          binnen een doelmatig net van wegen en waterlopen.  
 
Het bezwaar tegen wat genoemd werd ‘de oude indeling’, was dat efficiënt boeren 
onmogelijk was op de per eigenaar kleine, ver uit elkaar liggende en versnipperde 
kavels. Zij belemmerden het gebruik van landbouwmachines. De eerste ruilverka-
velingen waren private overeenkomsten tussen een aantal landeigenaren. Het motief 
van een ruilverkaveling was steeds om de landbouwproductie te verhogen en de 
kosten te verlagen.  
 
Ruilverkavelingen werden na de Tweede Wereldoorlog ‘projecten voor integrale 
plattelandsvernieuwing’ en vormden de kern van het landbouwstructuurbeleid van 
de overheid.47 Hierop gaan de hoofdstukken 4 en 5 nader in. 

  
Goede opbrengsten: 1918 en 1925 
 

Na 1918 herstelde de economie zich snel en de wereldmarkt kende een aantal jaren van 
hoogconjunctuur. De regering hief alle beperkingen voor de landbouw op. De Neder-
landse boeren en tuinders richtten zich als vanouds op de export. De Landbouwvoor-
lichting stimuleerde het toepassen van landbouwwetenschappelijke verantwoorde 
technieken in de bedrijfsvoering van de boeren. Daarmee bleven de verantwoordelijke 
organisaties binnen de liberale traditie.48  
 

                                                
47  Bergh, S.M. van den. Verdeeld Land. De geschiedenis van de ruilverkaveling in Nederland vanuit een 

lokaal perspectief, 1890-1985. (diss). Groningen / Wageningen: N.A.H.I., 2004: 4, 28, 37—38, 42. 
Bieleman 2008: 239. Bouwman 1954: 21-22. Brink, A. van den. Structuur in beweging. Het 
landbouwstructuurbeleid in Nederland 1945-1985. (diss). Wageningen: Landbouwuniversiteit 
Wageningen, 1990: 7. Minderhoud, G (red). Veenman's Agrarische Winkler Prins. Encyclopedie Voor 
Landbouw, Tuinbouw en Bosbouw. Veenman, 1954 dl. 2: 23, dl. 3: 352-354. Vroom, Meto J. Lexicon van 
de tuin- en landschapsarchitectuur ( 2e druk) Wageningen: Uitgeverij Blauwdruk, 2010: 193. 

48  Bieleman 2008: 290. 
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  Vignet 2.9 

De oudste gevonden Nederlandse film over landbouw is LANDBOUW EN VEETEELT IN LIMBURG 

uit 1919 onder regie van J. Stoop. Hij was mededirecteur en hoofd van de documen-
taire afdeling van de Hollandia Filmfabriek in Haarlem. In 1918 gaven de Staatsmijnen 
hem de opdracht om een film te maken over Limburg.  

Stilstaand beeld uit LIMBURG IN BEELD (1919) 09’52. 
 

 

 
De opnames voor LIMBURG IN BEELD (1919) leverden voldoende materiaal op voor het 
maken van vier educatieve films. De tweede gaat over de landbouw. De film toont onder 
andere het glooiende landschap, de traditionele boerderijen met op de binnenplaats  
de mestvaalt, het ploegen van de akkers en het weiden van het vee op de steile maar 
vruchtbare hellingen.49   
          LANDBOUW EN VEETEELT IN LIMBURG is zonder geluid en heeft een educatief karakter. 
De productie is gemaakt in samenwerking met de Nederlandse Schoolfilm Commissie. 
Een jaar later nam Stoop afscheid van de noodlijdende filmfabriek en richtte in 1920 
Polygoon op.50 

 
De problemen tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden de overheid ervan overtuigd dat 
de landbouw een vitale sector was. Daarom stimuleerde ze het ontginnen van heide-
velden en andere woeste gronden door particulieren en de Heidemij. Tussen 1918 en 
1927 namen de ontginningen toe van 3.000 tot 7.000 hectare.51 Al in 1908 was op 
voorstel van het NLC een wetsvoorstel ingediend om ruilverkavelen makkelijker te 
maken. Een belangrijke juridische en ideologische kwestie was dat een ruilverkavelings-
project gezien kon worden als een bijzondere vorm van onteigenen. Dit stond op 
gespannen voet met de liberale opvattingen over grond als privébezit. In de praktijk 
gingen de ruilverkavelingen evenwel door en dat gold ook voor de pogingen om tot een 
wettelijke regeling te komen. Voorstanders wezen er op dat een boer tijdens een 
ruilverkaveling zijn rechten op de grond niet verloor en dus niet onteigend werd. Hij zou 
er zelfs bedrijfseconomisch op vooruit gaan. In 1924 werd de wet uiteindelijk 
aangenomen waarbij de minister-president C.J.M. Ruijs de Beerenbrouck erop wees dat 

                                                
49  De bewaarplaats van LIMBURG IN BEELD (1919) is EYE ID FLM38745. De film is te zien op EYE Filminstituut 

Amsterdam: „Limburg in beeld.” Filmdatabase. Geraadpleegd op 25-02-2019 
<https://www.eyefilm.nl/collectie/filmgeschiedenis/film/limburg-in-beeld> 

50  Hogenkamp, B. De documentaire film 1920-1940. Utrecht: Stichting Film en Wetenschap, 1988: 135. 
51  Klep, Paul M. M. „Kleine boeren en grote gezinnen in crisistijd (1920-1970). Een nieuwe these.” In Kok, 

Jan en Jan van Bavel (red). De levenskracht der bevolking. Leuven: Universitaire Pers Leuven, 2010: 146. 
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ruiverkaveling in het belang van de individuele boer zou zijn. Met de Ruilverkavelingswet 
1924 werden de projecten onderdeel van staatszorg. De wet zorgde voor het eerste 
juridische kader voor de modernisering van het landschap. Daardoor kon de bedrijfs-
voering, vooral van de kleine boeren op de arme zandgronden, rationeler, intensiever, 
gemechaniseerd en op grotere eenheden plaatsvinden.52  Vinget 5.3 gaat in op de 
wettelijke procedures van een ruilverkavelingsproject.   
  
De bloei na afloop van de Eerste Wereldoorlog bleek slechts tijdelijk. Al in 1924 
begonnen de problemen van armoede op het platteland opnieuw. De conjunctuur in de 
Europese en dus Nederlandse economie sloeg om, onder meer als gevolg van de zware 
herstelbetalingen die Duitsland moest opbrengen. De export van Nederlandse 
landbouwproducten naar de grote stedelijke centra in Duitsland, Frankrijk en Engeland 
liep sterk terug. Door het vergroten van het landbouwareaal in Noord- en Zuid-Amerika 
en de steeds verdere mechanisering en het toepassen van betere teeltechnieken 
ontstonden overschotten op de wereldmarkt. Vanuit Australië en Nieuw-Zeeland 
brachten snelle nieuwe koelschepen goedkope boter naar de Europese markten. 
Daarnaast deed margarine massaal zijn intrede. De prijzen van zuivelproducten liepen 
steeds verder terug. De graanprijzen op de beurs in Groningen, een belangrijke 
graadmeter, halveerden.53  
 De gemiddelde boer leed in 1925 een verlies van negentien gulden per hectare. 
Om de inkomsten enigszins op peil te houden, moesten boeren hun bedrijfskosten 
verlagen. Landarbeiders werden ontslagen en kwamen zonder huisvesting, werk en 
inkomen te zitten. De stroom van emigranten vanuit Europa naar Noord- en Zuid 
Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland, die tijdens de eerste landbouwcrisis rond 1880 
fors was toegenomen, ging gestaag door. Overal op de wereld werden landbouw-
producten vernietigd of doorgedraaid terwijl in de sloppenwijken en zelfs op het 
platteland voedsel schaars was. De verslechterende mondiale economische en 
monetaire situatie dwong de Nederlandse regering tot bezuinigen. De ontginningen van 
de woeste gronden kwamen zo goed als stil te liggen. De landbouwvoorlichting moest 
inkrimpen van 108 formatieplaatsen in 1921 tot tachtig in 1925. Tot overmaat van ramp 
braken op de laatste dag van 1926 dijken in het riviergebied door. Het Land van Maas en 
Waal overstroomde.54 De structurele problemen in de landbouwsector waren niet 
opgelost en kwamen langzamerhand weer aan het licht. In 1930-31 waren de 
problemen van armoede opnieuw onrustbarend groot. De tweede landbouwcrisis gierde 
met volle kracht over het Nederlandse platteland. 
 

 2.2  De tweede landbouwcrisis (1925-1935) en het 
‘kleineboerenvraagstuk’       

In 1927 gaf het kabinet De Geer I (1926-1929) de brede Staatscommissies Deckers/Ebels 
opdracht om de oorzaken van de landbouwcrisis te onderzoeken …  

 

                                                
52  Bergh van der 2004: 41, 42. 
53  Minderhoud 1999: 23. 
54  Bieleman 2008: 353, 290. Zuurbier 1984: 36. 
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… of en zoo ja in hoeverre en door welke oorzaken in de land- en tuinbouw 
eene wanverhouding bestaat tusschen bodemprijzen en productiekosten 
eenerzijds en de opbrengsten der producten anderzijds.55  
 

Dat bleek in Nederland zo te zijn. En na de beurskrach van 1929 in New York belandde 
de gehele wereld in een economische crisis. Overal daalden de landbouwprijzen verder. 
Groot-Brittannië en een aantal andere landen in Noordwest-Europa lieten de gouden 
standaard voor wisselkoersen los. Met in- en exportheffingen schermden zij de 
nationale markten af, ook voor Nederlandse landbouwproducten. Nederland hield 
echter vast aan de gouden standaard en hield de eigen handelsgrenzen open.  
De inkomens op vele boerderijen zakten verder weg. Nog meer landarbeiders werden 
ontslagen en de verborgen werkloosheid op het platteland steeg opnieuw sterk.  
De mondiale depressie dompelde het gehele Nederlandse platteland in de jaren 30 in 
grote armoede.56 De landbouwvoorlichting wist geen antwoord op de nijpende vragen. 
Want kleine boeren zouden conservatief en onderontwikkeld zijn en dus geen 
productieverhogende nieuwe agrarische methoden toe willen passen. Maar de boeren 
op het zand en in het veen voelden zich nogal eens pioniers die met schop en kruiwagen 
‘in het zweet uws aanschijns …’ hun bedrijfjes op de woeste gronden veroverden en in 
cultuur brachten.57 Tussen de oogstjaren 1929/30 en 1931/32 zakte het agrarisch 
inkomen van 236 naar 137 gulden per hectare verder weg ten opzichte van de lonen in 
de stad. In 1932/33 was het verlies het hoogst met gemiddeld 82 gulden per hectare.58  
 

De landbouwcrisismaatregelen 
 
De Nederlandse overheid nam vervolgens de eerste kleine maatregelen om de land-
bouwsector te steunen door de kosten te halveren voor het vervoer van aardappelen 
per spoor. In 1931 werd de Tarwewet van kracht. In 1932 volgden de Crisiszuivel-wet,  
de Crisisvarkenswet, een steunmaatregel voor de boom- en bloemkwekerijen en de 
Crisispachtwet.59 In 1933 werden op advies van ir. S.L. Louwes (1889-1953), regerings-
commissaris voor de akkerbouw en veehouderij, de maatregelen gecombineerd in de 
Landbouwcrisiswet en kwam het Landbouwcrisisfonds tot stand. Stephanus L. Louwes 
was een neef van Sicco L. Mansholt (1908-1995), de latere minister van Landbouw. 
Louwes was afgestudeerd in Wageningen, werkte als ambtenaar binnen de 
landbouwvoorlichting en het onderwijs en was jarenlang secretaris-penningmeester  
van de Overijsselse Maatschappij van Landbouw.60  
 De Landbouwcrisiswet van 1933 gaf de regering grote bevoegdheden voor het 
beïnvloeden van de markt doordat zij de productie, de afzet en de prijzen kon bepalen. 
Voor het in de praktijk brengen van de wet werd een omvangrijke uitvoerings- en 
controleorganisatie opgezet. De organisaties waren formeel zelfstandige stichtingen.  

                                                
55  Zuurbier 1984: 38. 
56  Bieleman 2008: 290-291. 
57  Van der Woude 2001: 346.  
58  Klep in Kok en Van Bavel 2010: 143-145, 187. 
59  Zuurbier 1984: 38. 
60  G.M.T. Trienekens. „Louwes, Stephanus Louwe (1889-1953).” Recources. 10-02-2012. Huygens ING en 

KNHG. Geraadpleegd op  14-10-2013 
<http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn1/louwes>  
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In de besturen hadden vertegenwoordigers van de landbouworganisaties zitting, maar 
het ministerie had de grootste zeggenschap. Het was voor het eerst dat in Nederland 
het bedrijfsleven betrokken werd bij het uitvoeren van het staatsbeleid.61 Met het 
optuigen van de landbouwcrisisorganisatie groeide het semi-ambtelijk apparaat.  
De landbouwvoorlichting werd uitgebreid om de boeren over de nieuwe situatie voor  
te lichten en hen te begeleiden. Het aantal formatieplaatsen van de RLVD nam tussen 
1930 en 1940 toe van 86 naar 140.62  
 

 Vignet 2.10 

In Techniek in Nederland in de twintigste eeuw beschrijft Jan Bieleman een klein 
gemengd boerenbedrijf in 1936-37: dat was 3,2 hectare groot, met ½ hectare 
bouwland. ‘Van den Regeeringssteun aan den akkerbouw wordt hier niet 
geprofiteerd, aangezien de rogge niet gedenatureerd wordt maar naar de bakker 
gaat,63 de suikerbieten veevoer zijn en de aardappelen hoofdzakelijk voor de voeding 
van het gezin dienen.’ Het gezinsbedrijf was met vier melkkoeien, jongvee en vijf 
varkens grotendeels zelfvoorzienend. Het bedrijf had veertien biggenmerken 
toegewezen gekregen. Er was geen moes- of fruittuin. Op het bedrijf rustte een 
hypotheek en er was geen paard. Het boerengezin had zeven kinderen en een 
inwonende invalide zuster. Op het menu stonden vooral pannenkoeken en weinig 
vet. ‘Geen vlees, geen groenten of fruit, minder koffie en thee dan vroeger.’64  

 
De dominante liberale opvattingen binnen de regering en de afkeer van staatsingrijpen 
in de verzuilde samenleving maakten in eerste instantie directe hulp aan de armen in de 
stad en op het land onmogelijk. Om de situatie van de werkloze arbeiders en hun 
gezinnen te verbeteren kwam er ‘de steun’, uitgevoerd door het ministerie van Sociale 
Zaken. Mensen zonder werk en inkomen werden door de overheid verplicht zich te 
melden bij de ‘werkverschaffing’. Daarmee kwamen grote publieke werken in de steden 
tot stand, waaronder sportvelden en parken als het Amsterdamse Bos en de Goffert in 
Nijmegen. Op het platteland werden kanalen gegraven, waaronder het Twentekanaal en 
de sluizen gebouwd voor de Maaskanalisatie. Het programma voor het ontginnen van 
woeste gronden, voornamelijk op de arme zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland, 
werd met de werkverschaffing vlotgetrokken en opgevoerd tot 10.000 hectare per jaar 
tot het einde van de jaren 30.65  
 Maar de structurele problemen in de landbouw en op het platteland bleven groot. 
Het aantal kleine boeren met een bedrijf van minder dan tien hectare nam tussen 1890 
en 1934 toe van bijna 120.000 naar ruim 166.000. Daarop werkten bijna een miljoen 
mensen, ongeveer 12% van de totale Nederlandse bevolking. Een aanmerkelijk deel 
daarvan bestond uit ‘verborgen werkloze’ boerenzoons en ook -dochters. De armoede 
en sociale achterstelling op het platteland vereisten extra aandacht van  

                                                
61  Bieleman in Schot 2000: 188. Smits 1996: 101. 
62  Zuurbier 1984: 87. 
63  Denaturiseren vond plaats door het leveren aan een crisisinstelling voor een vaste prijs. Daarna werd het 

koren ongeschikt gemaakt voor menselijke consumptie.  
64  De schets is volgens Bieleman afkomstig uit het rapport Over den sociaal-economischen toestand der 

kleine boerenbedrijven in Nederland.’s-Gravenhage, 1937: 380. 
65  Smits 1996: 109-110. 



Bewogen landschap – 2 Landbouwhervorming en voorlichting (1850-1945) 
 

 70 

de regering in Den Haag. Daarom splitste het 3e kabinet Colijn de Directie van de 
Landbouw (DvdL) in 1935 af van het ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. 
Een voorman van de KNTLB, L.N. Deckers (1883-1978), eerder een vooraanstaand lid van 
de Staatscommissie, werd minister van het nieuwe departement.66  
 

Zoektochten naar structurele oplossingen 
 
Het opvoeren van het aantal ruilverkavelingen en het ontginnen van woeste gronden 
werd gezien als een mogelijke oplossing om de productiviteit van de landbouw in zijn 
geheel te verhogen en daarmee de armoede te bestrijden. Om de toenemende 
ruilverkavelingswerkzaamheden binnen het nieuwe ministerie van Landbouw uit te 
voeren en te coördineren zag de Cultuurtechnische Dienst (CD) het licht. De 
landbouwkundig ingenieur F.P. Mesu (1889-1978), afkomstig van de directie voor de 
Wieringermeer, werd de eerste directeur van de CD.67 De bevoegdheden van de 
Centrale Cultuurtechnische Commissie (CCC) werden verzwaard.68  
 Veel kleine boeren, ook wel keuters genoemd, waren de losse werkkrachten op 
de grotere agrarische bedrijven. Zij kregen in de crisistijd weliswaar geen ontslag maar 
de grote boer kon ze niet meer uitbetalen voor hun werk en hierdoor verloren zij een 
belangrijk deel van het inkomen. In tegenstelling tot werkloos geworden landarbeiders 
mochten zij niet financieel ondersteund worden. Om in aanmerking te komen voor  
‘de steun’ moesten deze ‘verborgen werkelozen’ met een eigen bedrijfje, of hun zoons, 
zich aanmelden voor de ‘werkverschaffing’. Dan konden zij ook niet meer bijdragen aan 
het vele en zware handwerk op het kleine gezinsbedrijf. Zij hielpen in de 
werkverschaffing mee bij het zware grondverzet voor een ruilverkaveling of om woeste 
gronden te ontginnen tot landbouwgebied. Dat gebeurde met opzet niet met draglines 
of shovels of andere machines om zoveel mogelijk mannen aan het werk te kunnen 
zetten. De boerenzoons in de werkverschaffing hoopten nogal eens om in de toekomst 
een ‘ontginningsboerderij’ te kunnen bemachtigen.69  
 
In 1936 zag de Dienst Kleine Bedrijven (DKB) het licht. Doel was het versterken van het 
zelfstandig bedrijf van de kleine boeren. De dienst zette voorbeeldboerderijen op en 
coördineerde werkverschaffingsprojecten voor de werkloze landarbeiders op de 
boerderijen. Kleine boeren kregen van de DKB gratis goed zaaigoed, kunstmest en 
veevoer aangeboden. De voorlichting intensiveerde het geven van landbouwkundige 
adviezen om de opbrengst per hectare te maximaliseren ongeacht de hoeveelheid 
arbeidskrachten die daarvoor nodig waren.70 De maatregelen hadden succes.  
Het gemiddelde inkomen van de boeren per hectare steeg tussen 1933 en 1936 met 
ongeveer vijftien gulden per jaar. Maar het beleid had verschillende keerzijden.  
De voedselprijzen stegen. De prijsgaranties, betaald uit het Landbouwcrisisfonds, deden 
een groot beroep op het staatsbudget. In 1934 bedroeg de steun aan de landbouw 200 
miljoen gulden. Dat was meer dan 25% van de rijksuitgaven en de helft van de omzet in 

                                                
66  Zuurbier 1984: 39. 
67  Buiter, Hans en Jan Korsten. Land in aanleg. Zutphen: Stichting Historie der Techniek / Walburg Pers, 

2006: 22-23. 
68  Andela, Gerrie. Kneedbaar landschap, kneedbaar volk. (diss). Bussum: Thoth, 2000: 51-53. 
69  Klep in Kok en van Bavel 2010: 146, 149. 
70  Krajenbrink 2005: 40. Smits 1996: 112. 
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de agrarische sector.71 Daarnaast bereikten de steunmaatregelen niet alle boeren.  
De grote groep kleine bedrijven van minder dan vijf hectare waren uitgesloten.  
Deze boerderijtjes lagen meestal op de arme gronden. De groep kleine zandboeren met 
een gemengd bedrijf verweet de overheid vooral de grote akkerbouwbedrijven op de 
betere gronden te bevoordelen. De katholieke KNBTB pleitte voor directe 
inkomenssteun aan boeren. Hun overtuiging destijds was dat …  
 

… de samenleving juist deze grote groep van kleine zelfstandigen niet kan 
missen, omdat zij èn in godsdienstig en zedelijk opzicht het allerbeste deel 
is van de samenleving èn om hare sociale betekenis, staande tussen 
kapitalisten en proletariërs, onontbeerlijk. Ten tweede omdat er voor deze 
talrijke groep geen emplooi in de samenleving is aan te wijzen.72 
 

Op advies van een commissie om de bureaucratie rond de crisismaatregelen te vermin-
deren diende de katholieke minister Deckers een voorstel in voor een ‘Landbouw- 
ordeningswet’, gebaseerd op een corporatistische maatschappijvisie. De voorstellen 
voor intensief ingrijpen van de staat op boerenbedrijven riepen sterke weerstand op. 
Met name het liberale KNLC keerde zich tegen de plannen. Ook de protestants-
christelijke CBTB, waarbij veel kleine pachtboeren waren aangesloten, zag eveneens 
weinig heil in een grotere rol van de overheid, op grond van de antirevolutionaire 
ideeën ten aanzien van de ‘soevereiniteit in eigen kring’. Daarnaast probeerde de 
calvinistische zuil een onderhandelingspositie te verwerven naast het dominante KNLC 
en de grote KNBTB. De CBTB pleitte daarnaast ervoor om de ‘de gave gulden’ te 
handhaven en vooral werk te maken van nieuwe pachtwetgeving met grotere rechten 
voor landgebruikers.73 
 

 Vignet 2.11 

Zowel de KNBTB als de CBTB waren, gezien hun achterbannen van kleine boeren, dus 
voorstanders van het vergroten van de rechten van de pachters ten opzichte van de 
landeigenaren. Onder nummer M 519 werd de film BOERENLEED EN BOERENHOOP uit 
1934 pas in 1982 in de collectie van het ministerie van Landbouw opgenomen.  
          De film vertelt over de financiële problemen waarvoor een jonge pachtboer 
zich in de crisisjaren gesteld zag en welke deprimerende gevolgen dat had voor hem 
en vooral zijn familie. Ondanks gratis meewerkende grootouders levert de melk te 
weinig op voor een gezinsinkomen.74 De productie is gemaakt in opdracht van de 
Nederlandse Bond van Landpachters en Hypotheekboeren. Deze ‘neutrale bond’ was 
niet aangesloten bij één van de drie grote landbouwstandsorganisaties. De productie 
is nog zonder geluid ook al kwamen vanaf 1928 geluidsfilms steeds meer voor.75 

                                                
71  Zuurbier 1984: 38-39. Bieleman 2008: 314. Siemes 2004. Siemes, Hans. Braks. Carrière met een diploma 

handmelken. Zwolle: Waanders Uitgevers, 2008: 18. 
72  Smits 1996: 110. 
73  Van der Woude 2001: 141, 142, 143. 
74  De bewaarplaats van M 519 BOERENLEED EN BOERENHOOP (1934) bij BenG is ID 4513449.  
75  Allen and Gommery 1985: 123. 
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Stilstaand beeld uit M 591 BOERENLEED EN BOERENHOOP (1934) 12’50.76 
 

 

 
In deze scène wordt duidelijk gemaakt dat het merendeel van het melkgeld naar de 
verpachter gaat en niet naar de boer zelf.  

 
De kritiek uit de sociaal-democratische zuil richtte zich op de kostenverhogende invloed 
van de voorstellen op de reële voedselprijzen voor de fabrieksarbeiders in de stad. Dit 
zou de solidariteit tussen de land- en fabrieksarbeiders ondermijnen. Daarom pleitten zij 
in het Plan van de Arbeid (1935) ervoor om landbouwgrond in overheidshanden te 
brengen en in erfpacht aan de boeren uit te geven.77  
 De meeste organisaties waren dus tegen het voorstel van de Roomsch-Katholieke 
Staatspartij. Het grootste bezwaar was dat zij de verregaande invloed van de overheid 
op hun bedrijven zagen als autoritair en als inbreuk op hun vrije ondernemerschap. De 
wet werd nooit ingediend bij de Tweede Kamer.78 Het voorstel kan evenwel gezien 
worden als opmaat voor de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie die met het 
Landbouwschap in 1954 in praktijk gebracht werd.   
  
Een groot aantal van de ontevreden boeren, voornamelijk in het noorden en oosten  
van het land, sloot zich in de crisisjaren aan bij de beweging Landbouw & Maatschappij.  
L&M zag het heffen van invoerrechten op buitenlandse landbouwproducten, zoals ook 
een aantal andere Noordwest-Europese landen deden, als uitweg om de inkomens op 
het platteland op gelijk niveau te brengen met die in de stad. L&M wilde ook het  
gevoel van eigenwaarde van de boeren verhogen. In de tweede helft van de jaren 30 
schoof L&M steeds dichter naar het fascisme. Daardoor verloor de beweging een deel 
van de aanhang.79  
 
Voor zover bekend, werd tijdens de crisisperiode slechts één film over de agrarische 
sector in opdracht van de overheid gemaakt. De productie STAATSBOSBEHEER (1933), 
geregisseerd door Otto van Neijenhoff, heeft geen geluid en is in zwart-wit. De film 
heeft een educatief karakter en geeft een beeld van de onderhoudswerkzaamheden in  
 

                                                
76  Het Fries Filmarchief plaatste de film op internet en is te zien op 

<https://www.youtube.com/watch?v=LXFv6pqXzn8.> 
77  Commissie uit N.V.V. en S.D.A.P. Het Plan van de Arbeid. Amsterdam: Arbeiderspers, 1935.  
78  Krajenbrink 2005: 40-41. Smits 1996: 110, 114. 
79  Krajenbrink 2005. Siemes 2004. Smits 1996. Van der Woude 2001. 
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het bos, de kweek van bomen en het planten van nieuw bos.80 Toch deed een aantal 
landbouwconsulenten in hun werkpraktijk ervaring op met het medium film. Zij maakten 
daarbij gebruik van de diensten van cineasten uit hun werkgebied, zoals de filmmaker 
Gerrit Aalfs uit Harlingen, regisseur van DE FRIESCHE WEIDEN (± 1930).81 Landelijk actief was 
Marofilm van Alex H.A. Roosdorp (1897-1965) uit Deventer.82  
 

 Vignet 2.12 

Op het briefpapier noemt Alex Roosdorp zijn bedrijf ‘Voorlichtingsdienst / In samen-
werking met Directie van de Landbouw’, met in de voettekst het motto ‘Marofilm-
VOORlichting geeft bestaansstrijd VERlichting’. Uit een bewaardgebleven brief-
wisseling blijkt dat Roosdorp inderdaad goede contacten had met vooraanstaande 
consulenten van de Landbouwvoorlichtingsdienst.83 In de correspondentie geeft 
Roosdorp onder andere inzicht in de vertoningspraktijken van vier films zonder 
geluid in de periode 1933-1940: BIJEN EN BLOEMEN (1933), GROTER GEWIN (1934), WAT 

NEDERLAND BIEDT OP RUNDGEBIED (1935) en VAN VET EN MAGER (1937).84 Per jaar vonden 
gemiddeld 35 vertoningen plaats, voornamelijk in de winter. Het seizoen 1935-36 
was het topjaar met zestig vertoningen. Het overzicht laat zien dat Alex Roosdorp 
zeker eens, en regelmatig twee keer per week een landbouwvoorlichtingsfilm op 
verschillende plaatsen in het land liet zien. Dat deed hij op commerciële basis. Voor 
elke vertoning bracht Marofilm waarschijnlijk een bedrag van ongeveer 27,50 gulden 
in rekening met daarbij opgeteld de reis- en verblijfskosten.85 Hieruit blijkt dat de 
Maro-voorlichtingsdienst een respectabele praktijk wist op te bouwen.  

De briefwisseling geeft ook de suggestie dat de verschillende consulenten niet alleen 
‘regisseur’ maar ook opdrachtgever van de films waren. En dat zij aanmerkelijke 
bijdragen overheidsgeld aan de productiebudgetten van Marofilm ter beschikking 
stelden.86 

 
Met zijn werkwijze legde de filmondernemer Roosdorp de basis voor de filmpraktijken 
van het ministerie van Landbouw zoals zij na de Tweede Wereldoorlog tot ontwikkeling 
zouden gaan komen. Tot het einde van het bestaan van het Filmbureau in 1984 bleef 
deze wijze van samenwerking, waarbij de voorbereiding in handen was van de 
landbouwingenieurs en de productie werd uitgevoerd door zelfstandige cineasten, 
grotendeels onveranderd. 
 
 

                                                
80  Hogenkamp 1988: 144. De productie zit niet in de collectie van het ministerie van Landbouw.  
 De bewaarplaats van STAATSBOSBEHEER (1933) is EYE ID FLM63287. 
81  De bewaarplaats van DE FRIESCHE WEIDEN (± 1930) is Fries Film Archief met ID AV0471. 
82  Hogenkamp 1988: 131. Westhoff, Marcel. Levensgangen, Biografische data over 30 cineasten, SWF-

werkuitgave no. 9, Stichting Film en Wetenschap, Amsterdam, SWF, 1995: 64-66.  
83  Nationaal Archief, Den Haag, Directie van de Landbouw: Akkerbouw en Weidebouw, nummer toegang 

2.11.01, inventarisnummer 242. 
84  EYE Filmmuseum Amsterdam bewaart de collectie van Marofilm. 
85  Redactie. „De film als middel van algemeene landbouwvoorlichting.” De Nieuwe Veldbode: Geïllustreerd 

Weekblad Voor Land- En Tuinbouw, enz: Den Haag. 24-01-1941: 6.  
86  NL-HaNA, Landbouw / Akker- en Weidebouw, 2.11.01, inv.nr. 379. 
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 2.3  Landbouwpolitiek en filmpraktijken tijdens de 
bezetting  

Na de overgave in mei 1940 stelde de Duitse bezetter de parlementaire rechtsstaat 
buiten werking, maar het ambtelijk apparaat bleef grotendeels functioneren. De 
departementen stonden onder leiding van een secretaris-generaal die verantwoording 
aflegde aan een klein Duits militair bestuursapparaat met rijkscommissaris A. Seyss-
Inquart als leider. Aan het hoofd van de departementen van Landbouw en van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart stond secretaris-generaal dr. H.M. Hirschfeld (1899-1961).87  
 Landbouw kreeg met het Organisatiebesluit Voedselvoorziening in 1941 een 
nieuwe indeling. De stichtingen en bureaus die samen de landbouwcrisisinstellingen 
vormden, werden samengevoegd met de voedseldistributie en kregen een publiek-
rechtelijk karakter. Samen vormden zij het ambtelijke Rijksbureau voor Voedsel-
voorziening in Oorlogstijd (RbVVO). De Voedselvoorziening kwam onder leiding te staan 
van de in de vorige paragraaf genoemde regeringscommissaris en ‘oranjegezinde’  
ir. S.L. Louwes. De Directie voor den Landbouw (DvdL), grotendeels bestaand uit de 
consulentschappen verspreid over het land, vormde het andere directoraat-generaal 
van het departement.88 Onder Duitse druk kwam dit deel onder leiding te staan van  
G.J. Ruiter, voormalig voorzitter van de Friesche Maatschappij van Landbouw. Later 
werd hij lid van de NSB en de leider van de beweging Landbouw & Maatschappij.  
Hij zou volgens L. de Jong ‘fout’ zijn geweest maar hij functioneerde in een ‘goede’ 
omgeving en steunde het beleid van Hirschfeld en Louwes.89  
 

Landbouw en voedselvoorziening tijdens de bezetting 
 
Als snel na mei 1940 kwam het Malthusiaans plafond weer in zicht. De invoer van 
granen en onder andere veevoer via de haven van Rotterdam kwam stil te liggen. De 
export naar Engeland en andere landen hield op. De landbouwproductie werd met 
goedkeuring van de bezetter gericht op zelfvoorziening van de eigen Nederlandse 
bevolking. De teelt van granen, aardappelen, groenten en fruit voor menselijke 
consumptie kreeg voorrang. De veestapel en vooral het aantal kippen werd ingekrom-
pen. Grasland werd verplicht gescheurd, de productie van zuivel, vlees, bloemen en 
andere siergewassen beperkt. Om de omschakeling naar de zelfvoorziening te 
begeleiden werd de Landbouwvoorlichting tijdens de bezetting uitgebreid van 139 
formatieplaatsen in 1939 naar 291 in 1944.90  
 Het was een noodzakelijke voorwaarde dat de gehele bevolking het uitgebreide 
systeem van overheidsregulering op de voedselvoorziening van het RbVVO van  
ir. S.L. Louwes zou accepteren. Dat gold voor de gehele keten, dus niet alleen voor de 

                                                
87  Meer over H.M. Hirschfeld, zijn motieven, werkwijze en samenwerking met S.L. Louwes en de bezetter is 

te lezen in: Klemann, Hein A.M. Nederland 1938-1948, Economie en samenleving in de jaren van oorlog 
en bezetting. Amsterdam, Boom 2002: 491-533. 

88  Trienekens, Gerard M.T. Tussen ons en het volk, De voedselvoorziening, 1940-1945. (diss). Utrecht, 
Uitgeverij Martijs 1985.  

89  Jong, L. de. Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 
dl. 5, 1974: 412, 414. dl. 7, 1976: 135. 
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distributie van schaarse levensmiddelen met behulp van rantsoeneringsbonnen.  
Ook de producenten, de boeren, kwamen onder scherp staatstoezicht. Zo goed als alle 
middelen om boeren mee te laten werken aan de door overheid van bovenaf 
vastgestelde teeltplannen, verplichte levering en vaste prijzen werden door het 
departement aangegrepen.91  
 
Door opdrachten uit nazi-Duitsland kwam de Nederlandse economie na mei 1940 snel 
weer op gang. De werkeloosheid verdween en de welvaart nam in de gehele 
samenleving toe.92 Dat veranderde in de loop van 1941. Naar Duits voorbeeld bracht de 
bezetter het Nederlandse bedrijfsleven onder in publiekrechtelijke organisaties. In de 
‘Organisatie-Woltersom’ werden ondernemingen verdeeld in zes hoofdgroepen met aan 
het hoofd een secretaris-generaal met grote ‘leidersbevoegdheden’. Hierdoor konden 
de Duitsers op eenvoudige wijze de economie controleren en in dienst stellen van het 
‘Nieuwe Europa’ en de Duitse oorlogseconomie. Binnen de organisaties functioneerden 
bedrijfs- en vakgroepen waarbij alle ondernemingen verplicht waren aangesloten.  
Zij werden bestuurd door vertegenwoordigers van de ondernemers. Werknemers en 
vakbonden stonden buitenspel. Het merendeel van de Nederlandse bedrijven schikte 
zich zonder veel protesten in het systeem. De landbouwsector vormde een uitzondering 
op de wijze waarop de bezetter het bedrijfsleven aan zich onderwierp. Door de 
Landbouwcrisiswet van 1933 had de overheid met het RbVVO al vergaande controle  
op de agrarische economie. Slechts de bedrijven die zich met verwerking van andere 
landbouwproducten dan voedsel bezighielden kwamen onder de Organisatie-
Woltersom.93  
 Het Rijksbureau van Louwes controleerde, door de verplichte ‘aansluiting’ van alle 
boeren, de landbouwproductie op de boerderijen, vanaf de geboorte van het kalf en het 
zaaien in de grond tot aan het oogsten, de afzet van het gewas en de levering aan het 
slachthuis. Het bureau beheerste ook de voedseldistributie, het rantsoensysteem met 
bonnen en de gaarkeukens in de steden. Het RbVVO beschikte over eigen controle- en 
opsporingsdiensten en kon zonder tussenkomst van politie en justitie boetes en andere 
straffen opleggen. Hirschfeld en Louwes en andere hoge ambtenaren van het 
Rijksbureau onderhandelden op het scherpst van de snede met de bezetter en bleven in 
moreel opzicht steeds op de belangen van de Nederlandse bevolking gericht. Louwes 
onderhield in het geheim ook contact met de regering in ballingschap in Londen en met 
het verzet.94  
 In het najaar van 1941 kregen de drie landbouworganisaties door de bezetter een 
commissaris toegewezen. Als reactie op deze gelijkschakeling hieven de stands-
organisaties zich formeel op. De leden van de besturen bleven tijdens de bezetting met 
elkaar in contact. Dit illegale overleg zou na de bevrijding uitgroeien tot het 
publiekrechtelijke Landbouwschap.95 Dr. F.E. Posthuma (1874-1943), tijdens de Eerste 
Wereldoorlog minister van Landbouw, Handel en Nijverheid en toen verantwoordelijk 
voor de mislukte voedseldistributie, had sympathie voor de nazi-bezetter. Hij kreeg als 
rol de landbouworganisatie L&M samen te voegen met de NSB-organisatie ‘Boerenfront’ 
                                                
91  Trienekens 1985. 
92  Kleemann 2002: 300-302. 
93  Krajenbrink 2005: 44-45. 
94  Trienekens 1985. Trienekens 2012.  
95  Bieleman 2008: 296. 
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tot het ‘Nederlands Agrarisch Front’ en vervolgens om te vormen tot de ‘Nederlandse 
Landstand’.96 Alle werkzame personen in de landbouw moesten verplicht lid worden.  
De Landstand kende regionale afdelingen, vaardigde publiekrechtelijke verordeningen 
uit en legde verplichte heffingen op. De Landstand had zo goed als geen invloed op het 
Bureau van de Voedselvoorziening.97  
 

Het initiatief voor een Landbouwfilmbeleid  
  

Begin 1941 zette het ministerie van Landbouw, onder leiding van directeur-generaal 
Ruiter, de eerste stappen naar eigen filmpraktijken. Dit is te lezen in De Nieuwe 
Veldbode. Dit landbouwvakblad werd in de periode 1933-1965 wekelijks uitgegeven.98 
Volgens de voormalige landbouwconsulent Jan van den Ban werd het veel gelezen door 
landbouwvoorlichters.99 Onder de kop ‘De film als middel van algemeene landbouw-
voorlichting’ meldde het nummer van 24 januari 1941 in de rubriek ONDERWIJS dat de 
DvdL ‘… een hoogst gelukkig besluit’ had genomen om de vertoningen van Marofilm 
financieel te ondersteunen. Roosdorp bracht 27,50 gulden in rekening aan de 
betreffende landbouwvereniging en kon door de toezegging van de DvdL een korting 
van 12,50 geven. Ook de reis- en verblijfskosten werden door de Directie vergoed.  
De vertoningen waren zonder geluid en de films werden door medewerkers van de 
consulentschappen van toelichting voorzien. In het totaal was voor 150 vertoningen 
budget vrijgemaakt, die voor 1 mei 1941 dienden plaats te vinden.     
  
In het artikel is een overzicht opgenomen van zeven ‘technische’ producties van Maro-
film waaruit de landbouwverenigingen konden kiezen. Daarnaast noemt De Nieuwe 
Veldbode nog vier andere films van Roosdorp. De zeven films werden volgens het 
overzicht in het artikel gemaakt onder regie van ‘… rijksbijenteeltleeraar J. Verhoeven,  
… rijksveeteelt-consulent ir. Th.J.M. Rijssenbeek … en ir. G. Veenstra, inspecteur van den 
Landbouw.’ Een inspecteur moest toezien op het werk van de landbouwconsulenten en 
werd gezien als de directeur van de overheidslandbouwvoorlichting. Het artikel vervolgt: 
 

Men mag deze poging om de resultaten van landbouwtechnisch onderzoek 
en moderne landbouwmethoden op velerlei gebied visueel onder de 
aandacht van belangstellenden te brengen, één van de gelukkigste 
initiatieven van onzen landbouwvoorlichtingsdienst noemen. 
 

En sluit af met een pleidooi voor de productie van meer films gericht op boeren: 
 
Er zijn duizenden, die door lezen noch preken er toe te brengen zijn in de 
wijze waarop zij hun vak uitoefenen, een verbetering van belang aan te 

                                                
96  Zuurbier 1984: 40. Krajenbrink 2005: 37. Smits 1996: 122. 
97  Krajenbrink 2005: 48. 
98  Er waren geen veranderingen in de (hoofd)redactie van De Nieuwe Veldbode tussen sep. 1939 en  
     dec. 1942. Genoemd wordt: J. Nypels, Bergerstraat 107, Heer, Limburg. Er was een korte onderbreking 

vanwege de oorlogsomstandigeheden na mei 1940. Waarschijnlijk stond het vakblad in jan. 1941 niet 
onder censuur van de Duitse bezetter.  

99  Zie voor het interview met Jan van der Ban in verzameling LANDBOUWFILMS EN VERHALEN, op de webpagina’s 
horend bij dit onderzoek op: <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> 



Bewogen landschap – 2 Landbouwhervorming en voorlichting (1850-1945) 
 

 77 

brengen; er zijn duizenden die wel willen, maar die het toch wel eens 
gaarne voorgedaan krijgen, alvorens zij aan iets nieuws beginnen…. 100 
 

Waarschijnlijk hadden de consulenten bij Marofilm niet de rol van regisseur maar van 
adviseur. In 1943 leidde dit tot een kwestie tussen de DvdL en het nieuwe departement 
van Volksvoorlichting en Kunsten (DVK). DVK was door de nazi-bezetter opgericht om de 
voorlichting en het culturele leven gelijk te schakelen. Wellicht gaf Roosdorp de 
consulenten de rol van regisseur om de producties wetenschappelijk verantwoord over 
te laten komen. Daarnaast kan meegespeeld hebben dat Marofilm op deze wijze de 
consulenten persoonlijk wilde bedanken voor hun inhoudelijke en financiële bijdrage 
aan de films.   
 

 Vignet 2.13 

Van twaalf Marofilms zijn de vertoningscijfers bewaard gebleven. Volgens eigen 
opgave trok het bedrijf van Roosdorp tijdens de bezetting in de winterseizoenen van 
1940-41 met een enkele werkploeg door het land, in de jaren 1941-1944 met twee 
ploegen. In het seizoen 1944-45 werd niet gewerkt vanwege de oorlogshandelingen 
rond de Slag om Arnhem en de bevrijding. In 1945-46 zou Roosdorp opnieuw met 
een enkele ploeg op reis gaan.  
          Zes van de twaalf films uit het overzicht met de vertoningscijfers werden in  
het artikel in De Nieuwe Veldbode beschreven. Naast de al eerdergenoemde films uit 
de crisistijd betrof het acht tijdens de bezetting nieuw geproduceerde voorlichtings-
films.101 Uit een overzicht, dat Alex Roosdorp op 2 januari 1947 maakte, blijkt dat 
Marofilm het maximale aantal van 150 door de Directie van de Landbouw (DvdL)  
in de winter van 1940-41 ondersteunde vertoningen net niet haalde. Daarnaast laat 
het zien dat Marofilm tijdens de bezetting de praktijk van productie en vertoning  
van voorlichtingsfilms in samenwerking met de consulentschappen aanzienlijk wist 
uit te breiden tot 411 vertoningen en bijna 44.000 toeschouwers in de winter  
van 1943-44.102  
          Op 10 november 1942 vroeg Roosdorp de directeur van de DvdL om toestem-
ming de Marofilm over aardappelen te mogen vertonen in Lager Sint Michielsgestel. 
Die toestemming kreeg hij en verder moest hij zich wenden tot de kampcomman-
dant.103 In Sint Michielsgestel werden door de bezetter vooraanstaande mensen uit 
culturele en politieke kringen geïnterneerd waaronder de schrijver Anton van 
Duinkerken, de latere ministers Wim Schermerhorn en Jan de Quay, en de industrieel 
Frits Philips. In het kamp werd de basis gelegd voor wat later de ‘doorbraak’ zou gaan 
heten.104 

 
                                                
100  Redactie. „De film als middel van algemeene landbouwvoorlichting.” In De Nieuwe Veldbode van 24- 01-

1941. 
101  EYE Filmmuseum Amsterdam bewaart de collectie van Marofilm. 
102  Nationaal Archief, Den Haag, Directie van de Landbouw: Akkerbouw en Weidebouw, 1886-1965, 

nummer toegang 2.11.01, inventarisnummer 379. 
103  Nationaal Archief, Den Haag, Directie van de Landbouw: Algemene Zaken, 1905-1954, nummer toegang 

2.11.07.01, inventarisnummer 18.  
104  Redactie. „De 'doorbraak'”. Parlement.com. Montesquieu Instituut. Geraadpleegd op 25-02-2019 

<https://www.parlement.com/id/vh8lnhrrl0g6/de_doorbraak> 
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Tussen Roosdorp en medewerkers van het Filmbureau ontstonden na de bevrijding 
verschillende kwesties. Een verder onderzoek naar de praktijken van Alex Roosdorp 
en zijn bedrijf valt evenwel buiten deze studie. In de collectie van het ministerie is, 
naar het zich laat aanzien, slechts een enkele productie van Marofilm te vinden.  

 
Het departement van Landbouw zelf maakte tijdens de bezetting in eerste instantie 
gebruik van de Persdienst van het ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart.105 
Dat veranderde al snel, want op 19 maart 1941 benoemde Seyss-Inquart de al eerder-
genoemde voormalige minister Posthuma als voorzitter van een commissie.  
Zijn commissie kreeg de verantwoordelijkheid om met de landelijke actie ‘Nederland 
voedt zichzelf’ propaganda te maken voor de Nederlandse landbouw in de ‘nieuwe 
Europese economische ruimte’. 106 In het ongedateerde Rapport inzake de propaganda  
te voeren door de Directie van de Landbouw, waarschijnlijk het concept van een 
definitieve versie van 4 juli 1941, worden het doel en de werkwijze van de commissie 
beschreven. Het rapport, dat vol staat met verbeteringen en doorhalingen, stelt dat:  
 

… de overheid in vrijwel alle landen van betekenis sedert een aantal jaren is 
teruggekomen van het standpunt dat … de overheid geen reclame voor de 
eigen zaak dient te maken. … omdat steeds meer is gebleken, dat daarmede 
de [goede] zaak welke de overheid dient steeds verder op de achtergrond 
geraakte. 

 
Volgens het rapport zou de propaganda van de Directie ‘waardig’ dienen te gebeuren en 
zich moeten richten op twee bevolkingsgroepen. De eerste zou bestaan uit de boeren 
die ‘vooral belangstelling hebben voor al hetgeen met het bedrijf en de verbetering 
daarvan, in de meest uitgebreide betekenis, samenhangt.’ Daarnaast ‘zal bij de boeren 
de, soms nog geringe, belangstelling voor de culturele en sociale zijde van het boeren-
leven mede door de DvdL moeten worden aangekweekt en verlevendigd.’ De tweede 
bevolkingsgroep bestond uit de ‘bewoners van de groote- en industriesteden’.  
Zij zouden …  
 

… in tijden van nood wel belangstelling hebben voor den Boer, maar deze 
belangstelling vloeit hoofdzakelijk voort uit overwegingen van weinig 
ideëelen aard. De stedeling ziet nu, dat de Boer de eenige is, die hem voor 
honger kan vrijwaren.  

 
Deze belangstelling werd door de opsteller van het rapport ‘ongezond’ genoemd. 
Volgens de nota zou het in goede banen leiden van oprecht begrip voor de boer en 
tuinder, hun bedrijf, hun leven en werken, ook tot de taak van de DvdL moeten 
behoren. Voor het verbeteren van de wederzijdse beeldvorming van de boer en de 
stedeling zou het departement van Landbouw samen moeten werken met het 
departement van Volksvoorlichting en Kunsten (DVK). In de conceptnota stond een lijst 
met 11 propagandamiddelen, met de film op de derde plaats - waarbij de opmerking 
                                                
105  Departement van Algemene Zaken, Bestuursalmanak voor het bezette Nederlandsche gebied 1942-1943.  
 's-Gravenhage: Algemene Landsdrukkerij, 1942: 354. 
106  Trienekens 1985: 114. 
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‘later’ staat geschreven. Het rapport meldde dat, mede gezien de papierschaarste,  
de DvdL het mes zou moeten zetten in de grote hoeveelheid vakbladen, tijdschriften  
en publicaties die binnen de sector uitgegeven werden. Daarvoor in de plaats zou een 
beperkt aantal publicaties komen, waarvan de DvdL de redactie zou gaan voeren.107  
Dat betekende dat de wijdverbreide en verzuilde landbouwpers volledig onder toezicht 
van de staat zou worden gesteld. 
 

Kwesties rond de eerste filmpraktijken 
 
Op 4 juli 1941 was het plan uitgewerkt voor wat ondertussen ‘Productieslag’ genoemd 
werd. De campagne had onder andere het doel om de noodzakelijke ‘bewerking van den 
boer’ mogelijk te maken. Een van de voorstellen was om propagandistische 
filmjournaals te maken voor vertoning in de bioscopen om ‘den stedeling ‘dichter bij de 
boer te brengen.” Daarin kon ‘ook regelmatig een opwekking tot den “Kampf dem 
Verderb” in het stedelijke huishouden’ opgenomen worden.108 Misschien maakte een 
vroege versie van wat later M 2 NEDERLAND MOET GEVOED WORDEN (1943) zou gaan worden 
onderdeel uit van deze campagne.109 Dat de campagne ‘Productieslag’ ook op andere 
wijze via film werd gepropageerd, blijkt uit de 12e aflevering uit 1941 van het NSB-
bioscoopjournaal SPIEGEL DER BEWEGING. In het onderwerp TAAK VAN DE NEDERLANDSE 

LANDBOUW IN HET NIEUWE EUROPA (1941) komen nazi-Duitse en Nederlandse bestuurders 
aan het woord, gevolgd door beelden van de tentoonstelling ‘Productieslag Europa’.110 
Aan de inhoud van de toespraken is niet te merken dat met de ‘nieuwe Europese 
economische ruimte’ vooral de Nederlandse bijdrage aan de Duitse economie in 
oorlogstijd wordt bedoeld.111  
 In Tussen ons volk en de honger (1985) concludeert Trienekens dat de actie 
‘Nederland voedt zichzelf’ een poging van de bezetter was om invloed te krijgen op het 
Rijksbureau voor Voedselvoorziening van ir. S.L. Louwes. Hoe de partijen konden botsen, 
laat zich illustreren aan de hand van de correspondentie rond de film KOOLZAAD.  
 
Aanleiding van de kwestie rond KOOLZAAD vormde het feit dat in het natte groeiseizoen 
1941 minder koolzaad was geoogst dan in de teeltplannen stond. De boeren zouden 
voor 1942 dus aangezet moeten worden om meer van het olierijke gewas te telen.  
Een propagandafilm, uitgebracht door de commissie Posthuma, zou volgens de Duitse 
bezetter daarvoor kunnen zorgen. Een productie over koolzaad kwam op de rol te staan. 
De directeur-generaal van de Voedselvoorziening, die niet wilde samenwerken met 
Posthuma en zijn commissie, zag evenwel niets in de film.112 In een notitie lichtte Louwes 
zijn standpunt over de ‘gevoerde propaganda voor den verbouw van koolzaad’ verder 
toe. Hij pleitte, vanuit zijn kennis en ervaring met boeren, voor een eenvoudige, 

                                                
107   NL-HaNA, Landbouw / Algemene Zaken, 2.11.07.01, inv.nr. 18. 
108   NL-HaNA, Landbouw / Algemene Zaken, 2.11.07.01, inv.nr. 18. 
109   De film is onder deze titel vooralsnog niet teruggevonden in de archieven. Wel is in BenG aanwezig: 

 RIJKSBUREAU VOOR VOEDSELVOORZIENING IN OORLOGSTIJD (1944). Het is niet duidelijk of het over verschillende 
 versies van dezelfde film gaat of over een andere productie in opdracht van de DG ir. S.L. Louwes. Zie  
 Bijlage D.  

110  Spiegel der beweging. afl. 1940-12, onderwerp 2, „Landbouw In het nieuwe Europa.” prod. 
 Filmdienst der NSB, 1940. De bewaarplaats is BenG ID 1669. 

111   Zie Klemann 2002: 91-118. 
112   Trienekens 1985: 114-115. 
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terughoudende vorm van voorlichting, voornamelijk via artikelen in de (vak)pers en door 
het verspreiden van aanplakbiljetten. Hij vroeg zich stellig en uiterst diplomatiek af of 
‘met groote trom gevoerde propaganda’, afkomstig van de commissie Posthuma, bij de 
boeren wel in goede aarde zou vallen. Hirschfeld maakte wat kleine redactionele 
wijzigingen en de notitie werd op 15 september 1941 verzonden aan T. Goedewaagen, 
vooraanstaand NSB-lid en secretaris-generaal van DVK.113  
 KOOLZAAD zou volgens Louwes de indruk wekken dat de productie voor Duitsland 
bedoeld was. De film zou een op ‘minder juiste … extravagante’ wijze aanzetten tot de 
teelt van het olierijke gewas. Dit zou de boeren argwanend maken en aanzetten tot 
clandestien handelen. Louwes wilde uitdrukkelijk buiten elke politieke discussie blijven 
en zag als enige taak om ‘het Nederlandsche volk voor den honger te behoeden’. Dat 
betekende voorts dat hij ook de chaos en de ongelijke verdeling van voedsel onder de 
bevolking op de zwarte markt wilde voorkomen.114  
 

 Vignet 2.14 

De versie van KOOLZAAD (1943) in het archief van Beeld en Geluid duurt 29 minuten 
en is zonder geluid; de productie geeft een beeld van de teelt van koolzaad in 
verschillende streken van Nederland.115 De film laat onder andere grootschalige, 
gemechaniseerde landbouw zien in bij voorbeeld de Wieringermeer. Naast de teelt 
komt ook de verwerking tot margarine in fabrieken aan bod. De film laat niet zien 
voor welke markt de margarine uiteindelijk bedoeld is. 
          In de verschillende bronnen zijn voor de film KOOLZAAD de dateringen niet met 
elkaar in overeenstemming. Waarschijnlijk zijn de verschillende versies het gevolg 
van de bovengenoemde verschillen van mening.  
 
Stilstaand beeld uit de film M 1 KOOLZAAD (1943) 11’10 
 

 

 
Voor 1942 verhoogde Louwes de prijs van koolzaad van twintig tot dertig gulden per 
honderd kilo terwijl voor de andere gewassen een prijsstop werd afgekondigd. De 
productie van het gewas steeg in 1942 aanzienlijk.116 Volgens Trienekens (1985) 

                                                
113  Nationaal Archief, Den Haag, Regeringscommissaris Akkerbouw en Veehouderij. Directeur-Generaal 

Voedselvoorziening, nummer toegang 2.11.32, inventarisnummer 165. 
114  Trienekens 1985. Klemann 2002: 214-221. 
115 Meer over de film M 1 KOOLZAAD (1943) in  Bijlage C ontsloten via de internetpagina: 

<https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape>. 
116 Trienekens 1985: 114-115, 151. 
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bepaalt het door de commissie Posthuma geproduceerde beeld- en geluids- 
materiaal nog steeds het beeld van de landbouw en de voedselvoorziening  
tijdens de bezetting.117  

 
De eerste gevonden nota over een planmatige opzet van filmpraktijken binnen de 
Directie van de Landbouw dateert van 11 mei 1943. Er zou in dat jaar rekening 
gehouden moeten worden met het vervaardigen van één of twee films voor boeren  
‘in de geest van welke die door de Maro-voorlichtingsdienst vervaardigde’. De kosten 
zouden ongeveer vijftienduizend gulden per stuk bedragen. Daarnaast zouden 24 korte 
bioscoopgeluidsfilms geproduceerd moeten worden om het volksdeel dat niet bij de 
landbouw betrokken was meer begrip te laten opbrengen voor het leven en werk van de 
boeren. De kosten per filmpje zouden ongeveer vijfduizend gulden zijn. De langere films 
over het houden van konijnen en over volkstuinen waren al in productie voor een 
bedrag van honderdvijftigduizend gulden samen.118  
 

 Vignet 2.15 

De film over volkstuinen kwam onder de titel MOEDERS VERJAARDAG (1944) in de LNV-
catalogus 1948 terecht. Het doel van deze gespeelde documentaire is om ‘het 
houden van volkstuinen aan te moedigen in verband met de voedselschaarste. […] en 
wordt nog dikwijls aangevraagd.’           

           Het volgende beeld komt uit de laatste sequentie waarin het stadsgezin met 
een rijke oogst uit de tuin afscheid neemt van oom Henk en tante Christien.  
 
Stilstaand beeld uit M 4 MOEDERS VERJAARDAG (1944): 10’00.119 
 

 

 
In de film zijn geen verwijzingen te vinden naar nazi-overtuigingen. De film was 
volgens de LNV catalogus in 1960 ‘Niet voor algemeen roelement beschikbaar.’ 

 
De DvdL zou, volgens de nota, naast de films met technische voorlichting voor de 
boeren, producties moeten gaan vervaardigen met onderwerpen verdeeld over drie 
motto’s. Het eerste was ‘Wat doet de Directie van de Landbouw’, motto II  
                                                
117 Op 3 juni 1943 werd Posthuma door het verzet in zijn woning in Vorden geliquideerd. Zie Trienekens 

1985: 114-115. 
118 NL-HaNA, Landbouw / Algemene Zaken, 2.11.07.01, inv.nr. 18. 
119  De bewaarplaats van M 4 MOEDERS VERJAARDAG (1944) is BenG ID 42406. 
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‘Hoe leeft en werkt de Nederlandsche boer’ en motto III ‘Wat geschiedt met onze 
landbouw-productie.’ Voor ieder motto werd een aantal suggesties gegeven, zoals voor 
onderwijsfilms, tuinbouwfilms en veeartsenijfilms die bij motto I zouden passen. De film 
BOERENDAG-BURGERDAG hoorde thuis bij motto II en producties over bijvoorbeeld 
koolzaad, aardappelen en graan vielen onder motto III. De voorlichtingsfilms bestemd 
voor de boeren zou de DvdL niet zelf produceren, maar in opdracht uitbesteden aan 
diverse Nederlandse filmmaatschappijen. In het totaal moest voor het filmprogramma 
tussen de honderd en de honderdtwintigduizend gulden extra vrijgemaakt worden op 
de komende begrotingen.  
 Op dat moment had de directie een eigen cineast in dienst in de persoon van  
L. de Vries. Hij zou tijdens de wederopbouw het Technisch Film Centrum (TFC) gaan 
leiden. Hij moest samenwerken met scenarioschrijver en literator Albert Kuyle, 
pseudoniem van de fascistische en antisemitische schrijver en dichter Louis Maria 
Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958).120 Kuyle was vanaf 1 mei 1943 in dienst van de 
DvdL om te voorkomen dat hij ingezet werd voor de Arbeitseinzatz in Duitsland.121 Hij 
stuurde op 28 juni 1943 een ‘Aide de mémoire’ aan W.P.J.M. Snitselaar, destijds 
Waarnemend Chef van de Afdeling S(ecretariaat) van de Directie van de Landbouw. 
Daarin gaf Kuyle aan bezig te zijn om richtlijnen te ontwikkelen voor de propaganda-
werkzaamheden van de directie. Wellicht is dat de nota van 11 mei 1943. Hij verwees 
naar een voorstel voor de formulering van de verantwoordelijkheden van de Afdeling 
Secretariaat van de DvdL. De omschrijving van de taken van de Afdeling S zou worden 
overgenomen van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart:  
 

Alle aangelegenheden betreffende de voorlichting en propaganda door 
bemiddeling van de pers, radio, film, tentoonstellingen, enz.  

 
Kuyle schreef niet alleen geïnteresseerd te zijn in film, maar ook in bijvoorbeeld 
tentoonstellingen, waarbij hij op kleinerende wijze afgaf op collega’s die de exposities 
vormgaven. Uit de documenten blijkt dat er niet alleen wrijvingen waren tussen de 
mensen die binnen de DvdL werkten aan voorlichting en propaganda. Ook de 
verhoudingen met het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten (DVK) vroeg om 
aandacht. Zonder instemming van DVK konden geen films gemaakt worden. De heer 
Ingermans, werkzaam bij DVK, had de scenario’s van de films MORGEN KOMT 

MUMMELMANS en BOERENDAG-BURGERDAG goedgekeurd maar wilde geen filmmateriaal ter 
beschikking stellen voor het realiseren van de producties. Waarschijnlijk distribueerde 
DVK de aanschaf van filmmateriaal en gaf het ‘productievergunningen’ af. In een poging 
om ‘deze kwestie niet op de spits te moeten drijven’ maakten de medewerkers van de 
twee departementen een aantal afspraken. Twee daarvan zouden ook bepalend blijken 
te zijn voor de werkzaamheden van het naoorlogse Filmbureau:  
 

•  De inhoud, lengte en wijze van vertonen vallen onder verantwoordelijkheid van 
de DvdL; 

                                                
120 De Jong. dl. 1. 1969: 260, 261, 388. 
121 Bijvoet. Th.A.P. „Kuitenbrouwer, Louis Maria Albertus (1904-1958).” Resources. 12-11-2013. 

Geraadpleegd op 30-12-2019 <http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-
2000/lemmata/bwn3/kuitenbrouwer> 
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•  DVK geeft na overleg en het inzien van een ‘ruw scenario […] productiever-
gunningen af […] voor films, welke door hun landbouwtechnischen inhoud niet 
aan tijd en plaats gebonden zijn.’ 

 

Het verslag sloot af met de opmerking dat DVK door het samenvoegen van twee 
bestaande productiebedrijven een staatsfilmmaatschappij wilde oprichten. Als die 
plannen gerealiseerd zouden zijn, zou ook Landbouw zijn filmplannen bij die  
N.V. Filmproductie-maatschappij onder moeten brengen. Op dezelfde dag parafeerde  
G.J. Ruiter het document met rood potlood ‘accoord’.122 Met deze goedkeuring 
bevestigde de directeur-generaal het bestaan van een eigen filmpraktijk binnen het 
departement van Landbouw. 
 
Over het budget voor de productie van films ontstond in 1943 onenigheid tussen de 
DvdL en het departement van Financiën dat volgens de archiefdocumenten op dat 
moment in Deventer was gehuisvest. De aanvraag van vijftigduizend gulden voor zes 
films werd in eerste instantie afgewezen. W.P.J.M. Snitselaar van Landbouw pleitte 
ervoor om het budget toch vrij te geven omdat … 
  

… het buitenland ons reeds lang op dit terrein [van landbouwfilms] voor-
ging. Zoo beschikt bijvoorbeeld Duitschland over een arsenaal van ruim 170 
Landbouwfilms. Voor Nederland met zijn groote faam op landbouwgebied 
bedraagt dit aantal nog geen tien. 

 
Op 25 november 1943 leek de kwestie opgelost, want blijkbaar was het budget 
‘… informeel telefonisch vrijgegeven door Dhr. Vogel in afwachting van de formele 
goedkeuring door de Wnd. SG van Financiën Dhr. Rambonnet, Thesaurier-generaal.’  
De DvdL maakte niet alleen plannen voor de productie van nieuwe films, maar 
verzamelde ook systematisch informatie over reeds bestaande landbouwvoorlichtings-
films in het land. Zo schreef de rijksveeteeltconsulent uit Groningen een bericht naar 
Den Haag over de film KEURINGSVERRICHTINGEN, vervaardigd door Foto Kramer.123  
 
In de eerdergenoemde Nieuwe Veldbode van 24 januari 1941 stond steeds een 
rijkslandbouwconsulent genoemd als regisseur van de film. Om die reden had een aantal 
consulenten zich – blijkbaar zonder medeweten van de directeur-generaal van de 
Landbouw - ingeschreven bij het Filmgilde van de Nederlandsche Kultuurkamer.  
Dit leidde in het najaar van 1943 tot een kwestie, toen rijksfruitteeltconsulent ir. F.G. 
Honig weigerde zich aan te sluiten bij het Filmgilde. Dit was tegen de zin in van het 
Departement van Volksvoorlichting en Kunsten (DVK). Honig werd evenwel gesteund 
door zijn ministerie. Op 23 november 1943 stuurde de directeur-generaal Ruiter aan 
dhr. K.J. Ingerman van DVK een brief waarin hij stelde dat Honig niet de regie bij de 
Maro-productie voerde, maar slechts tuinbouwkundige aanwijzingen had gegeven.  
Het verplicht inschrijven bij het Filmgilde was dus niet van toepassing. De directeur-
generaal van de DvdL zou het ook niet goedkeuren omdat ‘... ik er bezwaar tegen moet 
maken dat […] het geven van landbouwtechnische voorlichting, onder controle van 
                                                
122 NL-HaNA, Landbouw / Algemene Zaken, 2.11.07.01, inv.nr. 18. 
123 Dit is wellicht M 3 HENGSTEN-KEURING (1943) in de latere collectie. Zie  Bijlage B.  
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welke andere instelling ook zou komen.’ Deze kwestie geeft aan dat het werken voor de 
overheid tijdens de bezetting tot tal van morele dilemma’s leidde. Het geeft ook aan dat 
in het productieproces van landbouwvoorlichtingsfilms de taakverdeling tussen de 
consulenten en de filmmakers niet strikt gescheiden was. Deze verwevenheid 
karakteriseert ook de werkwijze van het Filmbureau in de periode 1945-1984. 
 

 Vignet 2.16 

Op maandag 20 december 1943 vond om 10.30 uur in Passagetheater in Den Haag 
voor een geselecteerd publiek de première plaats van vijf landbouwvoorlichtings-
films, gemaakt in opdracht van de DvdL. Op het programma stond de vertoning van 
‘Konijnen’, in latere catalogi opgenomen onder de titel MORGEN KOMT MUMMELMANS 
(1944). Ook werd voor het eerst de Volkstuinenfilm vertoond.124 De twee films 
moedigen stadsbewoners aan om een deel van hun eigen voedsel te kweken.  
          Volgens de LNV-catalogus van 1948 is deze gespeelde documentaire 
‘Vervaardigd in oorlogstijd (…) bedoeld ter bevordering van het houden van konijnen 
in verband met de voedselnood. Een filmpje dat nog dikwijls wordt gevraagd.’ Ook in 
deze film zijn geen directe verwijzingen te vinden naar nazi-ideologieën. De film was 
in 1960 ‘Niet voor algemeen roulement beschikbaar.’ 125 De productie paste in het 
beleid van de bezetter om, naar Duits voorbeeld, propaganda te maken voor 
Kleinerzeugungsschlacht.126  
 
Stilstaand beeld uit M 5 MORGEN KOMT MUMMELMANS (1944): 7’15.127 
 

 

 
 
Ook de films PAARDEN, wellicht M 3 HENGSTENKEURING (1943), NEDERLAND MOET GEVOED 

WORDEN (1943) werd vertoond.128 Op het programma op 20 december 1943 stond tot 
slot BOERENDAG–BURGERDAG. De laatste film is volgens beschrijving door Filmmuseum 
EYE met een vraagteken uit 1937. Het is een ‘Korte lyrische documentaire met als 
thema de tegenstelling platteland en stad, waarbij het boerenleven verheerlijkt 
wordt.  
 

                                                
124 NL-HaNA, Landbouw / Algemene Zaken, 2.11.07.01, inv.nr. 18.  
125 Ministerie van Landbouw en Visserij. Films. 1960: 24. 
126 NL-HaNA, Landbouw / Algemene Zaken, 2.11.07.01, inv.nr. 18. Trienekens 1985: 140. 
127 De bewaarplaats van M5 MORGEN KOMT MUMMELMANS (1944) is BenG ID 51477  
128 NEDERLAND MOET GEVOED WORDEN (1943) kreeg nummer M 2 in de collectie.  
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Aan de hand van een gedicht wordt het leven van de boer gesteld tegenover dat van 
de stadsarbeider.’ Regisseur was Allan Penning.129 Hij werd later ook de cineast van 
de al vaker genoemde film VAN OUD NAAR NIEUW (1957). 

 
De vertoning van de vijf producties door de DvdL kan gezien worden als de eerste 
filmpremière van het ministerie van Landbouw. Na de vertoning kwam er kritiek op de 
films in Den Haag binnen. Op 24 januari 1944 schreef de hoofdassistent van de 
Voorlichtingsdienst te Losser aan Snitselaar op het departement in een moeilijk leesbare 
handgeschreven brief dat hij het merendeel van de films positief beoordeelde, behalve 
BOERENDAG–BURGERDAG. ‘Het geheel is onsamenhangend en geeft het werkelijke leven op 
de boerderij niet weer’. Dit soort films zouden volgens de schrijver niet aan de mensen 
in de stad getoond mogen worden. Volgens een andere bron zouden de bezoekers-
aantallen van de reizende tentoonstelling ‘Voedingsgewassen in eigen tuin’ dankzij 
vertoningen van de producties sterk zijn gestegen, was de vraag naar brochures groter 
en nam het aantal leden van volkstuinverenigingen beduidend toe.  
 
Aan het begin van 1944 kon de Directie van de Landbouw blijkbaar verder werken aan 
het filmprogramma. Op 13 januari gaf de thesaurier-generaal formeel een productie-
budget van vijftigduizend gulden vrij. En de directie wilde ook zelf films gaan vertonen, 
zoals blijkt uit een verzoek van 28 januari aan de Bataafsche Petroleummaatschappij om 
een filmprojector te mogen huren. Het verzoek werd afgewezen omdat de oliemaat-
schappij, zodra hun filmdienst het werk weer kon hervatten, zelf de beschikking over de 
apparatuur wilde hebben. Ook bij andere bedrijven vroeg de directie prijzen op en 
schafte film- en fotomaterialen aan. In april ontving Snitselaar een ambtelijke notitie van 
het departement van Financiën. Dat departement stond positief tegenover de 
filmplannen van Landbouw, maar van BOERENDAG–BURGERDAG ‘… vermag [Financiën het 
nut] niet in te zien. Het is daarom gewenscht over films van dit genre te zwijgen ….’  
 De nieuwe waarnemend secretaris-generaal van Financiën en prominent NSB-lid  
M. Rost van Tonningen (1894-1945) gaf op 19 juni 1944 een budget voor de filmplannen 
ter waarde van tachtigduizend gulden vrij. Maar in dezelfde brief keurde hij het plan 
voor ‘de witloffilm’ af. Ook de huisvesting van de filmeenheid in Den Haag vroeg om 
aandacht. In augustus verzocht de secretaris-generaal van Landbouw aan de 
Rijksgebouwendienst in Deventer om de keuken van het pand Bezuidenhoutscheweg in 
te richten als fotografisch atelier. De laatste teruggevonden correspondentie van de 
Directie van de Landbouw over de filmpraktijken is van 1 september 1944, vlak voor 
‘Dolle Dinsdag’, en gaat over de zoektocht naar een ketel en een pan ‘noodig om de 
ontwikkelaar aan te zetten.’ De aanschaf kon niet rechtstreeks gedaan worden bij het 
‘Bureau voor de Metalen–Verwerkende Industrie’ maar moest eerst behandeld worden 
door het Rijksinkoopbureau.130 
 
 
 

                                                
129 BOERENDAG-BURGERDAG is niet in de catalogi van het ministerie van Landbouw terug te vinden.  
 De bewaarplaats EYE Amsterdam is ID FLM8325 
130  Bronnen van het voorafgaande in: NL-HaNA, Landbouw / Algemene Zaken, 2.11.07.01, inv.nr. 18. 
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De barre winter van 1944-45  
 

Na de slag om Arnhem en de bevrijding van het zuidelijke deel van Nederland in septem-
ber 1944 kreeg het maatschappelijk leven in het noordelijke deel een chaotisch en 
grimmig karakter. De Duitsers vorderden bijvoorbeeld zonder aankondiging of overleg 
werkpaarden. Door het gebrek aan trekkracht was het voor de boeren moeilijk de oogst 
binnen te halen. De hulp van ‘oogstcolonnes’, van groepen mensen uit de stad, werd 
ingezet. In het geheim hielpen nogal eens onderduikers mee.  
 De mislukte snelle opmars van de geallieerde troepen leidde in de strenge winter 
van 1944-1945 tot grote problemen, te beginnen in het rivierengebied dat veranderde in 
een frontlinie en zware schade leed. Ook Zeeland werd zwaar getroffen, vooral nadat de 
geallieerden in de Slag om de Schelde de Duitse Festung Walcheren in oktober 1944 
onder water zetten, in een poging de zeeweg naar de Antwerpse haven vrij te maken 
met het oog op de bevoorrading van de troepen. Bommen sloegen op drie plaatsen 
gaten in de dijken van het Zeeuwse eiland.131 De film uit de collectie van het Filmbureau 
EILAND VAN VERTROUWEN (1950) vertelt over de inundatie en het helen van de 
oorlogswonden.132  
 
Binnen het Rijksbureau voor Voedselvoorziening kwamen na ‘Dolle Dinsdag’ in 
september 1944 de eerste ideeën over ‘voorlichting’ in plaats van ‘propaganda’ tot 
ontwikkeling. Het Nationaal Archief in Den Haag bewaart documenten, bijeengebracht 
door J. Breunis (1908-onbekend). Dit persoonlijk archief is ‘Strikt vertrouwelijk’. Breunis 
kwam tijdens de bezetting in dienst van het Rijksbureau onder leiding van directeur-
generaal S.L. Louwes. Hij zou later hoofd van de afdeling Voorlichting van het gehele 
ministerie van Landbouw worden.  
 Het archief begint met Verslagen van algemene mededelingen inzake de 
Voedselvoorziening 1944-1945. Waarschijnlijk zijn ze door Breunis geschreven en het is 
niet duidelijk aan wie hij ze richt. Het eerste verslag, dat tal van wetenswaardigheden 
bevat, is van 18 oktober 1944. De Verslagen kwamen onregelmatig uit. Een kleine greep 
uit de onderwerpen: uitvallende stroom in Den Haag; beschikbare voedselproducten te 
koop met specifieke distributiebonnen; woekerprijzen vragende boeren; afreis 
directeur-generaal Louwes naar Friesland; vastgestelde prijzen voor levensmiddelen; 
bominslagen en arrestaties in Den Haag; vordering door bezetter van allerlei goederen 
en materialen; moorden gepleegd door de ondergrondse; de represailles van de Duitse 
bezettingsmacht; kwesties rond gaarkeukens.133  
 

                                                
131  Elpers, S.M. Erfenis van het verlies. De strijd om de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de 

Tweede Wereldoorlog. (diss). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2014: 32-33. 
132  De bewaarplaats van A 73 EILAND VAN VERTROUWEN (1950) is BenG ID 4511781 en EYE Amsterdam  

ID FLM18206. Zie  Bijlage B op de internetpagina <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-
dutch-landscape>. 

133 Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: J. Breunis [Hoofd van 
de afdeling Voorlichting], 1944-1973, nummer toegang 2.11.18, inventarisnummer 1.  
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 Vignet 2.17 

De Hongerwinter met ongeveer 20.000 slachtoffers, in vooral de steden, was het 
gevolg van het wegvallen van de transportmogelijkheden van boerderijen in het 
oosten naar steden in het westen.134 

Stilstaand beeld uit de film DEN HAAG SEPTEMBER 1944 - MEI 1945 (1945): 2’45.135 
 

 

 
In dit beeld wachten kinderen totdat de gaarkeuken opengaat. In de winter van 
1944-1945 was voldoende voedsel beschikbaar, ook in het bezette noordelijke deel 
van het land.  

 
Vooral de Verslagen van Breunis van eind april en begin mei 1945 laten zie hoe groot de 
verwarring was. Ze zijn aangrijpend door de beschrijvingen van bombardementen, 
honger, gewonden en doden. Al snel na de bevrijding herneemt echter het leven weer 
enigszins zijn gewone gang. De laatste Verslagen zijn waarschijnlijk van 20 oktober 1945. 
De datum is met de hand geschreven en moeilijk leesbaar.136  
 
Na de feestelijke bevrijding van mei 1945 zocht het ministerie van Landbouw onder 
leiding van de jonge boer, sociaal-democraat en verzetsman Sicco L. Mansholt (1908-
1995) naar vernieuwende oplossingen voor de structurele problemen op het platteland 
en in de landbouw. Om die op de boerderijen in de praktijk te kunnen brengen, voerde 
het departement de voorlichtingsactiviteiten op. De filmpraktijken van het ministerie 
van Landbouw werden verder uitgebouwd. Daarvoor kreeg het Filmbureau binnen de 
nieuwe afdeling Voorlichting de verantwoordelijkheid. Door de medewerkers van het 
bureau werd de, in dit hoofdstuk beschreven werkwijze van het particuliere bedrijf 
Maro-films uit Deventer, voor een aanzienlijk deel overgenomen. Zij werden 
gecombineerd met de praktijken van de ambtelijke DvdL tijdens de bezetting.  
 Mansholt ontwikkelde op basis van de tradities van de landbouwvoorlichting,  
het ruilverkavelingsbeleid en de geleide landbouwmarkt een nieuw landbouwstructuur-
beleid dat stoelde op de overtuiging van het planisme met social engineering als 
uitvoeringsstrategie.  

                                                
134   Het aantal hongerslachtoffers is niet precies bekend. De schattingen lopen uiteen van 22.000 volgens 

 De Jong 1981 dl. 10b: 291 en 16.000 volgens Trienekens 1985: 409. Zie ook Klemann 2002: 467. En 
 Bieleman 2008: 296.  

135   De bewaarplaats van DEN HAAG SEPTEMBER 1944 - MEI 1945 (1945) is BenG ID 543. 
136   NL-HaNA, LV / Breunis, 2.11.18, inv.nr. 1. 
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Om beter zicht te krijgen op de motieven en achtergronden van het nieuwe beleid 
besteedt het volgende hoofdstuk aandacht aan de cultuurhistorische wortels van het 
planisme en de landbouwkundige sociale ingenieur. Hoofdstuk 4 pikt de historische 
draad tijdens de wederopbouw weer op. 
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 3  De wortels van social engineering op 
het platteland 

 

Nederland was in 1945 bevrijd, maar hongerig, berooid en deels kapot geschoten.  
In het ‘noodkabinet’ Schermerhorn-Drees, benoemd door koningin Wilhelmina, werd de 
jonge Sicco L. Mansholt (1908-1995) minister van Landbouw. Hij kreeg een drievoudige 
opdracht mee: te zorgen voor voldoende voedsel voor de gehele bevolking, geld te 
verdienen met de export van landbouwproducten om de wederopbouw te kunnen 
bekostigen, en de boeren en landarbeiders te voorzien van een redelijk inkomen. 
Daartoe was een sterke toename van de agrarische productiviteit noodzakelijk.  
 Mansholt bleef twaalf jaar voor de PvdA op zijn post in regeringen met een 
rooms-rode signatuur. In het vormgeven van het vernieuwende landbouwbeleid liet hij 
zich sterk leiden door de denkbeelden van de ‘doorbraak’. Dat was een politiek-
maatschappelijke beweging die zich onder meer liet inspireren door het ‘planisme’ of 
‘technocratisch socialisme’. Dat was een benadering die zich ook laat karakteriseren 
door het uitvoeren van maatschappelijke veranderingen door ‘social engineering’.  
Het is dan ook deze term die Schuyt en Taverne gebruiken in hun studie over de 
modernisering van Nederland, 1950. Welvaart in zwart-wit (2000), waarin zij spreken 
over de strategie van social engineering die het landbouwmoderniseringsprogramma  
tot een succes maakte.1  

 

 Vignet 3.1 
 
Om de productiviteit te verhogen werd ook in de landbouw het toepassen van 
bedrijfskundige principes door de overheid gepropageerd.    
 
Een filmisch vastgelegde ‘arbeidsstudie’. Stilstaand beeld uit M 308 MINDER 
MOEITE MEER RESULTAAT (1959) 4’30.2   
 

  

 
 

                                                
1  Schuyt, K. en E. Taverne, 1950. Welvaart in zwart-wit. Den Haag: SDU Uitgevers, 2000: 95, 154-157. 
2  Films herkenbaar aan lettercode en een volgnummer maken onderdeel uit van de collectie van 533 

voorlichtingsfilms van het ministerie van Landbouw. Zij zijn beschreven in bijlagen B en C. De bijlagen zijn 
ontsloten door middel van de  internetpagina <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-
dutch-landscape> Daar is ook een verwijzing te vinden naar M 308 MINDER MOEITE MEER RESULTAAT (1958). 
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In dit beeld tilt de boer de zware emmer boven zijn macht. Door de haak van de 
weegschaal op kniehoogte te hangen werkt hij met minder moeite. De film laat 
verschillende ‘arbeidsstudies’ op de boerderij zien, gebaseerd op de ideeën van de 
Amerikaanse Taylor Society. Over dit destijds invloedrijke genootschap in paragraaf 
3.4 meer. 

 
Om inzicht te kunnen geven in de achtergronden van de filmpraktijken van het 
ministerie van Landbouw, is een toelichting op social engineering nodig. Dit hoofdstuk is 
een cultuurhistorische zoektocht naar de bronnen van deze uitvoeringsstrategie die 
ervan uitgaat dat de individuele mens en de samenleving maakbaar zijn. Het beperkt 
zich tot de grote lijnen die van belang zijn om de ideële achtergronden van de 
filmpraktijken van het ministerie te kunnen doorgronden. Zoals in het vorige hoofdstuk 
beschreven, stoelde het landbouwbeleid op verschillende ideologische tradities: 
liberalisme, socialisme, katholicisme, protestantisme en -in de zijlijn- het ecologisme. 
Daarom geeft paragraaf 3.1 een globale schets van deze overtuigingen, toegespitst op 
de landbouw. Zij zijn ook in het huidige maatschappelijke debat over de toekomst van 
de landbouw en het landschap te herkennen. Daarbij valt op dat de religieuze 
overtuigingen minder prominent zijn en de ecologische juist krachtiger. 
 Ingenieurs, opgeleid aan de Landbouwhogeschool (LH) in Wageningen, vormden 
zo goed als het gehele hoger kader van het ministerie en alle andere landbouworganis-
aties.3 Om die reden staat dit hoofdstuk uitvoerig stil bij de ontstaansgeschiedenis en de 
taakopvatting van de ingenieur in het algemeen. Daarbij is een poging gedaan om dit toe 
te spitsen op de Wageningse ingenieurs die zich bezig hielden met het structuur- 
beleid in de voorlichtings- en ruilverkavelingsprogramma’s, dus de vakgebieden  
van de plattelandssociologie, voorlichtingskunde, huishoudkunde, cultuurtechniek  
en landschapsarchitectuur. 
   In de archieven zijn voor de vormgeving van filmpraktijken van het ministerie 
voornamelijk verwijzingen gevonden naar inspiratiebronnen in de Verenigde Staten van 
Amerika. Daarom komen in de volgende paragrafen vooral de ontwikkelingen rond 
social engineering in ‘de nieuwe wereld’ aan bod, en met name het Tennessee Valley-
ontwikkelingsproject. De zoektocht eindigt binnen het ministerie van Landbouw na het 
in gebruik nemen van de eerste IJsselmeerpolder. In de Wieringermeer werd het 
gezegde ‘God schiep de aarde, maar de Nederlanders schiepen Nederland’ op een  
bijna utopische wijze in de praktijk gebracht.  

 

 3.1 Ideologie, politiek en landbouw 

Mansholt was niet de enige minister die de traditionele verzuilde verhoudingen wilde 
doorbreken. Een groot aantal van zijn collega’s in de eerste kabinetten van na de 
Tweede Wereldoorlog ondersteunde de ‘doorbraak’. Zij waren ervan overtuigd dat de 
vooroorlogse verzuiling van de Nederlandse maatschappij het oplossen van de grote 
maatschappelijke problemen in de weg had gestaan en ook na de bevrijding nog stond. 
De aanhangers van de vernieuwing streefden naar een doorbraak van die verzuilde 

                                                
3  Karel, E.H. De maakbare boer. Streekverbetering als instrument van het Nederlandse landbouwbeleid. 

(diss). Groningen / Wageningen: N.H.A.I., 2005: 30. 
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verhoudingen, op basis van een breed gedragen hervormings- en moderniserings-
programma. Niet de geloofsovertuigingen binnen de zuilen, maar toegepaste 
wetenschappelijke inzichten zouden de richting aangeven van de ontwikkelingen in de 
samenleving. Binnen de doorbraakbeweging heerste onder andere het idee dat 
wetenschap waardevrij zou zijn. Op basis van een statistische en cijfermatige benadering 
zou de samenleving rationeel te besturen, te plannen, zijn. Deze technologische 
overtuiging werd daarom ook wel ‘planisme’ genoemd. Het planisme zou internationaal 
de traditionele klassentegenstellingen tussen arbeiders en kapitalisten doorbreken; om 
die reden werd het planisme ook wel gezien als een ‘End of Ideology’.4 In Nederland 
wilde het planisme echter vooral een einde maken aan de scheiding van het 
maatschappelijk leven in de los van elkaar functionerende zuilen.  
 Bij de eerste vrije verkiezingen voor de Tweede Kamer van 1946 bleken de ideeën 
van de hervormers bij grote delen van de bevolking niet aan te slaan. Veel burgers 
bleven trouw aan de verzuilde partijen van voor de bezetting en daarmee was de 
doorbraak als ‘politiek project’ feitelijk mislukt. Het merendeel van de aanhangers van 
de doorbraak werd lid van de nieuwe sociaal-democratische Partij van de Arbeid onder 
leiding van Willen Drees (1886-1988).5 Ondanks de verschillen in politieke overtuigingen 
maakte de benadering van het planisme onder andere door de motieven van 
Amerikaanse de geplande, efficiënte en vrije samenleving die door de Marshallhulp 
Europa bereikten, opgang in Nederland en vooral binnen het ministerie van Landbouw 
en de vele ‘algemene’ en verzuilde organisaties rond het departement.6  

 

Liberale landbouwpolitiek  
 

In het liberale politieke denken diende de landbouw te worden georganiseerd volgens 
de beginselen van de ondernemingsgewijze productie, met de boer als vrije 
ondernemer, die op rationele wijze streefde naar winstmaximalisatie. Deze overtuiging 
domineerde de landbouwpolitiek vanaf het begin tot ver na het einde van de 
onderzoeksperiode. Een belangrijk element in deze overtuiging was dat de grond 
particulier bezit is en als productiemiddel zoveel als mogelijk financiële winst op moet 
brengen. De maatschappelijke organisatie vond vooral plaats op de vrije markt waar 
vraag en aanbod de prijs bepalen. De bedrijfskunde, onder andere geïnspireerd op de 
visie van de Amerikaanse Taylor Society verschafte de ondernemer, ook op de boerderij, 
de kennis en het inzicht voor het efficiënt inrichten van de werkzaamheden.  
De ontwikkelingen op de markt zorgden voor de vernieuwingen, de innovaties, in het 
bedrijf en in de samenleving.7  
 

                                                
4  Keulen, Sjoerd Jaldert. Monumenten van beleid. De wisselwerking tussen Nederlands 

Rijksoverheidsbeleid, sociale wetenschappen en politieke cultuur, 1945-2002. (diss). Universiteit van 
Amsterdam, 2014: 26-27. 

5  Redactie. „De 'doorbraak'”. Parlement.com. Montesquieu Instituut. Geraadpleegd op 25-02-2019 
<https://www.parlement.com/id/vh8lnhrrl0g6/de_doorbraak>. 

6  Dingemans, Ralph en Rian Romme. Nederland en het Marshall-plan, Een bronnenoverzicht en filmografie 
1947-1953. Den Haag: Algemeen Rijksarchief, 1997: 22. Keulen 2014: 25. Fritsche, Maria. The American 
Marshall Plan Film Campaign and the Europeans. London / New York: Bloomsbury Academic, 2018: 24-
26. 

7  Keulen 2014: 32, 62. 
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De staat had in de liberale overtuiging de taak om voor de ondernemingsgewijze 
productie gunstige voorwaarden te scheppen. De overheid mocht zich niet mengen in 
de markt en in sociale en maatschappelijke kwesties. De staat hield zich afzijdig van het 
culturele domein. Boeren met een liberale overtuiging waren vaak voorstander van 
mechanisatie van de arbeid en het doelmatig inrichten van het landschap met kavels, 
geschikt voor een rationele bewerking. Deze overtuiging werd binnen de landbouw-
sector in de onderzoeksperiode voornamelijk verwoord door het zich ‘algemeen’ 
noemende KNLC, de koepel van de provinciale landbouwmaatschappijen.8 Meestal 
waren de ‘grotere’ boeren lid van deze, in geloofszaken ‘neutrale’, landbouw-
organisaties.  
 

Socialisme en landbouw  
 
De aanhangers van het socialisme zagen in de 19e eeuw dat de samenleving door de 
ongelimiteerde werking van de vrije markt ontspoorde. De vrije ondernemingsgewijze 
productie zorgde in hun ogen aan de ene kant voor een grote klasse van uitgebuite 
arbeiders en arme mensen, die moesten leven in mensonterende omstandigheden.  
Aan de andere kant van de samenleving leefden de hogere kringen in ongekende 
vrijheid en weelde. De industrialisatie zorgde ook voor uitputting van de aarde door een 
onverzadigbare exploitatie van natuurlijke hulpbronnen zoals kolen en ertsen. Het in 
cultuur brengen van woeste gronden zorgde voor een toename in de oppervlakte van 
landbouwgrond en voor een grote aantasting van natuur en landschap. Vervuilende 
fabrieken, het toenemende verkeer, slechte huisvesting, het ontbreken van sanitaire 
voorzieningen, zoals riolering en waterleiding, tastten de kwaliteit van de leefomgeving 
aan; niet alleen in de steden maar ook op het platteland.  
 De aanhangers van de verschillende stromingen binnen het socialisme zagen de 
oplossingen van maatschappelijke problemen vooral in samenlevingsmodellen waarbij 
de productiemiddelen op uiteenlopende wijzen in handen zouden zijn van ‘het volk’.  
Zij vertrouwden erop dat de wetenschap de rationele argumenten aandraagt voor de 
richting waarin de samenleving zich zal moeten ontwikkelen en naar het doel waarnaar 
zij streefden. In de socialistische overtuiging waren de productiemiddelen, dus ook de 
grond, in eigendom van het collectief, bijvoorbeeld de staat. De leiders, dus ook 
bestuurders binnen de staat, hadden tot taak het volk te verheffen uit de deplorabele 
leefomstandigheden door onderwijs en voorlichting. Zo werden binnen de uiteen-
lopende socialistische stromingen in het verleden ‘een nieuwe samenleving’ en een 
‘nieuwe mens’ zo goed als onlosmakelijk met elkaar verbonden.9  
 Communisten stelden zich daarbij een staatsvorm voor waarbij na een revolutie 
de partij namens het proletariaat de macht kreeg en de maatschappelijke revolutie van 
bovenaf doorvoerde. De wijze waarop tsaristisch Rusland veranderde in de communis-
tische Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (USSR) is een schoolvoorbeeld van hoe 
deze politiek uitwerkte.  
 

                                                
8  Siemes, Hans. Eeuwige droom. Slotakkoord van het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité 1984-2004. 

Den Haag: Stichting Nederlands Landbouw-Comité. 2004. 
9  Duyvendak, Jan Willem. De planning van ontplooiing. Wetenschap, politiek en de maakbare samenleving. 

Den Haag: Sdu Uitgevers, 1999: 10. 
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De sociaal-democraten streefden aanvankelijk ook naar nationalisatie van de grond.  
Zij gaven dat standpunt in het interbellum op en wilden het platteland hervormen door 
het invoeren van een planmatige economie onder de hoede van de overheid. Het doel 
daarbij was een verbetering van zowel de voedselproductie als de sociale en culturele 
verheffing van boeren en arbeiders. De landarbeiders waren onder andere verenigd in 
wat de Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond (ANAB) zou worden, aange-
sloten bij het NVV. Het Plan van de Arbeid uit 1935 besteedde verschillende paragrafen 
aan de wijze waarop ‘de rode zuil’ de problemen op het platteland zou willen oplossen.10 
Volgens de opstellers van het plan vormde de basis voor het handelen van de boer het 
rationeel denken, landbouwkundig onderzoek en een planmatige opzet. De vernieuwin-
gen van de ‘doorbraak’ waren voor een deel geïnspireerd op Het Plan van de Arbeid.11 
De sociaal-democratische denkbeelden kregen in eerste instantie een praktische 
uitwerking in de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van de Wieringermeer.  
De sociaal-democratische denkbeelden en praktijken raakten aan het einde van de 
onderzoekperiode met de opkomst van het neoliberalisme op de achtergrond.12   
 

Confessionele landbouwpolitiek  
 
In de verzuilde Nederlandse samenleving drukten de meer conservatieve of christelijke 
overtuigingen uiteraard ook hun stempel op het amalgaam van oplossingen voor de 
problemen in de landbouw. De confessionele politiek ging uit van een zorgzame, door 
god bezielde wereld, waarin individuen en de overheid in een harmonieuze relatie 
staan. De maatschappij bestond in deze opvattingen uit verzuilde organisaties, gegroe-
peerd rond de verschillende kerkgemeenschappen. De leden van de zuilen wilden de 
problemen en vooral kwesties van levensbeschouwelijke aard zoveel mogelijk binnen de 
eigen organisaties oplossen. Belangrijke inspiratiebronnen waren de bijbelse wetten van 
het ‘rentmeesterschap’, het ‘woekeren met talenten’ en van de ‘naastenliefde’.  
De overheid moest voorwaardescheppend zijn en mocht zich inhoudelijk niet mengen  
in de richting van de ontwikkelingen.  
 Het gezin als hoeksteen van de samenleving was een kenmerkend onderdeel van 
deze overtuiging en daarom stond het gezinsbedrijf aan de basis van de landbouw-
sector. Een boer droeg, door goed rentmeesterschap, de boerderij over aan volgende 
generaties. Het liefste deed hij dat aan de ‘stamhouder’, de oudste zoon. De wijze 
waarop dat het beste kan, werd besproken en beslist in de familie en binnen de lokale 
geloofskring. De protestants-christelijke boeren van de CBTB en landarbeiders van de 
NCLB wilden in de 20e eeuw door solidariteit en soevereiniteit in de eigen zuil de grote 
maatschappelijke problemen aanpakken. De rooms-katholieke KNBTB en Landarbeiders-
bond Sint Deusdedit zagen de oplossing in een corporatistische organisatie van de 
agrarische sector, zo goed als in de rest van de samenleving. De protestants-christelijke 
en rooms-katholieke organisaties zagen hun werk ook als onderdeel van de emancipatie 
van hun eigen achterban ten opzichte van het liberale KNLC. De gebondenheid van de 
confessionele organisaties aan de kerken kwam onder meer tot uitdrukking in het 

                                                
10  Krajenbrink, E.J. Het Landbouwschap. (diss). Groningen: Rijksuniversiteit Groningen (NAHI) 2005: 27-28, 

40.  
11  Commissie uit N.V.V. en S.D.A.P. Het plan van de arbeid. Amsterdam: Arbeiderspers, 1935. 
12  Keulen 2014: 301.  
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principe dat de plaatselijke pastoor ‘geestelijk raadsman’ was van de lokale afdeling van 
de standsorganisatie of plattelandsvrouwenvereniging. Bij een CBTB-boer werden op 
zondag alleen de meest noodzakelijke werkzaamheden verricht, zoals het melken.13  
 

Ecologische landbouw  
 

Het ecologisme wortelde in de overtuiging dat de wereld een sterk verweven en levend 
systeem is, waarin alle elementen met elkaar verbonden zijn. In de fysieke omgeving 
vormden bodem, water, lucht en licht, planten, dieren en mensen de elementen in die 
samenhang. Dat samenhangend geheel was waardevol van zichzelf en het was de plicht 
van de mens zorgvuldig en met respect met ‘het levend systeem van de wereld’ om te 
gaan. Aanhangers van het ecologisme meenden dat de industriële productie een 
natuurverwoestende werking had omdat het essentiële breuken veroorzaakt. Daarom 
wilden zij ongezonde praktijken een halt toe roepen, met als belangrijkste doel het 
herstellen van de verbroken relaties in de natuur en de samenleving. Wetenschap gaf 
inzicht in de relaties, de breuken en wat bij het herstellen van de verbindingen 
zorgvuldig en goed handelen zou zijn. Dat was een collectief zoek- en leerproces van 
handelen als respons op de ontwikkelingen in de samenhangende omgeving. Het gezond 
maken en houden van het levend systeem was daarbij het na te streven doel.14  
 De belangrijkste strategie van de aanhangers van het ecologisme in het begin van 
de twintigste eeuw was het aankopen en beschermen van gebieden waarin zeldzame en 
kwetsbare planten en dieren voorkwamen èn het stimuleren van onderwijs en voor-
lichting. Natuureducatie maakte jonge mensen en de samenleving gevoelig voor de 
schoonheid van het land en de kwetsbaarheid van het systeem. Vroege vertegenwoor-
digers van deze beweging in Nederland waren de schoolmeesters Jac. P. Thijsse en  
Eli Heimans. Zij richtten onder andere in 1905 de Vereniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten op.  
 De ecologen wonnen in de loop van de 20e eeuw aan kracht. Vooral na de 
publicatie van het rapport Grenzen aan de groei van de Club van Rome in 1972 werd de 
ecologische beweging belangrijk in de wereldwijde maatschappelijke discussies. Het 
ecologisme stond op gespannen voet met de overtuiging dat landbouw vooral een 
economische activiteit zou zijn. De Relatienota, of voluit: de Nota betreffende de relatie 
landbouw en natuur- en landschapsbehoud van de Nederlandse regering uit 1975, was 
een voorbeeld van de beleidsmatige vertaling van het ecologisch denken. De nota gaf 
het kader voor onderhandelen tussen de aanhangers van de rivaliserende overtuigingen, 
waardoor ‘alternatief boeren’ letterlijk ruimte kreeg toebedeeld en steeds meer in de 
praktijk gebracht kon worden. Ecologische boeren streefden ernaar gezond voedsel te 
produceren en tegelijk duurzaam om te gaan met de bodem, planten, dieren en 
mensen. Daarmee beschermden zij de natuur en het levende systeem aarde.15  
 
 
                                                
13  Smits, M. Boeren met beleid. Honderd jaar Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond. (diss). 

Nijmegen: Valkhofpers, 1996. Woude, R.E. van der, Op goede gronden. Geschiedenis van de Nederlandse 
Christelijke Boeren- en Tuindersbond. Hilversum: Verloren, 2001. 

14  Wielinga, Eelke. Netwerken als levend weefsel. (diss). Wageningen: Wageningen Universiteit, 2001: 20. 
15  Snoo, G.R. de (red). Agrarisch natuurbeheer in Nederland. Principes, resultaten en perspectieven. 

Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2016. 
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De aanhangers van de liberale en christelijke stromingen verweten de ecologisten nogal 
eens dat zij boeren tot ‘parkwachter’ of ‘eco-conciërge’ wilden maken.16   
 

Politiek, staat en wetenschap 
 
De posities van de verschillende politieke bewegingen ten opzichte van de landbouw 
kunnen ook vanuit een ander perspectief worden geanalyseerd. Voor deze studie is het 
interessant om in te gaan op de visies van de politieke groeperingen over de toe te 
passen strategieën van de staat in de samenleving en in het bijzonder social engineering. 
Een aanknopingspunt daartoe biedt De planning van de ontplooiing (1999) van Jan 
Willem Duyvendak, waarin de achterliggende motieven van social engineering worden 
onderzocht. Hij beschrijft daartoe de ideeënontwikkeling in de wetenschappen in relatie 
tot de Haagse politiek, met name op het terrein van de welzijnsplanning. Andere 
onderwerpen en terreinen komen daarbij niet of nauwelijks aan bod, zoals de 
ruimtelijke ordening of de ontwikkelingen op het platteland. Het specifieke terrein van 
de rurale sociologie of de voorlichtingskunde, zoals die bijvoorbeeld werd beoefend aan 
de Landbouwhogeschool (LH) in Wageningen, blijven buiten beeld. Dat is jammer omdat 
het landbouwkundig onderzoek in Nederland, ook het universitaire, sinds het einde van 
de 19e eeuw en in de gehele onderzoeksperiode, voornamelijk werd gefinancierd en 
daarmee deels bepaald door het ministerie van Landbouw. Daarbij komt, zoals elders in 
deze studie naar voren komt, dat in de landbouw de politiek, het bestuur en de 
uitvoering van het beleid op een bijzondere wijze verweven waren. Het beleid had in de 
onderzoeksperiode een bijzondere dynamiek waarbij de samenwerking tussen de 
ambtenaren op het departement en de wetenschappers aan de LH grote invloed had. 
Daarnaast werden de standsorganisaties op alle niveaus betrokken bij het ontwikkelen 
en vooral het uitvoeren van het landbouwbeleid. Samen vormden zij het Groene Front.17 
Niettemin is het onderzoek van Duyvendak relevant voor deze studie, omdat de door 
hem geschetste patronen en processen ook terug te vinden zijn in de opvattingen en de 
praktijken van de landbouwvoorlichting door de jaren heen.  
 In de relatie tussen wetenschappelijke ideeënontwikkeling en de nationale 
politieke praktijk onderkent Duyvendak vier posities. Liberalen nemen de eerste positie 
in en zien een beperkte rol voor de staat in het veranderen van de samenleving en het 
vergroten van de mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing. In de volgende positie,  
die van de ‘etatisten’ heeft de staat een grote verantwoordelijkheid en hebben de 
maatschappelijke organisaties slechts een beperkte taak. Deze houding is terug te 
vinden bij de sociaal-democraten. De derde positie, ingenomen door de links-libertairen, 
zien juist een brede taak bij organisaties in de samenleving met een beperkte rol van de 
overheid. De kenmerken van deze positie zijn binnen de agrarische sector terug te 
vinden bij de christelijke landbouworganisaties. Zij staan, althans op dit specifieke 
terrein, dichtbij ‘links-libertaire’ stromingen. De participatieve planners nemen de 
laatste positie in en zoeken naar een zo groot mogelijke inbreng van groepen in de 
samenleving bij een sterke overheidsplanning.18 De kenmerken van deze positie komen 
terug in het ecologische denken. De vier posities zijn ook te herkennen in de 

                                                
16  Van der Woude 2001: 497. 
17  Schuyt en Taverne 2000: 154-157. 
18  Duyvendak 1999: 70. 
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vertelstructuren over de verhouding tussen overheid en burgers van de collectie 
voorlichtingfilms van het ministerie van Landbouw.  
      

 3.2  Vroege wegbereiders van social engineering 

Zoals eerder in  Vignet 1.2 te lezen is, komt de term ‘sociaal ingenieur’ niet voor in het 
Nederlandse woordenboek,19 maar de Oxford English Dictionary omschrijft een social 
engineer als:  

 
A person who uses centralized planning in an attempt to manage social 
change and regulate the future development and behaviour of a society. 
 

Het Engelse woordenboek geeft als eerste vermelding van het woord een artikel uit 
1842, geschreven door J. Gray, met de titel Efficient Remedy Distress of Nations. Het 
lemma vermeldt vervolgens dat het begrip geen vaste betekenis kende totdat social 
engineering in de praktijk werd gebracht als een aan de pedagogiek grenzend vak.20  
 Om de uitvoeringspraktijken van het landbouwbeleid te kunnen begrijpen is het 
van belang langer stil te staan bij de herkomst van ideeën over de maakbare samen-
leving en social engineering. Daarbij wordt in deze studie vooral gekeken naar 
toepassingen in de landbouw en op het platteland. Een sleutelrol is hierbij weggelegd 
voor de ingenieur en vanuit dat perspectief vormt de studie Ingenieur van beroep (1985) 
van Harry Lintsen een dankbaar uitgangspunt. In zijn overzichtswerk verkent hij de 
historische ontwikkeling in de beroepsopvatting van de technische ingenieurs,  
de afgestudeerden van wat destijds de wetenschappelijke technische hogescholen (TH)  
en de hogere technische scholen (HTS) werden genoemd. Het onderwijs en onderzoek 
aan de TH in Delft staan bij Lintsen centraal.21 De kern van de taakopvatting van de 
ingenieur in het algemeen is het ‘beheersen’ van de natuur en de samenleving door 
middel van kennis uit de wiskunde en natuurwetenschappen. Het is zijn of haar taak om 
de natuurwetenschappen praktisch uitvoerbaar te maken, waardoor kennis een waarde-
volle productiefactor in ondernemingen en in de samenleving wordt. Met een alsmaar 
verdergaand proces van aanpassingen in het fysieke, sociale en mentale domein door 
middel van technologie, mechanisering en automatisering zorgt de ingenieur voor het 
verhogen van de productiviteit. Hij doet dat met een ‘machineachtig’ mensbeeld.22  
 De beschrijvingen in Ingenieur van beroep zijn grotendeels ook van toepassing op 
de ‘Wageningers’, zoals blijkt uit De geschiedenis van de Landbouwuniversiteit (1993). 
Dr. ir. M.P.M. Vos, op dat moment voorzitter van het college van bestuur, omschreef de 
taakopvatting van ‘Wageningen’ als volgt:  
 

                                                
19 Boon, Ton den en Ruud Hendrickx, 2015, Van Dale Uitgevers, Geraadpleegd op 24-10-2016 

<http://ua.vandale.nl/zoeken/zoeken.do>. 
20  Editorial Office OED. „Social Engineer”. Oxford English Dictionary. September 2009. Oxford University 

Press. Geraadpleegd op 21-10-2016 
<http://www.oed.com/view/Entry/272767?redirectedFrom=social+engineer#eid>. 

21  Lintsen, Harry. Ingenieur van beroep. Historie, praktijk, macht en opvattingen van ingenieurs in 
Nederland. Den Haag: Ingenieurspers, 1985. Zie ook: Lagast, Noël. Vijfhonderd jaar geschiedenis van de 
ingenieur. Van 1500 tot 2010, Antwerpen: Garant, 2011. 

22  Lintsen 1985: 181-182. 



Bewogen landschap – 3 De wortels van social engineering op het platteland 

 97 

 
De Landbouwuniversiteit heeft te allen tijde met haar wetenschappelijke 
werk gereageerd op de uitdagingen die vanuit de samenleving op haar 
afkwamen en die raken aan het dagelijks leven van de mens. Deze traditie 
van dienst aan de samenleving wil zij onverminderd voortzetten …. 23   

 
Over ingenieurs en hun streven om door middel van materiële zaken, zoals infrastruc-
tuur, huisvesting en communicatie, invloed op de samenleving uit te oefenen, bestaan 
verschillende beelden en verhalen. Zij variëren van de mythische ‘priester’ die optreedt 
als de bemiddelaar tussen de dominante natuurwetenschap en praktisch toegepaste 
techniek, tot de ‘slaaf’ in dienst van machtige overheidsbestuurders en ondernemers.24  
 

 Vignet 3.2 
 
Het beeldhouwwerk ‘De Zaaier’ werd in 1923 aan de Landbouwhogeschool (LH) 
geschonken door de Wageningse beeldhouwer August Falise en stond destijds voor 
het Hoofdgebouw van de LH.25 Het verbeeldt de taakopvatting van de 
landbouwkundig ingenieur: het zaaien van wetenschappelijke kennis opdat de 
maatschappelijke oogst later rijk zal zijn.  
 
Stilstaand beeld uit M 185 DE NEDERLANDSE POOTAARDAPPEL (1948) 4’50.   
 

 

 
De taakopvatting komt goed tot uiting in de inaugurele rede die ir. F. Hellinga 
uitsprak onder de titel De cultuurtechniek als samenhangend geheel bij het 
aanvaarden van de eerste leerstoel in de Cultuurtechniek aan de LH op 2 december 
1947. De nieuwe discipline over het in cultuur brengen van gronden kwam voort uit 
de leer van de afwatering van de bodem en de polderbemaling en de leer van de 
grondverbetering. Hij definieerde cultuurtechniek als ‘de maatregelen en werken, die 
voor een reeks van jaren leiden tot een hogere gebruikswaarde van de bodem.’ Hij 
zag cultuurtechniek als een integrerend technisch vakgebied vooral toegepast in 
ruilverkavelingen om de productiviteit van de landbouw te vergroten. 26   
 

                                                
23  Haar, J. van der. De geschiedenis van de Landbouwuniversiteit, Deel 1. Wageningen: 

Landbouwuniversiteit, 1993: 5. 
24  Lintsen 1985: 3-4.  
25  Nijland, Rik. „Waar komt De Zaaier?” Resource 29-03-2018. Geraadpleegd op 3-16-2018 

<https://resource.wur.nl/nl/show/Waar-komt-De-Zaaier.htm>. 
26  Hellinga, F. De cultuurtechniek als samenhangend geheel (inaugurele rede). Landbouwhogeschool 
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De sociale en juridische kwesties, zoals de veranderingen in de bedrijfsvoering en 
eigendom, komen in de rede slechts zijdelings aan bod. 

 
Het werk van een ingenieur laat zich omschrijven met de metafoor van de landschaps-
architect die met zijn vakmanschap principes van Vitruvius over orde, nut en schoonheid 
oplegt aan de natuur.27 Een sociale ingenieur past dezelfde strategie toe, zij het niet in 
het fysieke landschap maar in de samenleving. Het doel van het ingrijpen van de 
ingenieur is te komen tot een ‘waardige’ samenleving. Wat waardig of fatsoenlijk is, 
wordt meestal bepaald door de dominante overtuigingen in de samenleving of de 
heersende staatsmacht.28  
 

Mythes, kunsten en vroege wetenschap 
 
De ‘beschermheilige’ van de ingenieurs is Prometheus.29 Een oude Griekse mythe vertelt 
hoe de godenzoon, ‘de vooruitdenkende’, uit leem eerst dieren en vervolgens de man 
kneedde. De godin Eros blies de man leven in en Pallas Athene schonk hem het denkver-
mogen. Maar ‘… ziende zagen ze niet en horende hoorden ze niet. […] Ze handelden 
zonder plan of verstand.’ Prometheus kreeg medelijden met de mannen en leerde ze 
alles wat nodig was voor het leven in de mensenwereld. Het laatste wat hij ze meegaf 
was het vuur.30  
 

  Vignet 3.3 
 
Beeld van Prometheus op het terrein van de Technische Universiteit, Delft.  

 

 
De ingenieur wil de verlichte kennis 
inzetten bij het oplossen van problemen 
en zo de samenleving verbeteren. Het 
vuur van Prometheus is terug te vinden 
in de logo’s van de Technische 
Universiteit Delft en de Afdeling 
Voorlichting van het ministerie van 
Landbouw. 
 

 
De hitte en het licht van het vuur had Prometheus met een gloeiende venkelstengel 
gestolen uit de godenwereld. Met het vuur konden de mannen hun dagelijks leven op 
de mensenaarde beneden steeds makkelijker maken. Zeus kwam achter de diefstal en  
 

                                                
27  De metafoor komt van Bauman, Zygmunt. Socialism: The Active Utopia, New York 1976. In Scott, 
  James C. Seeing Like a State, How certain schemes to improve the human condition have failed. New 

Haven and London: Yale University Press 1998: 91. 
28  Scott 1998: 91- 92. Hij gebruikt het woord ‘decent’ hier vertaald met fatsoenlijk of waardig. 
29  Lintsen 1985: 223. 
30  Roodbeen, Merit. Griekse en Romeinse mythen en sagen. Hoevelaken: Verba 2000: 24. 
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strafte Prometheus door hem vast te laten ketenen aan de rotsen. Elke dag pikte een 
adelaar zijn lever weg, maar elke nacht groeide de lever van Prometheus weer aan.31 
 
De wortels van de traditie van de strategie van engineering liggen in de Renaissance van 
de 16e en de Verlichting van de 18e eeuw.32 Het woord ingenieur is afgeleid van het 
Latijnse woord ‘ingenium’ dat oorspronkelijk aard, capaciteiten, verstand, talent, 
vindingrijkheid of letterlijk ‘wat is ingeboren’ betekent. Ingenium werd in de 
middeleeuwen vooral gebruikt om een kunstgreep, een apparaat of een belegerings-
werktuig aan te duiden. Het ingenieursberoep heeft dus historisch een verwantschap 
met het leger.33 Leonardo da Vinci (1452-1519) wordt vaak gezien als één van de eerste 
ingenieurs. Creativiteit en streven naar een alomvattende schoonheid waren Da Vinci’s 
belangrijke drijfveren.  
 

 Vignet 3.4 
 
Da Vinci is de meest beroemde kunstenaar die zich in de Renaissance in opdracht van 
machtige heersers bezighield met schilderkunst, theater, het oplossen van bouw-
kundige, werktuigkundige, civieltechnische en militaire vraagstukken.  

Stadsplattegrond van een stad door Leonardo da Vinci getekend in 1502.34 

 

Met deze kaart van de Italiaanse stad 
Imola toonde hij zijn cartografische 
vaardigheden die ingezet konden 
worden voor militaire doeleinden.  
Hij ontwierp onder andere ook nieuwe 
indelingen voor de stad Milaan, deed 
als een waterbouwkundig ingenieur 
voorstellen om rivieren te verleggen en 
moerassen in te polderen.35  

In zijn werkwijze combineerde Da Vinci een buitengewoon observatietalent en 
wiskundig inzicht aan een groot voorstellingsvermogen en artistieke en 
ambachtelijke kwaliteiten. Hij maakte bij het analyseren van de wereld om hem heen 
vooral gebruik van analogieën. Juist deze combinatie was kenmerkend voor vroegere 
generaties van ontwerpende ingenieurs zoals bouwkundigen, interieurarchitecten en 
de vormgevers van het landschap.36 

 
 
 
                                                
31  Roodbeen 2000: 24. 
32  Lintsen 1985: 46. 
33  Veen, P.A.F. van. Etymologisch woordenboek. Utrecht / Antwerpen: Van Dale Lexiconografie, 1991: 359. 
34 Wikipedia, the Free Encyclopedia. „Science and inventions of Leonardo da Vinci.” 04-03-2019, Wikipedia 

Foundation. Geraadpleegd op 10-03-2019 
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35  Isaacson, Walter. Leonardo da Vinci. De biografie. Uitgeverij Unieboek / Het Spectrum BV, Amsterdam 
2017: 376-384. 

36  Lintsen 1985: 11-12. Isaacson 2017. 
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Da Vinci en zijn collega’s leunden sterk op ambachtelijk overgeleverde vaardigheden en 
de intuïtieve inzichten van de kunstenaar, meer dan op wetenschappelijke praktijken.37 
De wortels van engineering in het sociale domein liggen wellicht in Utopia (1516), 
de literaire en nu en dan ironische beschrijving van Thomas More van het gelijknamige 
fictieve eiland. Op Utopia zijn alle maatschappelijke problemen uit de 16e eeuw opgelost 
door een strenge maatschappelijke organisatie, gebaseerd op collectief bezit van de 
productiemiddelen en geleid door democratisch gekozen en bevoogdende bestuurders. 
 

 Vignet 3.5 
 
Thomas More geeft de landbouw een sleutelpositie in de samenleving maar besteedt 
relatief weinig aandacht aan het platteland. Op de afbeelding zijn de steden dan ook 
dominant. 
 
Het eiland Utopia volgens de afbeelding in de originele uitgave uit 1516. 
 

 

Bewoners van Utopia moeten bij 
toerbeurt op de collectieve boerderijen 
wonen en werken. Zij voorzien hun 
eigen wijk in de stad van voedsel. 
Omdat de samenleving en het land op 
Utopia rationeel zijn ingericht en 
hebzucht is buitengesloten, bestaat er 
geen armoede of honger en wordt er 
goed gezorgd voor zieken en oude 
mensen.38 

 

 
Voorlopers van sociale ingenieurs 

 
Vroege vormen van engineering, waarin wetenschappelijk onderzoek als basis ging 
fungeren voor het ingrijpen in de fysieke omgeving, werden tussen 1765 en 1800 
ontwikkeld in de bosbouw in de Duitse vorstendommen. Zo publiceerde Johann  
Gottlieb Beckmann (ca 1700-1777) over zijn werk als staatshoutvester van het 
vorstendom Saksen en beschreef op welke wijze een zo groot mogelijk en constant 
volume hout kon worden geleverd. Hij bracht het bos letterlijk en figuurlijk in kaart en 
bestudeerde de individuele bomen. In zijn methode ging hij in het natuurlijke bos op 
zoek naar ‘normaalbomen’, bestudeerde hoe en waar die het beste groeiden en te 
oogsten waren. Met de opgedane kennis verdeelde hij het woud in ‘akkers’ en beplantte 
elke akker met een enkele soort, gelijk van leeftijd en op rijen zonder ondergroei.  
Hij maakte het bos leesbaar en controleerbaar om zo het natuurlijk groeiproces 
optimaal te benutten. Zijn methode werd in de loop van de tijd overal ter wereld 
toegepast.39  

                                                
37 Lintsen 1985: 11-12. 96-97. Isaacson 2017. 
38  More, Thomas. Utopia, Marja Brouwers (red), Paul Silverentand (vert). Amsterdam: Atheneum - Polak & 
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In de 18e en 19e eeuw legden Pruisische bestuurskundigen, de zogenaamde 
‘kameralisten’, de basis voor de praktijk van engineering binnen het sociale domein.  
De kameralisten onderzochten hoe een absolute vorstenstaat ingericht diende te 
worden. Hun opvattingen zijn ook te vinden in het gedachtegoed van de Franse 
fysiocraten met François Quesnay (1694-1774) als bekendste vertegenwoordiger.  
Het uitgangspunt van de fysiocraten was dat de rijkdom van een natie haar oorsprong  
vond in de waarde van de voor landbouw beschikbare grond.40 De fysiocraten stonden 
aan het begin van de wetenschappelijke traditie van wat later het vakgebied van de 
volkshuishoudkunde of macro-economie zou worden.41  
 Een tweede Franse bron van de beroepsovertuiging van de sociale ingenieur was 
utopisch-socialist Claude Henri de Saint-Simon (1760-1825). Hij voorzag de Franse 
revolutie, en volgens hem zou de feodale samenleving daarbij vervangen moeten 
worden door een nieuwe, op de ratio gebaseerde orde. In zijn ogen moesten 
wetenschappers uitvindingen doen. Industriëlen hadden de taak om te zorgen voor de 
materiële vooruitgang. Filosofen en kunstenaars zouden de functie van de kerk 
overnemen en een nieuwe moraal ontwikkelen om de menselijke emoties te beheersen. 
De ingenieurs legden in zijn maatschappijvisie de verbinding tussen de ondernemers en 
de wetenschappers.42  
 
De opkomst van de industriële samenleving zou het idee van social engineering een 
geheel nieuwe impuls geven. Onder invloed van de diepingrijpende economische en 
maatschappelijke veranderingen namen de verschillen tussen arm en rijk toe. De misère 
van de armen, de paupers, werd groter, de maatschappelijke spanningen liepen op, 
revoluties lagen op de loer of braken uit. Politici, wetenschappers, kunstenaars en 
andere intellectuelen gingen fel met elkaar in debat over wat de ‘sociale kwestie’ werd 
genoemd. Van verschillende kanten werden oplossingen voor de maatschappelijke 
problemen aangedragen. Na lang aandringen vanuit verschillende groepen uit de 
samenleving kreeg de staat, al dan niet in samenwerking met het bedrijfsleven, steeds 
meer verantwoordelijkheid om de maatschappelijke problemen op te lossen.43  
 Om de nieuwe taken goed uit te kunnen voeren, was meer inzicht in de eigen-
schappen van het territorium en de samenstelling van de bevolking nodig. Het leven van 
alledag moest ‘leesbaar gemaakt’ worden. Daarom begonnen staten eind 18e eeuw met 
het organiseren van volkstellingen. Tal van statistische gegevens van de burgers werden 
geregistreerd: leeftijd, bezit en beroep, het inkomen en andere economische kengetal-
len, sociale en culturele eigenschappen zoals gezinssamenstelling en geloof. Een ander 
voorbeeld is het invoeren van het kadaster. Dat maakte een einde aan de feodale en 
niet te controleren eigendomsrechten op de grond en bodemschatten.44 Het rationeel 
vastleggen van de eigendommen door landmeters zorgde voor een nieuwe ruimtelijke 
vormgeving van stad en land.  
 

                                                
40  Scott 1998: 14. 
41  Van der Haar 1993: 14, 31. 
42  Tromp, B. „Het maatschappijbeeld van de ingenieur.” In: Beroepspraktijk van de ingenieur, Studium 
 Generale Dictaat TH Eindhoven 1973: 21-23. In Lintsen 1985: 162. 
43  Lintsen 1985: 42 
44  Scott 1998: 32-33. 
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 Vignet 3.6 
 
In het landschap zijn sporen van de verschillende ruimtelijke patronen vaak door 
elkaar heen waarneembaar. In het polderlandschap ontmoeten verschillende patro-
nen zich bijvoorbeeld als recent toegevoegde elementen, zoals elektriciteitsleidingen 
die geplaatst worden in het kavelpatroon van eeuwenoude veenontginningen.  
 
Stilstaand beeld uit de film M 353 ERF EN LANDSCHAP (1963): 6’20. 
 

 

 
De sequentie waaruit dit beeld genomen is begint met het rechttrekken van 
eeuwenoude kavelgrenzen en waterlopen door de aanleg van nieuwe wegen en 
sloten met bulldozers en draglines tijdens een ruilverkaveling. Bij dit beeld vertelt de 
commentaarstem met enige ironie: ‘De natuur houdt ook niet van rechte lijnen en 
daarbij komt dat ons land ook bewoonbaar moet blijven.’   

 
Met de gegevens uit het bevolkingsregister, het kadaster en tal van andere verzamelin-
gen kon de staat sturen in de economische, sociale en culturele ontwikkelingen.45  
Dit gebeurde altijd selectief en zo kregen bepaalde eigenschappen van het land en de 
bevolking wél aandacht van wetenschappers en bureaucraten, maar andere niet.  
Het leesbaar maken van het grondgebied en de samenleving houdt dus per definitie een 
versimpeling van het beeld in. Het vertalen van complexe patronen en processen in de 
werkelijkheid tot eenvoudige cijferreeksen en schema’s kon leiden tot opzienbarende 
nieuwe inzichten, maar even makkelijk tot sociale en ecologische rampen.46  
 In de loop van de negentiende eeuw namen de verschillende visies over mogelijke 
oplossingen voor de problemen in de industriële samenleving en de ‘sociale kwestie’ 
geleidelijk vastere vormen aan. Zij zijn tegenwoordig nog steeds terug te vinden in de 
waaier aan overtuigingen over de positie van de ingenieur in de maatschappij. De eerste 
stroming past in de liberale traditie en gaat uit van de sturende werking van de 
kapitalistische vrije markt. De ingenieur draagt in deze visie bij aan technische 
vernieuwingen; die zorgden voor economische ontwikkelingen en dus voor welvaart. 
Binnen deze stroming kunnen ingenieurs, vooral werkzaam in de ondernemingen, niet 
alleen zorg dragen voor het efficiënt draaien van de machines, maar ook voor de 
organisatie van het productieproces. In opdracht van de ondernemers zorgen zij voor de 
optimale afstemming van mens en machine, de indeling van het arbeidsproces en voor 
                                                
45  Lucassen, Leo. „Op het breukvlak van individu en gemeenschap.” In Jan Kok en Jan van Bavel (red). De 
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goede werkomstandigheden binnen de onderneming. Maar de liberale ingenieur grijpt 
niet in op maatschappelijke processen.47 
 Een tweede stroming binnen de vakopvatting van de ingenieur buigt zich uitdruk-
kelijk over ‘de sociale kwestie’. Het tijdschrift van de Vereniging van Delftse Ingenieurs 
getuigde daar in 1897 van. In De Ingenieur staat het volgende programma te lezen:  
 

De bodem, waarop de mens leeft, moet vrij blijven van alle zelfstandighe-
den, welke nadeelige gasvormige of organische produkten in de atmosfeer 
kunnen brengen of het grondwater kunnen besmetten; de openbare 
wateren moeten zoo rein en zuiver mogelijk worden gehouden; de lucht in 
onze woningen, in openbare gebouwen en vooral scholen, moeten zoveel 
mogelijk in samenstelling gelijk aan die zuivere buitenlucht worden 
gebracht en gehouden; de atmosfeer moet door geene schadelijke stoffen 
worden verontreinigd; onze spijzen moeten voor ieder bederf gevrijwaard 
zijn.48  

 
Dit citaat weerspiegelt naast een socialistische ook duidelijk een ecologische maatschap-
pijvisie. In de strijd tussen arbeiders en ondernemers zien de aanhangers van deze 
opvatting voor de ingenieur een bemiddelende, verzoenende rol weggelegd. Door 
geboorte en opleiding zou de ingenieur de sociale klassen, ieder met hun eigen onmis-
bare maatschappelijke functies, harmonisch samen kunnen brengen volgens een 
‘organisch’ maatschappijmodel.49 De eerste ingenieurs uit deze stroming leverden als 
dienaren van de staat, bijvoorbeeld als minister, een belangrijke bijdrage aan de vroege 
sociale wetgeving op domeinen als veiligheid, arbeidsomstandigheden en werktijden.  
Ir. Cornelis Lely (1854-1929), meer bekend vanwege zijn plannen voor het afsluiten van 
de Zuiderzee, was één van hen.50  
 

Social engineering, een nieuw beroep 
 
Het Engelse woordenboek omschrijft social engineering als een strategie:  
 

The use of centralized planning in an attempt to manage social change and 
regulate the future development and behaviour of a society. 

 
De eerstgevonden beschrijving is van 18 september 1899 in het tijdschrift Social 
Engineering: ‘The following subjects were adopted for a Course of Lectures on Modern 
Social Problems ... Social Engineering, a New Profession.’51 De beschrijving geeft niet aan 
of het vak in het publieke of private domein wordt uitgeoefend. Dat laatste is wel het 
geval in het handboek De Wereld en Nederland (2011). Daarin definieert sociaal-
historicus Leo Lucassen het doel van social engineering:  

                                                
47  Lintsen 1985: 58. 
48  De Ingenieur 12 (1897): 442-443. In Lintsen 1985: 43. 
49  De Ingenieur 2 (1887): 65-66. In Lintsen 1985: 45. 
50 Lintsen 1985: 45-46. 
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Het intensief ingrijpen van de staat in het leven van de burgers om hen te 
behoeden voor risico’s in het bestaan zoals honger, armoede, ziekte en 
misdaad.52  

 
In het Glossarium bij het boek op internet is de omschrijving uitgebreider en wordt meer 
aandacht besteed aan het proces van social engineering:  
 

… het streven van de staat om zoveel mogelijk informatie over de samen-
leving te verzamelen en aan de hand daarvan het gedrag van mensen en de 
aard van hun natuurlijke omgeving door gerichte ingrepen te beïnvloeden.53  

 
Lucassen plaatst de strategie van social engineering daarmee in de traditie van de 
overtuiging dat de samenleving maakbaar is onder leiding van de staat. Eelke Wielinga 
geeft in zijn onderzoek Netwerken als levend weefsel (2001) voor social engineering een 
beschrijving bij de vraag ‘Hoe krijgen we hen zover?’ Als antwoord geeft hij: ‘…. ”Social 
engineering” is een stroming in het organisatieadvieswerk die bij het strategisch 
paradigma past.’ Opvallend is dat Wielinga de strategie die hij omschrijft als ‘… hoe 
krijgen we de mensen zover dat ze de rol spelen die van hen wordt verwacht …’ plaatst 
in de periode na 1984.54 Dat is bijzonder omdat die strategie al ver voor 1984 ook in 
Nederland wijdverbreid was en het woord uit Delft afkomstig is. 
 

 3.3  De eerste ‘sociaal ingenieurs’ in Nederland 

In Nederland van voor de industriële revolutie is een aantal voorbeelden te vinden van 
social engineering, ook al bestond de term toen nog niet. Simon Stevin (1548-1620),  
de ontwerper van forten en verdedigingswerken in dienst van Stadhouder Prins Maurits 
van Oranje, was de eerstgenoemde ingenieur in de lage landen. De ingenieur en de prins 
hadden elkaar in 1583 leren kennen aan de toen pas opgerichte Universiteit van Leiden. 
In Leiden werd door hun toedoen in 1600 een ‘school’ voor ingenieurs opgericht die 
geen onderdeel uitmaakte van de universiteit.55 Stevin beperkte zich niet tot militaire en 
technische onderwerpen. Ook economische en organisatorische kwesties, muziek, 
stedenbouw en zelfs godsdienstige vragen zouden volgens hem beantwoord kunnen 
worden met een wetenschappelijke en op de praktijk gestoelde benadering. In zijn boek 
Burgherlick leven uit 1590 beschrijft Stevin de samenleving als een uurwerk waarin alle 
onderdelen als radertjes wrijvingsloos in elkaar zouden moeten passen. Voor boven-
natuurlijke krachten, voor goden en magie is in zijn mechanische wereldbeeld geen 
plaats. Godsdienst is in zijn ogen een praktisch middel om kinderen op te voeden en 
burgers te dwingen tot een nuttig leven in een goedgeorganiseerde maatschappij.56  

                                                
52  Lucassen, Leo. „Staatvorming, democratisering en sociale zorg: sociaal-politieke ontwikkelingen.”  
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De zoon van Simon, Hendrik Stevin (1614-1668), ingenieur in het Staatse leger van de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, ontwikkelde in 1667 het eerste plan om 
de Zuiderzee droog te leggen.57  
 

 Vignet 3.7 
 
De overtuiging van de Stevins en hun tijdgenoten om met wetenschap technische 
problemen in de samenleving op te lossen, was succesvol in de navigatie, de 
cartografie en vooral de ballistiek, de leer van kogelbanen. Maar bij het oplossen van 
het merendeel van de technische problemen bleef in de Gouden Eeuw een 
ambachtelijke werkwijze dominant. Een voorbeeld daarvan is de drooglegging van de 
meren in Holland, zoals de Beemster, gefinancierd door rijke kooplieden uit de stad.58     

Beemsterlants caerte, 1650.59 

 

De droogmakerij is het schoolvoorbeeld 
van het droogleggen van meren rond 
de Hollandse steden. Het gebeurde met 
windmolens in opdracht van Amster-
damse kooplieden onder leiding van 
Jan Az. Leeghwater. 
          De polder kreeg een verkaveling 
gebaseerd op classicistische schoon-
heidsidealen en niet op landbouw-
kundige kennis.60 

 
Evenals in andere periodes troffen in de 18e eeuw een aantal natuurrampen de Lage 
Landen. Zware stormen veroorzaakten bijvoorbeeld in 1702 overstromingen. Wormen 
tastten palen, sluisdeuren en houten beschoeiingen aan. Tussen 1714 en 1721 stierven 
alleen al in Friesland 40.000 koeien en andere dieren aan een veeziekte. De intellectuele 
elite ging op zoek naar nieuwe ideeën voor het herstellen van de schade, en om 
herhaling te voorkomen ontwierpen zij op basis van wetenschappelijke, en vooral 
meetkundige uitgangspunten, plannen voor steden, tuinen en landschappen.  
Een representant was Johann Hermann Knoop (1706-1769), geboren in de buurt van het 
Duitse Kassel. Zijn vader was hovenier van de vorstelijke tuinen. Hij zelf werkte vooral 
aan het hof van stadhouder Johan Willem Friso in Leeuwarden. Knoop was onder andere 
wiskundige, tuinman, hovenier, architect, kunstenaar en militair ingenieur. Hij ontwierp 
en legde tuinen en buitenplaatsen aan, schreef over kruiden, planten, fruit, hoveniers- 
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en tuinkunst en ook bijvoorbeeld over landmeetkunde. Hij had contacten met geleerden 
in Duitsland, Frankrijk en Engeland. Zij waren ervan overtuigd dat voor een gezond leven 
een gezonde omgeving nodig was. Tuinen, buitenplaatsen en ook steden, ontworpen op 
basis van geometrie, kennis van de natuur en het hoveniersvak, zouden bijdragen aan 
een gezonde samenleving.61  
 

Civiel ingenieurs in de Lage Landen 
 
Het Nederlandse landschap was aan het einde van de 18e eeuw in vergelijking met de 
Gouden Eeuw weinig veranderd. Het bestond uit een mozaïek van akkers en velden, 
boerderijen en dorpen met hier en daar een landgoed of een buitenplaats. Grote delen 
van het land bestonden uit woeste gronden. Door de slechte waterhuishouding stonden 
landbouwgronden, niet alleen de polders maar ook de hoger gelegen zandgronden, vele 
maanden van het jaar blank. Het agrarisch land was destijds ongeordend en weinig 
productief. Met het uitroepen van de Bataafse Republiek in 1795 werd Nederland een 
eenheidsstaat met een centraal gezag. C.R.T. Kraijenhoff kreeg in 1798 de opdracht van 
de nationale regering in Den Haag om het land systematisch in kaart te brengen.  
Het duurde tot 1826 voordat het gehele Rijk door landmeters voor het eerst 
topografisch was vastgelegd.62  
 De nieuwe centrale overheid van de Bataafse Republiek kreeg onder andere de 
verantwoordelijkheid voor de belangrijkste dijken, de aanleg van kanalen, het graven 
van nieuwe havens en de regulering van de grote rivieren. Daarvoor werd het Bureau 
van de Waterstaat, de voorloper van de Rijkswaterstaat, opgericht. De opleiding voor de 
waterbouwkundig ingenieurs, het Corps, gebeurde in eerste instantie bij de nieuwe 
Koninklijke Militaire Academie in Breda. Het civiele deel verhuisde naar Delft en werd in 
1864 de Polytechnische School. De nieuwe regering benoemde Jan Kops (1765-1849)  
als de eerste ‘Commissaris tot de zaken van de Landbouw’. Hij verzamelde systematisch 
statistische informatie over het Nederlandse platteland, maakte het ‘leesbaar’  
en daarmee ook, tot op zekere hoogte, bestuurbaar.  
 

 Vignet 3.8 
 
Voor het uitvoeren van de strategie van social engineering is het verzamelen van 
statistische en andere informatie over patronen en processen in de samenleving van 
belang. In 1806 publiceerde Jan Kops Het magazijn van de Vaderlandschen Landbouw 
vol tabellen en overzichten. Als Verslag van de Landbouw zou het tot 1966 bijna 
jaarlijks verschijnen.63 Door het onderzoek van de Staatscommissie voor den 
Landbouw, ingesteld in 1886, kwam opnieuw een groot aantal gegevens beschikbaar. 
In 1910 vond in Nederland de eerste landbouwtelling plaats.  
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Deze enquête zou uitgroeien tot de ‘Meitellingen’, in 2019 ‘Gecombineerde opgave’ 
genoemd, waarin alle agrarische ondernemers precieze gegevens over hun 
bedrijfsvoering moeten aanleveren.64  

 
De richting die met de stichting van de Bataafse Republiek werd ingezet, zou niet meer 
worden verlaten, al was het aanvankelijk niet zozeer de overheid, maar particulier 
initiatief dat vorm gaf aan iets wat we social engineering zouden kunnen noemen.  
In de 19e eeuw richtten de verlichte adel, fabrikanten en burgers uit de hogere standen, 
meestal uit de stad, organisaties, ‘Maatschappijen’, op met het doel de leefomstandig-
heden van de arme onderklasse te verbeteren.65 Een voorbeeld daarvan was de 
Maatschappij van de Weldadigheid, in 1818 gesticht door generaal Johannes van den 
Bosch (1780-1844). In Drenthe en Overijssel kocht Van den Bosch woeste gronden op en 
bouwde er instituten, dorpen en scholen, onder meer in Veenhuizen, Frederiksoord, 
Wilhelminaoord en op de Ommerschans. Daar werden de zogenoemde paupers uit de 
Hollandse steden, eerst uit vrije wil, later meestal onder dwang, ondergebracht.66  
 

  Vignet 3.9 
 
De ‘paupers’ uit de stad werden in de instituten van Weldadigheid onder toezicht aan 
het werk gezet. Zij moesten met schop en kruiwagen de woeste gronden in cultuur 
brengen. Op de aanwezige ‘landbouwscholen’ zouden zij een agrarische opleiding 
krijgen.  

Deel plattegrond Maatschappij van de Weldadigheid in Frederiksoord.67 

 

 
 
 
Het doel was dat zij een eigen boerderij 
in pacht kregen. In de praktijk waren 
de oorden meer een gevangenis en het 
uitgevoerde werk pure dwangarbeid.  

De gebouwen en ruimtelijke structuur van de ‘kolonies’, gevangenissen en 
proefboerderijen zijn grotendeels bewaard gebleven en genieten vandaag de dag de 
status van beschermde rijksmonumenten.68 

 
 

                                                
64  „Gecombineerde opgave.” Subsidie en financiering aanvragen. Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland. Geraadpleegd op  10-05-2018 <https://mijn.rvo.nl/gecombineerde-opgave>. 
65  Van der Haar 1993: 17. 
66  Berends, R. et all. Veenhuizen als onvrije kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid, 1825-1859. 

Zutphen, 1984. 
67  „Het Pauperparadijs.” Maatschappij van Weldadigheid. Geraadpleegd op 16-05-2018 

<http://hetpauperparadijs.nl/maatschappij-van-weldadigheid/ >. 
68  Mensink, J.J. „Tuinbouwschool Frederiksoord.” Drents Archief. Geraadpleegd op 10-05-2018 

<https://www.geheugenvandrenthe.nl/tuinbouwschool-frederiksoord>. 
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Een ander tekenend en vroeg voorbeeld van wat een voorloper van social engineering 
op het Nederlandse platteland had kunnen worden, was het droogmalen en 
‘koloniseren’ van de Haarlemmermeer (1848-1852). De uitvoering van de werken was in 
particuliere handen en de ingenieurs van Rijkswaterstaat waren slechts zijdelings 
betrokken.69 De Haarlemmermeer werd in de jaren 1849-1852 met grote stoomgemalen 
drooggelegd. Het was een indrukwekkend project dat aantoonde waartoe een private 
onderneming met behulp van ingenieurstechniek in staat was. De ontginning en de 
kolonisatie verliepen evenwel minder voorspoedig. De zware bodem was moeilijk in 
cultuur te brengen, de opbrengsten waren in de eerste jaren laag en de levensom- 
standigheden van de paupers, ‘polderjongens’, de landarbeiders, de pacht- en 
zetboeren, slecht. De bestuurders van de polder, in de eerste decennia grootgrond-
bezitters en investeerders uit de stad, bekommerden zich echter niet om de bewoners.70 
 

 Vignet 3.10 
 
Een uitzonderlijke grootgrondbezitter in de Haarlemmermeer was de jurist  
J.P. Amersfoordt (1817-1885) uit Amsterdam. Hij had in Hohenheim bij Stuttgart  
ook landbouwwetenschappen gestudeerd. Amersfoordt maakte deel uit van de 
waterschapsbesturen en was jarenlang burgemeester van de nieuwe gemeente 
Haarlemmermeer. Hij richtte onder meer ‘De Badhoeve’ op, een modelboerderij van 
200 hectare. De Badhoeve werd bezocht door wetenschappers, vorsten en hoge 
ambtenaren uit binnen- en buitenland.  

Demonstratie met een stoomploeg op de Badhoeve (1863).71  
 

 

Amersfoordt wilde zijn vernieuwende overtuigingen ook overbrengen op de 
kolonisten en zo in de gehele polder in praktijk brengen. Dit lukte door de, in zijn 
ogen, onwelwillende houding van de bevolking en zijn eigen persoonlijk optreden 
slechts in beperkte mate.72   

 

                                                
69  Lintsen 1985: 20-23. 
70  Veen, H.N. ter. De Haarlemmermeer als kolonisatiegebied. Proeve eener sociaal-geographische 

monographie. (diss). Groningen: P. Noordhoff, 1925: 51-59. 
71  Redactie, „Burgemeester Amersfoordt ontvangt hoge gasten.” Stichting Oneindig Noord Holland. 

Geraadpleegd op 10-05-2018 <https://onh.nl/verhaal/burgemeester-amersfoordt-ontvangt-hoge-
gasten>. 

72  In de filmcollectie van het Filmbureau is de Duitse productie A 381 DIE GESCHICHTE EINES POLDERS te vinden. 
De film stamt waarschijnlijk uit halverwege de jaren 60 en richt zich op een buitenlands publiek. De kans 
dat de film ingaat op de sociaal-geografische geschiedenis van de polder is klein.  
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Eén van de belangrijkste ‘Maatschappijen’ die actief waren op het platteland was de 
Nederlandsche Heidemaatschappij. Deze vereniging werd in 1888 in Arnhem opgericht 
door verlichte grootgrondbezitters, waaronder landjonkers en herenboeren. Later 
werden ook lokale en regionale overheden lid. Het doel van de Heidemij was het 
ontginnen van woeste gronden, aanleggen van bossen, het verbeteren van landbouw-
gronden en het ontwikkelen van de zoetwatervisserij. Ze nam niet alleen het initiatief, 
maar maakte de plannen en voerde ook zelf de technische werkzaamheden uit.  
De eerste ontginning onder de hoede van de Heidemij vond plaats in 1907 in Drenthe. 
Op de nieuwe landbouwgronden werden boerderijen gebouwd en aan boeren te koop 
of in pacht aangeboden. De vereniging groeide uit tot een machtige partij en leek bijna 
op een overheidsbedrijf. De Heidemij stond in Nederland ook aan de wieg van de eerste 
ruilverkaveling in 1916 op het eiland Ameland.73  
 

De eerstgenoemde sociale ingenieur 
 
Een tot de verbeelding sprekend initiatief om de grote maatschappelijke problemen in 
de steden op te lossen was het Agnethapark, in 1879 bedacht door de sociaal bewogen 
ondernemer Jacobus Cornelis (Jacques) van Marken (1845-1906) uit Delft. Zijn denk-
beelden passen naadloos in wat later zou worden aangeduid als social engineering. 
Sterker nog, het was Van Marken die de term ‘sociaal ingenieur’ introduceerde.74  
Zijn opvattingen zouden via omzwervingen in de Verenigde Staten van Amerika na de 
Tweede Wereldoorlog met de Marshallhulp terechtkomen bij het Nederlandse 
ministerie van Landbouw.  
 Van Marken vond dat een werkgever de taak had om voor het personeel tal van 
voorzieningen tot stand te brengen, zoals een pensioen, ziekenfonds en goede 
huisvesting. Hij bracht deze denkbeelden, na eerst het leven van de arbeidersgezinnen 
tot in detail in kaart te hebben gebracht, daadwerkelijk in praktijk.  
 

 Vignet 3.11 
 
Jacques van Marken studeerde in 1867 af als ingenieur aan de Polytechnische School 
in Delft. Met steun van zijn vader, een predikant, en bankiers van Mees & Zoonen uit 
Rotterdam, richtte hij in 1869 de NV Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek in Delft op. 
Naast de fabriek bouwde Van Marken voor zijn werknemers een arbeiderswijkje, 
genoemd naar zijn vrouw. Het park werd ontworpen door de gebroeders Zocher  
uit Haarlem en aangelegd in de Engelse landschapsstijl, met vloeiende lijnen en een 
organisch in elkaar overlopende ruimtelijke opbouw. Vier kleine en degelijke 
arbeiderswoningen onder één kap leken samen op een burgerlijke villa. 
 
 

                                                
73  Bergh, S.M. van den. Verdeeld Land. De geschiedenis van de ruilverkaveling in Nederland vanuit een 

lokaal perspectief, 1890-1985. (diss). Groningen / Wageningen: Nederlands Agronomisch Historisch 
Instituut, 2004: 42. 

74 Lintsen 1985: 168. 



Bewogen landschap – 3 De wortels van social engineering op het platteland 

 110 

Plattegrond van het Agnetapark in Delft.75 

 

 
 
 
 
 
 
In het park waren een gemeen-
schappelijke eetzaal, een badhuis, 
voorzieningen voor scholing en 
ontspanning, winkels en 
werkplaatsen.76 

 
Zoals werktuigkundigen en scheikundig ingenieurs het productieproces in de fabriek zo 
doelmatig mogelijk in moesten richten, zo wilde Van Marken dat speciale adviseurs met 
kennis van sociale zaken het leven van de arbeiders zouden begeleiden. In de Delftschen 
Studenten Almanak van 1884 muntte Van Marken de term ‘sociale ingenieurs’. Het 
opstel was eerder in vier delen verschenen in De Fabrieksbode, het weekblad van zijn 
onderneming. Daarin richtte Van Marken zich tot de werklieden in de door hem 
opgerichte fabrieken. Van Marken noemde zichzelf ‘technoloog’ en zag, als de leider van 
zijn ondernemingen, het ‘doen werken’ van ‘ieder onderdeel van het samengestelde 
raderwerk van de gemeenschappelijke arbeid …’ als zijn belangrijkste taak. Daarmee 
plaatste Van Marken zich in de traditie van de mechanische maatschappijopvatting van 
Simon Stevin. Bij het uitvoeren van de ‘onmogelijke reuzentaak’ van ’den idealen 
industrieel’ moest de ondernemer de hulp inroepen van ‘bekwame raadslieden’ op 
wetenschappelijk, technisch, administratief en commercieel gebied. Van Marken vroeg 
zich retorisch af:  

 
Waar blijft den mensenkenner, de mensenvriend …. [In zijn overtuiging 
rustte op de schouders van de industrieel ook de verantwoordelijkheid …] 
 … voor de machines van vleesch en bloed, […] bovenal voor menschen-
levens, voor menschenwelvaart, voor menschengeluk, voor menschen-
zielen. 

 
Om die reden was het werk van de door hem zo genoemde ‘sociaal ingenieur’ essentieel 
in elke onderneming. Want een industrieel die zijn werklieden slecht behandelde, liep in 
de overtuiging van Van Marken het risico dat zij, net als slecht onderhouden stoom-
machines, zouden barsten om dan aan de fabriek en alles wat zich daarin bevond 
‘zedelijk en geldelijk verwoesting aan te richten.’ 77  
  

                                                
75  „Plattegrond Agnetapark.” Stichting WikiDelft / Museum Het Prinsenhof. Geraadpleegd op 11-05-2018 

<http://www.wikidelft.nl/images/Plattergrond-Agnetapark-foto.jpeg>. 
76  Wennekes, Wim. De Aartsvaders. Grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven. Amsterdam / 

Antwerpen: Uitgeverij Contact. 1993: 141-196. 
77  Marken, J.C. van. „Sociale Ingenieurs.” In Delftschen Studenten Almanak. (1894): 162, 163. 
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De sociaal ingenieur zou zich volgens Van Marken moeten richten op de belangen van 
de werklieden. Deze vormden een uitgestrekt terrein dat in zijn ogen volledig braak lag. 
De nieuwe deskundige was ‘nog niet geboren’ en moest dus worden opgeleid aan 
technische hogescholen. Zij zouden werk vinden als praktisch adviseur in dienst van 
ondernemingen of in staatsdienst bij een nog op te richten ‘Departement van den 
Arbeid’. Vervolgens omschreef Van Marken vele werkvelden waarvan de sociaal inge-
nieur kennis en inzicht zou moeten hebben. Hij noemde voor de studierichting van zijn 
dromen onder andere de vakken economie, arbeidswetgeving, onderwijs, hygiëne, 
volkshuisvesting, maar ook het leren omgaan met de organisatie van allerlei sociale 
fondsen en met vrouwenarbeid. In de willekeurige opsomming verborg hij zijn 
uiteindelijke ideaal. Hij gaf aan dat bij de sociaal ingenieur in opleiding het inzicht  
moest …  

 
… rijpen met welke middelen invloed op de welvaart en het levensgeluk van 
de groote menigte moet en kan worden uitgeoefend door de werklieden 
zelven, door de patroons en door den Staat.78  
 

Hiermee schetste Van Marken de contouren van wat later de corporatistische maat-
schappijopvatting werd genoemd. Volgens Van Marken zou de toekomstig sociaal 
ingenieur zijn werk moeten zien als een roeping. Hij was bescheiden en tactvol om de 
hoofden en harten van veel verschillende mensen te winnen. Hij moest ‘… warmte en 
liefde voor de werkman …’ voelen en zich ook weten te verplaatsen in de rechtmatige 
standpunten van de patroons, onpartijdig zijn en vooral geduldig. Want als het eindelijk 
zo ver zou zijn dat de arbeiders zeggenschap zouden hebben over de ondernemingen, 
dan konden de sociaal ingenieurs ‘eenmaal bergen […] verzetten.’ 79 Aan een ingenieur 
met zo’n houding, zulke kennis en vaardigheden, daaraan vertrouwde Van Marken zijn 
gedroomde toekomst toe. 
 In zijn zoektocht naar sociaal ondernemen stuitte Van Marken op weerstand uit 
verschillende kringen. Zo schreef hij dat de commissarissen van de Gistfabriek en ook 
andere ‘welwillende beoordeelaars … mijn opkomend streven meer [beschouwen] als 
goedhartige uitingen van een philantropisch gestemde natuur …’, terwijl hij zijn werk 
zélf uitdrukkelijk situeerde in een socialistische overtuiging van ‘met elkaar, voor elkaar’, 
waarmee hij tegelijk afstand nam van het radicale socialisme van ‘Recht voor allen’  
en de visie van de voorman Domela Nieuwenhuis. Het was zijn bedoeling dat op termijn 
de fabriek, het park en alle voorzieningen gemeenschappelijk eigendom zouden worden 
van de arbeiders.80 Dat laatste is er niet van gekomen. Wat resteerde is het park met de 
woningen, nu een cultuurhistorisch rijksmonument dat nog steeds mondiaal 
belangstelling trekt.81 
  
In het begin van de 20e eeuw kreeg het liberale denken over de rol van de ingenieur  
in de samenleving geleidelijk de overhand. Maar er waren ook tegenbewegingen en  
er kwam naast de kapitalistische en de socialistische visie een derde stroming tot 
                                                
78  Van Marken 1894: 168. 
79  Van Marken 1894: 169, 170. 
80  Van Marken 1894: 155-170: 159, 160. 
81  Östlund, David. „A Knower and Friend of Human Beings, Not Machines.” In Ideas in History, No. 2/07  
 Vol. II. (2007): 55. 
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ontwikkeling. Zo richtte een aantal leden van de studentenvereniging ‘de rode Delft’  
in 1904 de Sociaal-Technische Vereniging (STV) van Democratische Ingenieurs en 
Architecten op, die in de klassenstrijd uitdrukkelijk de kant koos van de arbeiders. 
Daarbij sloot ze zich niet aan bij het revolutionaire marxisme, maar bij de sociaal-
democratische uitgangspunten van de SDAP. De TH zou, volgens de STV, in een  
nieuwe opleiding tot Sociaal-Technisch Ingenieur meer aandacht moeten besteden  
aan de verhouding tussen kapitaal en arbeid. De opleiding zou zich moeten richten  
op maatschappelijke vraagstukken, zoals sociale en technische hygiëne, arbeidsom-
standigheden, huisvesting en stedenbouw.82 De studierichting, die erg lijkt op die 
waarvan Van Marken tien jaar eerder al droomde, is er ook destijds niet gekomen. 
 

 3.4  Social engineering in de Verenigde Staten 

Wie op zoek gaat naar de wortels van social engineering in Amerika, stuit op verschillen-
de ontwikkelingslijnen. Sommige daarvan liggen in de sfeer van het politieke denken, 
andere in de sociologie. Rond 1900 ontstonden binnen het jonge werkveld van de 
sociologie in de Verenigde Staten debatten over de grondslagen van het vakgebied.  
Deze waren inhoudelijk min of meer vergelijkbaar met de discussies over de 
taakopvatting van de ingenieur in Delft. De ene groep sociologen in Amerika zag het vak 
als een objectieve natuurwetenschap. William F. Ogburn (1886-1959) was een bekend 
aanhanger van deze overtuiging. Volgens hem was het de taak van de sociologie om 
inzicht te geven in de samenleving met wetenschappelijk verantwoord verkregen 
statistische kennis. Andere sociologen maakten zich daarentegen sterk voor een 
actievere rol, onder invloed van, onder meer, de invloedrijke publicatie van The Theory 
of the Leisure Class (1899) van Thorstein B. Veblen (1857-1929). Veblen verbond 
economie en sociologie met elkaar en kwam tot de conclusie dat ondernemers met hun 
winstbejag chaos teweegbrachten en productiekrachten verspilden. Ingenieurs waren in 
zijn overtuiging voorbestemd ‘de generale staf van het industriële systeem’ te worden. 
Zij zouden bemiddelen om de oplopende spanningen tussen de maatschappelijke 
klassen tot bedaren te brengen. Veblen was niet de enige die in deze richting dacht en 
het was in de Verenigde Staten dat de ideeën van Van Marken over de ‘sociale 
ingenieur’ ingang vonden.  
 

 League for Social Service  
 
In zijn bijdrage in Ideas in History beschrijft David Östlund de wijze waarop de visie van 
Jacques van Marken over de sociaal ingenieur terecht kwam in de VS. In New York 
bestond The League for Social Service die de bemiddelende rol van de sociologie tot 
ontwikkeling wilde brengen. William Tolman was één van de drijvende krachten achter 
‘Het Verbond’. Agneta, de vrouw van Van Marken, correspondeerde met hem.  
The League startte met het uitgeven van het tijdschrift Social Engineering. Mevrouw  
Van Marken schreef in het eerste nummer van maart 1899 een artikel over de ideeën 
van haar man. Tolman noemde zichzelf vervolgens social engineer. Hij gaf lezingen in de 
Verenigde Staten en in Europa, schreef een boek met de titel Social Engineering, ver-

                                                
82  Lintsen 1985: 48-49. 
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zorgde bijdragen aan de Wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs en was daar betrokken 
bij het vooraanstaande Musée Sociale, waarvoor onder andere mijnadviseur en politicus 
Frédéric Le Play (1806-1882) het inhoudelijk fundament had gelegd.83 Le Play stond aan 
de wieg van het vakgebied van de ingénieur sociale in Frankrijk en richtte zich niet alleen 
op de arbeidomstandigheden in de mijnen, maar ook op het werk op het platteland.84  
The League for Social Service zou de Amerikaanse tegenhanger van het Musée Sociale 
moeten worden en wist belangrijke mensen uit de industriële wereld aan zich te binden, 
zoals de staalfabrikant Andrew Carnegie en de eigenaren van het bedrijf National Cash 
Register Company (NCR). In 1908 verliet Tolman The League, maar bleef het 
gedachtegoed van social engineering verspreiden.85 In de eerste decennia van de 20e 
eeuw kreeg het vak van social engineer vaste grond in het Amerikaanse hoger onderwijs 
en daardoor in de samenleving. Het werd onder andere onderwezen aan de Land Grand 
Colleges. 
 

Rural Extension  
 
De zelfstandige Land Grand Colleges - of op speciale afdelingen van state universities - 
leidden onder andere landbouwvoorlichters op die in dienst kwamen van de Rural 
Extension Service. De Colleges waren een uitvloeisel van de federale Land Grand Act van 
1862, waarin de afzonderlijke staten het recht kregen om landbouwgrond in concessies 
uit te geven aan boeren, op voorwaarde dat een deel van de opbrengsten werd besteed 
aan hoger onderwijs gespecialiseerd in ‘agriculture and the mechanic arts’. Aan deze 
Land Grand Collages kwam vervolgens, in de eerste helft van de 20e eeuw, de rural 
sociology, de plattelandssociologie, tot ontwikkeling. In tegenstelling tot de algemene 
sociologie zag de rurale sociologie het platteland niet als een voorstadium van de 
urbane samenleving maar als een maatschappijvorm met eigen kenmerken, patronen, 
processen en problemen. De modernisering op het platteland had, kortom, een andere 
dynamiek dan in de stad en leidde niet per definitie, zoals de algemene sociologen 
aannamen, tot een urbaan leven. In hun visie was er sprake van een gelijkwaardige en 
onlosmakelijke samenhang tussen platteland en stad.86  
 Op de Land Grand Colleges vloeiden de social engineering-beweging van  
Van Marken en Veblen binnen de mechanic arts samen met het voorlichten van de 
boeren en de plattelandsbevolking door de Rural Extension Service. Een belangrijke rol 
daarbij speelde H.C. Taylor (1873-1969). In 1919 werd hij de eerste hoogleraar in de 
landbouweconomie en kreeg vervolgens een hoge positie binnen het invloedrijke 
ministerie van Landbouw, het USDA in Washington DC. Daarvan maakte de Rural 
Extension Service onderdeel uit. Hij zorgde voor de organisatorische koppeling tussen 
het landbouwonderwijs en het onderzoek aan de Land Grand Colleges en de Rural 
Extension Service.87 Deze verbinding van onderzoek, voorlichting en onderwijs op het  
 

                                                
83  Östlund 2007: 56-57. 
84  Savoye, Antoine et Frédéric Audren (ed). Naissance de l’ingénieur social. Paris: Presses des Mines. 2008: 

9-22, 26-66, 276-292. 
85  Östlund 2007: 57, 65, 73. 
86  Smith, Suzanne. „The Institutional and Intellectual Origins of Rural Sociology.” Conferentiebijdrage. 

Chicago: University of Chicago, 2011: 27-29. 
87  Smith 2011: 6-9. 
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platteland zou later een voorbeeld zijn voor de wijze waarop het Nederlandse ministerie 
van Landbouw tijdens de wederopbouw het ‘OVO-drieluik’ zou vormgeven.88   
 

Scientific Management  
 
Het vak social engineering werd niet alleen een onderdeel van het curriculum van de 
Land Grand Colleges, maar ook van de opleidingen tot sociale werkers aan colleges, 
verbonden aan verschillende kerkgenootschappen. Het kreeg daarnaast een plaats in 
bedrijfskundige opleidingen, vanuit de gedachte dat het een bijdrage kon leveren aan 
het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in grote ondernemingen.89 Langs die 
wegen nam de idee van social engineering in de eerste jaren van de twintigste eeuw 
vastere vormen aan.  
 Zo zocht werkbouwkundige Frederick W. Taylor (1856-1915) naar methoden om 
de steeds massalere en ingewikkeldere industriële productieprocessen in de fabrieken 
te rationaliseren en te beheersen. In zijn Principles of Scientific Management (1911) 
richtte hij zich niet alleen op de fysieke processen van goederenstromen en machines, 
maar uitdrukkelijk ook op de sociale en mentale processen die zich afspeelden in het 
leven van de fabrieksarbeiders. Taylor beschreef en analyseerde tot in detail de 
menselijke handelingen in de gemechaniseerde productieprocessen. Met zijn methode 
legde Taylor de basis voor de wetenschappelijke bedrijfskunde. Met name het vastleg-
gen en verkorten van de werktijden maakte dat arbeiders meer uren per dag zelf 
konden besteden aan hun ‘… beschaving, in kennis, in vreugde en vrijheid.’ De eerder-
genoemde Taylor Society verspreidde deze ideeën vanuit de Verenigde Staten over de 
gehele wereld. Zij werden vooral in sociaal-democratische kringen goed ontvangen.90  
 

 Vignet 3.12 
 
De werknemers, aldus werktuigkundige en social engineer F.W. Taylor, zouden dus 
baat hebben bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het rationeel 
vaststellen van taken en verantwoordelijkheden, met daarmee samenhangend een 
rechtvaardig loon. Dat zou ook gelden voor boeren en de opbrengsten van hun 
bedrijf. Analyses van agrarische productieprocessen volgens Taylor werden populair. 
De film laat een aantal ‘arbeidsstudies’ zien, gebaseerd op de visie van Taylor. 
 
In het volgend beeld analyseert de landbouwconsulent de praktijken van het voeren 
van varkens. Hij doet dat tijdens een voorlichtingsbijeenkomst voor boeren in een 
dorpshuis. In een voorgaande sequentie toonde MINDER MOEITE MEER RESULTAAT (1959) 

‘een film in de film’ over het voeren in de praktijk van alledag op een boerderij. 
 
 
 

                                                
88  Film B 20 DE AMERIKAANSE LANDBOUWCONSULENT uit de collectie van het Filmbureau heeft waarschijnlijk deze 

werkwijze tot onderwerp. 
89  Östlund 2007: 80, 82. 
90  Waerden, Th. van der. Het Taylorstelsel. Amsterdam, 1924: 110. In Lintsen 1985: 61. 
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Stilstaand beeld uit M 308 Minder moeite meer resultaat (1959) 12’25.  
 

 

 
Dat er binnen kringen van social engineers belangstelling was voor media als film en 
radio is niet verwonderlijk. Sterker nog, in deze kringen ontwikkelde zich in Amerika een 
uitgebreide praktijk van filmmakers, distributeurs, vertoners, pedagogen, tijdschriften, 
onderzoekers en conferenties. Zo beschrijft Stephen Groening in zijn bijdrage aan de 
bundel Useful cinema „We can see ourselves as others see us”, hoe films vanaf 1920 
werden ingezet door grote bedrijven zoals Ford Motor Corporation en Western Union 
om werkprocessen te regulieren. Daarbij maakten zij gebruik van de uitgangspunten van 
de Taylor Society. In het tijdschrift Visual Education publiceerden de onderwijsfilmers 
hun bevindingen. Zo probeerde het financiële bedrijf Western Union op basis van de 
concepten van Taylor nieuw, vooral vrouwelijk, personeel door middel van 
filmvertoningen vertrouwd te maken met de routines, normen en waarden in de 
werkprocessen om fouten te voorkomen.91  
 

 Vignet 3.13 
 
De bijdrage „Hollywood’s Educators” in Useful Cinema (2011) onderzoekt de 
Teaching Film Custodians. TFC was een organisatie die het gebruik van films in het 
onderwijs stimuleerde. Een conferentie in 1929 gaf het startsein. Het doel was om  
de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en ‘to cultivate social democracy, 
promote a feeling of responsibility for war and break down racial prejudice’. In 1973 
hield de organisatie op te bestaan. De organisatie selecteerde en distribueerde films 
van verschillende producenten voor vertoningen op scholen, universiteiten en 
andere onderwijsinstellingen. 
 
De serie SECRETS OF SUCCESS (1933) VAN TFC gaf de effectiviteit van de werkwijze aan en 
werd in twee jaar door minstens 600.000 studenten bekeken. In 1945 bevatte de 
collectie 10.300 films die verspreid werden door 423 filmbibliotheken.92 
 
 
 

                                                
91  Groening, Stephen. „We can see ourselves as others see us.” In Useful Cinema, Acland, Charles R. and 

Haidee Wasson (ed). Durham & London: Duke University Press, 2011: 34-58. 
92  Acland, Charles R. „Hollywood’s Educators.” In Acland and Haidee 2011: 59-80. Bron afbeelding p. 74. 
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TFC, Educatieve films van de studio naar het klaslokaal.  
 

 

  

 3.5  De New Deal-politiek 

Na de beurskrach in New York van 1929 brak een wereldwijde economische crisis uit, 
met alom grote armoede in stad en land als gevolg. In de Verenigde Staten ondernam 
president F.D. Roosevelt (1882-1945) in een poging tot het oplossen van de sociaal-
economische problemen zijn toevlucht tot een tot dan toe ongekende strategie van 
staatsingrijpen. De aanpak is de geschiedenis ingegaan als de New Deal en bracht vanaf 
1933 de economie met succes weer op gang. De benadering van de New Deal bood na 
de verwoestende Tweede Wereldoorlog overal op de wereld, dus ook in Europa, 
inspiratie voor de praktische uitwerking van programma’s voor het op gang brengen van 
de economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Via verschillende lijnen - deels al 
vóór de oorlog - bereikten de propagerende verhalen over social engineering binnen de 
New Deal het Nederlandse ministerie van Landbouw.  
  
De strategie van Roosevelt was gebaseerd op nieuwe economische inzichten, maakte 
gebruik van statistische gegevens en wiskundige modellen en de overheid werd een 
centrale rol toegekend. Door een arsenaal van maatregelen zoals belasting-heffingen, 
valutapolitiek en investeringen was zij namelijk in staat de maatschappelijke processen 
in de werkelijkheid te beïnvloeden. Deze denkbeelden zouden enkele jaren later een 
theoretische grondslag krijgen in het werk van de Britse econoom J.M. Keynes (1883-
1946), The General Theory of Employment, Interest, and Money (1936), dat zou 
uitgroeien tot een van meest invloedrijke en belangrijke economische theorieën van de 
twintigste eeuw, zowel in wetenschappelijke als politieke zin.  
 Politiek gezien vormde de theorieën van Keynes de theoretisch-economische 
grondslag van wat Sjoerd Keulen (2014) het ‘planisme’ noemt: de overtuiging dat de 
samenleving door het toepassen van wetenschappelijke inzichten te sturen zou zijn.  
In Europa werden de ideeën van het planisme vooral invloedrijk binnen sociaal-
democratische kringen. In de wetenschap zouden de denkbeelden van Keynes verder 
worden uitgewerkt, onder meer door de Nederlandse econoom en Nobelprijswinnaar 
Jan Tinbergen (1903-1994). Hij was na de Tweede Wereldoorlog de eerste directeur van 
het Centraal Planbureau (CPB) en ontwerper van de oerversie van het macro-
economische model voor de Nederlandse samenleving. De veelvuldig herziene en  
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verfijnde versie van dat model wordt nog steeds door de hedendaagse regering gebruikt 
bij het bepalen van het sociaal-economisch beleid.93   
 
Door de New Deal verschoof in de VS het zwaartepunt van social engineering van de 
grote bedrijven en de kerkelijke liefdadigheid naar het publieke domein, en dan vooral 
in de civieltechnische- en landbouwsector. Het New Deal-programma zorgde voor een 
sterke uitbreiding van de fondsen voor landbouwkundig onderzoek en het praktische 
werk van de sociale ingenieurs, werkzaam bij de Rural Extension Service.94 Een onder-
deel van het programma was de Agricultural Adjustment Act die in 1933 voorzag in een 
productie- en prijsbeheersingsbeleid, vergelijkbaar met de strategie van de crisis-
instellingen onder leiding van ir. S.L. Louwes in Nederland, zoals kort beschreven in 
paragraaf 2.2.95 
    De invoering van de New Deal en de sterke uitbreiding van de sociaal-
economische overheidsinterventie in de Verenigde Staten betekende niet dat de 
debatten binnen de sociale wetenschap over hun eigen rol verstomden. Integendeel, 
binnen de sociologie werd uitvoerig gediscussieerd over de plaats die het vakgebied in 
de planningsactiviteiten van de overheid zou kunnen innemen. Er was volgens 
verschillende sociologen nog te weinig wetenschappelijke kennis over de processen  
die zich binnen sociale structuren afspeelden, laat staan over het ingrijpen daarin.96  
Een vraag was dan ook of het maatschappelijke werk van social engineers in het weten-
schappelijke domein van de sociologie geplaatst kon worden. Het wetenschappelijke 
tijdschrift Social Forces deed verslag van de discussies. Professor A.E. Wood was één  
van de deelnemers aan de debatten. 
Wood zag voor sociologen vier aandachtsgebieden. Het eerste bestond uit het 
beschrijven en analyseren van sociale structuren, processen en problemen. En, zoals een 
arts een beeld heeft van een gezond lichaam, zo zou ook de sociologie, in het tweede 
aandachtsgebied, een beeld moeten vormen van een gezonde samenleving. Het derde 
aandachtsgebied zou het vak op een wetenschappelijke wijze moeten evalueren.  
Het vierde gebied zou een bijdrage moeten leveren aan de wijze waarop sociale 
verandering en hervorming in de praktijk plaats zouden kunnen vinden. Hij was 
tegenstander van een bloedige revolutie, maar zag de veranderingen plaatsvinden in 
een democratisch proces onder de leiding van verlichte leiders.97 Daarmee verwees hij 
tussen de regels door naar social engineering.  
 In andere bijdragen aan de discussies in Social Forces wordt het bestuderen van 
de wederzijdse afhankelijkheid van tradities en de fysieke omgeving nogal eens als 
thema van onderzoek genoemd.98 Dat thema, in combinatie met de ideeën van Veblen 
en Taylor, werkte de Chicago School of Sociology in een later stadium uit tot de 
‘ecologische’ benadering in de sociologie.99 Zij kwam na de Tweede Wereldoorlog met 
de Marshallhulp naar West-Europa en Nederland. 
                                                
93  Keulen 2014: 23, 152. Schuyt en Taverne 2000: 41. 
94  Smith 2011: 9. 
95  In de verzameling voorlichtingsfilms van het Nederlandse ministerie van Landbouw werd onder  
 B 61 HET AMERIKAANSE NATIONALE PLAN TOT VERBETERING VAN DE PLUIMVEETEELT (1937) opgenomen over een 

deelregeling van de Agriculture Adjustment Act. 
96  „Questions for Sociology: An Informal Round Table Symposium.” Social Forces 13/02 (1934): 165-223. 
97 Wood, Arthur Evans. In: Social Forces 13/02 (1934): 183, 184. 
98  Social Forces 13/02 (1934): 165-223. 
99  Keulen 2014: 32, 62. Lintsen 1985: 163. Marklund 2007: 40-41. 
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Binnen het New Deal-programma was ook aandacht voor projecten om de levensom-
standigheden op het verarmde platteland te verbeteren door de voorzieningen op een 
niveau te brengen dat in de stad ondertussen gewoon was geworden.100 Het meest 
prestigieuze onderdeel van de New Deal was wellicht het werk van de Tennessee Valley 
Authority (TVA), een gebiedsontwikkelingsproject met een integraal karakter. De TVA 
bracht tal van publicaties en ook films uit om aan het grote publiek het veelomvattende 
werk te laten zien. Een voorbeeld daarvan is THE RIVER (1938) van de bekende 
Amerikaanse cineast Pare Lorentz (1905-1992). De film begint met het op een 
indringende wijze tonen van de macht van de rivier. Daarna komen de erbarmelijke 
leefomstandigheden in het gebied aan bod. Vervolgens gaat de productie in op de 
historische achtergronden daarvan. Na tweederde deel van de 31’ durende speeltijd laat 
de film de nieuwe situatie zien met alle zegeningen die de TVA bracht.101 De aanpak van 
de TVA zou een belangrijke inspiratiebron vormen voor de wijze waarop ook elders,  
niet in de laatste plaats Nederland en het ministerie van Landbouw in het bijzonder,  
de modernisering van het platteland vormgegeven zou worden.102    
  
In de strijd tegen de ideologieën van nazi-Duitsland, het imperialistische Japan en later 
het communisme, propageerden de Amerikanen de TVA-aanpak. Dat blijkt onder andere 
uit het boekje De wonder-vallei (1944). In het voorwoord verwijst John G. Winant, de 
ambassadeur van de VS in Londen, naar een boodschap van president Roosevelt aan  
het Congres uit 1933:  
 

Vele harde lessen hebben ons aangetoond, dat menschelijke energie ver-
spild wordt bij gebrek aan behoorlijke voorbereiding […] in dit geval tot een 
groot ontwerp. […] Dit is in de waren zin des woords een terugkeer tot den 
geest en opvattingen der oude voortrekkers. […] De voortgezette 
ontwikkeling van de Tennessee Vallei toont de vooruitgang aan die 
wetenschap, in samenwerking met den volkswil tot stand kan brengen, 
indien nationaal en plaatselijk gezag samenwerken. [Deze beschrijving] … 
geeft de buitenwereld gelegenheid meer te weten te komen van een 
Amerikaansch democratisch experiment, dat in vele deelen van de wereld 
kan worden toegepast, en bij zal dragen tot de welvaart der volkeren en tot 
het algemeen welzijn van den gewonen mensch.  

 
Driekwart van het boekje bestaat uit geschreven teksten, gevolgd door pagina’s met 
foto’s waar The American Dream vanaf druipt. De inleiding geeft ook inzicht in het 
propagandistisch doel:  
 

Overal […] beginnen de initiatieven van de TVA populair te worden,  
als symbool van nieuwe mogelijkheden voor democratische landen: de  
 
 

                                                
100  „Agricultural Adjustment Act.” Wikipedia Foundation. Geraadpleegd op 12-06-2019  

<https://en.wikipedia.org/wiki/Agricultural_Adjustment_Act>. 
101 De film THE RIVER (1938) VAN Pare Lorentz (dir) is te zien op: 

<http://www.youtube.com/watch?v=fpz0XI6U97U> 
102  Andela, Gerrie. Kneedbaar landschap, kneedbaar volk. (diss). Bussum: Thoth, 2000: 161.  
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mogelijkheid om nuttig effect te verkrijgen van een gecoördineerd plan, 
zonder strenge totalitaire reglementering. 103  

 

 Vignet 3.14 
 
De Tennessee river stroomt door vijf staten van Amerika.104 Het stroomgebied was 
door verschillende oorzaken een volkomen verarmde streek geworden. De publiek-
private organisatie van de TVA kreeg bij federale wet in 1933 de taak om de vallei tot 
ontwikkeling te brengen. Het project besloeg een totale oppervlakte van 42.000 
vierkante mijl, ruim tweemaal de oppervlakte van Nederland. In werkverschaffings-
projecten werden de rivier en de zijstromen door stuwen en sluizen gereguleerd en 
beter bevaarbaar gemaakt.  
 
Stilstaand beeld uit THE VALLEY OF THE TENNESSEE (1944) 12’30.105 

 

Hydro-elektriciteitscentrales werden 
gebouwd en een uitgebreid stroomnet 
werd aangelegd. Hierdoor kon de streek 
elektriciteit leveren aan de omliggende 
stedelijke centra. De industrialisatie van 
het gebied zelf leverde met de 
productie van nitraat voor springstoffen 
en aluminium ook een bijdrage aan de 
oorlogsindustrie. 

 
In het agrarisch deelprogramma werden de boeren geschoold en geïnstrueerd, met het 
doel de uitputting van de bodem en erosie door het gebruik van goede landbouw- 
technieken tegen te gaan. Tijdens intensieve voorlichtingscampagnes werkte de federale 
Rural Extension Service intensief samen met de Land Grand Colleges, lokale landbouw-
scholen en proefstations onder de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke staten met 
plaatselijke landbouwkundige agentschappen van de TVA.106 
 De propaganda-activiteiten van de TVA bestond onder andere uit een intensief 
filmprogramma. Daarin werden vele films geproduceerd, zowel voor vertoning in het 
gebied zelf als in de rest van de Verenigde Staten en de wereld. Een voorbeeld van een 
productie met grote aandacht voor het agrarisch deelprogramma is THE VALLEY OF THE 

TENNESSEE (1944). De film, uitgebracht door de United States Information Service (USIS), 
vertelt een vergelijkbaar verhaal als het boekje De wonder-vallei.  
 
 
 

                                                
103  Huxley, Julian. De wonder-vallei, TVA, De lotgevallen van een Ontwerps Organisatie. New York: 

Transatlantic, 1944: 5. Org. titel: TVA: Adventure in planning, The Architectural Press, Cheam UK. 1943. 
104  Culvahouse, Tim. The Tennessee Valley Authority: Design and Persuasion. Princeton Architectural Press, 

2007. 
105  THE VALLEY OF THE TENNESSEE (1944) Tennessee Valley Authority USA (prod). De film is te zien op 

<https://www.youtube.com/watch?v=SfJt-W7fwTY> 
106  Huxley 1944: 7. 
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 Vignet 3.15 
 
De film THE VALLEY OF THE TENNESSEE (1944) toont het tot stand komen van de TVA  
en de zegeningen van de rivierdammen. De film begint met het opstijgen van een 
vliegtuig en toont luchtbeelden van steden en industriegebieden. ‘The (free) pioneers 
build an empire of agriculture and industry. … And just, in one of the valleys of the 
great American rivers something went wrong.’  De kinderen uit het gebied werden 
verwaarloosd en zouden in de toekomst alleen maar armoede kennen. Dat kwam 
door de erosie en alles wat daarmee samenhing. Regelmatig komen de grote 
technische landbouwmachines (8’40) en het bouwen van de enorme stuwdammen  
in beeld. 
          De opzet van het project was om niet alleen de fysieke problemen van erosie 
en overstromingen op te lossen, maar vooral ook ‘to solve the problems of the 
people by reason, science and education’ (7’06). De TVA gaf boeren voorlichting om 
hun land te bewerken volgens de aanwijzingen van de lokale landbouwkundige 
adviseurs. Niet alle boeren wilden meewerken. Om deze ‘onontwikkelde boeren’ te 
overtuigen zette de TVA met de hulp van een coöperatieve boer een 
‘proefmodelboerderij’ op.  
 
Stilstaand beeld uit THE VALLEY OF THE TENNESSEE (1944) 13’53. 
 

 

 
Was aan het begin het grootste deel van de bodem uitgeput, na acht jaar kon op 
datzelfde land weer goed geboerd worden en waren vele boerengezinnen vol hoop  
en hadden hernieuwd vertrouwen in zichzelf. Daardoor konden zij, volgens de film, 
weer verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen grond en hun vaderland.107  

 
De TVA paste in het brede spectrum van werkzaamheden de strategie ‘wetenschap-
pelijk onderzoek voor den gebruiker’ toe. Hiervoor werkte de organisatie intensief 
samen met universiteiten en het bedrijfsleven in speciaal opgerichte coöperaties.  
De dynamische planningsstrategie zou moeten groeien op basis van het actief deel-
nemen van alle betrokkenen. Dit waarborgde dat de werkzaamheden van de TVA 
aansloten bij de praktische problemen van de gebruikers. De coöperaties, boeren-
comités en voorbereidingscommissies adviseerden onder andere over de inrichting van 
dorpen en steden die door de aanleg van de stuwmeren verplaatst moesten worden.  
In de commissies werkten burgers van de stad en deskundigen van de TVA samen. Zij 
zochten samenwerking met tal van lokale organisaties, zoals het onderwijs, om … 
 

                                                
107 Huxley 1944: 24-31. 
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… de vele groepen van de samenleving, die niet direct bij het werk van de 
TVA betrokken waren [… te overtuigen] van de enorme betekenis van een 
algeheele organisatie voor de streek als één geheel.  

 
Deze werkwijze veranderde de economische status van het gebied van een soort 
‘kolonie’ van grote steden als New York in een streek ‘waarin men over zijn eigen lot kan 
beslissen.’ 108 Decentralisatie van het bestuur en vooral het ‘denkbeeld’ was 
onontbeerlijk. Dat ging niet alleen langs ‘de gebruikelijke weg van de publiciteit [en …] 
de openbare betrekkingen’, maar vooral door ‘het opvoedingssysteem’. De TVA 
verdedigde de publiek-private samenwerking die diep ingreep in de regionale 
samenleving door te wijzen op ‘haar vermogen om nieuw leven en nieuwe hoop te 
brengen in een armoedig gebied’ en op haar bijdrage aan de oorlogseconomie.109  
 De wonder-vallei (1944) sluit af met de constatering dat de TVA een succesvol 
experiment was dat in korte tijd tot de verbeelding sprekende resultaten opleverde,  
de democratische grondwet van de VS respecteerde en liet zien dat integrale planning 
niet op gespannen voet hoefde te staan met individuele vrijheid. De strategieën van de 
TVA zouden in meer gebieden toegepast kunnen worden, ook in het buitenland.110  
De beschrijvingen van de werkwijze van de TVA zijn in medische termen, zoals het 
‘gezondmaken’ van een gebied. Zij geven ook de indruk dat in de strategie van de TVA 
de bevolking een grote stem had bij de planvorming. Maar de sociaal-geograaf Michael 
Woods karakteriseert het Tenneesee Valley project in 2005 als een voorbeeld van 
planning ‘van bovenaf’.111 Hij is daarin niet de enige, zoals te lezen valt in paragraaf 4.4.  
G. Hendriks, een deelnemer van een Nederlandse studiereis naar het gebied in 1954, 
kwam tot een vergelijkbare conclusie. 
 

 Vignet 3.16 
 
Een sleutelfiguur om de ervaringen, opgedaan in de New Deal en de TVA, naar 
Nederland te brengen, was de stedenbouwkundige J.M. de Casseres (1902-1990). In 
1938 maakte hij een studiereis naar Amerika.112 Hij bezocht onder andere het 
Tennessee Valley Project. Zijn observaties en commentaren beschreef hij in het boek 
Het andere Amerika (1939) dat in kranten en vaktijdschriften behoorlijk aandacht 
kreeg.113 Het ‘andere’ in de titel verwijst waarschijnlijk naar de planned society die hij 
aantrof, een beeld dat in sterk contrast stond tot de heersende visies over de 
Verenigde Staten als vrije kapitalistische samenleving met al de bijbehorende 
dromen en ook grote problemen.114 Tijdens de bezetting schreef hij het manuscript 
voor het Leerboek der planologie. Dit werd na de bevrijding de eerste publicatie over 
het nieuwe vakgebied in de Nederlandse taal. 
 

                                                
108 Huxley 1944: 64-66, 68, 72. 
109 Huxley 1944: 46-56, 60-63. 
110 Huxley 1944: 74, 78. 
111 Woods, Michael. Rural Geography. London / Thousand Oaks / New Delhi: Sage Publications, 2005: 146. 
112 Brink, A. van den. Structuur in beweging, Het landbouwstructuurbeleid in Nederland 1945-1985. (diss). 

Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen, 1990: 43. 
113 Casseres, J.M. de. Het andere Amerika. Amsterdam: Arbeiderspers, 1939. Afbeelding vignet op p. 300. 
114 Bosma, Koos. J. M. de Casseres. De eerste planoloog. Rotterdam: 010 uitgevers, 2003: 33-40. 
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‘Propagandistisch schema’ over het werk van de TVA. 
 

 

 
De Casseres wisselde in 1945 door middel van brieven van gedachten met 
‘doorbraak’-minister Hein Vos van Handel en Nijverheid, die hem waarschijnlijk in 
contact bracht met de jonge minister Sicco Mansholt. De minister benoemde de 
ambitieuze planoloog tot ‘hoofdingenieur’, hoewel hij niet was opgeleid aan de LH in 
Wageningen of aan de Technische Hogeschool in Delft. Mansholt hoopte dat De 
Casseres de drijvende kracht zou worden bij het ontwikkelen van het Zesjarenplan 
voor de Landbouw. Dat plan was de eerste ambitieuze poging van de sociaal-
democratische minister om de economische structuur van de landbouwsector te 
veranderen.115  

 
Mansholt zelf bezocht vanaf het begin van zijn ministerschap regelmatig de Verenigde 
Staten, ontmoette president F.D. Roosevelt in het Witte Huis, onderhandelde met het 
invloedrijke Amerikaanse ministerie van Landbouw en leerde de wetenschappelijke 
achtergronden en de werkwijzen van de Amerikaanse Rural Extension Service kennen. 
Hij maakte reizen door alle belangrijke agrarische gebieden van het land. Haagse 
topambtenaren vergezelden hem.116  
 Met de Marshallplan-studiereizen bezocht begin jaren 50 een groot aantal 
medewerkers van het departement, onderzoekers van de LH in Wageningen, onder wie 
professor E.W. Hofstee en tal van vertegenwoordigers van de georganiseerde landbouw, 
het TVA-gebied. De film THE VALLEY OF THE TENNESSEE (1944) was opgenomen in de lijst van 
Amerikaanse producties die door medewerkers van het Nederlandse ministerie van 
Landbouw geleend konden worden.117 De inspiratie die de reizen, de publicaties en de 
films boden sijpelde door naar bijvoorbeeld de Ruilverkavelingswet van 1954,  
 
 

                                                
115 Van den Brink 1990: 57-58. Bosma 2003: 87-100, 145.  
116 Merriënboer. J. van Mansholt. Een biografie. Amsterdam: Boom, 2006.  
117 2.11.01 Archief van de Afdeling: Akker- en Weidebouw 1898-1960. Tweede deel, Bestandsdeel 751,  
 Ministerie van Landbouw en Visserij. Films (Catalogus) 's-Gravenhage, 1960: 103. 
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de Agrarisch-Sociale Voorlichting van de RLVD en in de praktijken van het Filmbureau. 
Daarin zijn elementen van de social engineerings-strategieën naar analogie van 
Tennessee Valley Authority duidelijk te herkennen.118  
 

 3.6 Enkele social engineering-projecten in Europa 

Net als in de Verenigde Staten zochten in Europa brede groepen wetenschappers, 
kunstenaars, politici en andere intellectuelen naar antwoorden op de vragen hoe de 
verwoestende gevolgen van de Eerste Wereldoorlog, de onmenselijke werkomstan-
digheden in de fabrieken, de armoede en de slechte leefomstandigheden in de steeds 
groter wordende steden én op het platteland systematisch het beste konden worden 
aangepakt. Kortom, hoe konden de samenleving en de individuele mens bevrijd worden 
van maatschappelijke ellende? En net zoals in Amerika kreeg het begrip social 
engineering in Europa in de jaren tussen de wereldoorlogen verschillende praktische 
invullingen. Zij waren afhankelijk van de ideologische kleur van de personen en landen, 
met aan de ene kant dictatoriale visies zoals het fascistisch regime in Italië (1922-1943), 
nazi-Duitsland (1933-1945) en de Sovjet-Unie (1922-1991), en aan de andere kant 
democratische overtuigingen en regeringen, waaronder de Weimar Republiek (1919-
1933) en Zweden (vanaf 1932). In deze paragraaf passeert een aantal social engineering-
praktijken de revue. Doel daarvan is om een aantal dimensies te schetsen van de 
maatschappelijke tradities waarbinnen het Nederlandse ministerie van Landbouw de 
voorlichtingsfilms in de periode 1945-1985 inzette. De voorbeelden geven de lijnen aan 
van de in paragraaf 3.8 beschreven patronen en terugkerende metaforen die in de 
strategie van social engineering te herkennen zijn. Zij zijn ook te herkennen in de 
hervormingen en vernieuwingen van het Nederlandse platteland na de Tweede 
Wereldoorlog en in de voorlichtingsfilmpraktijken van het ministerie van Landbouw.   
 
De verschillende vormen van social engineering deelden een aantal kenmerken.  
Ten eerste maakten ze allemaal gebruik van de sturende rol van de staat. Een tweede 
overeenkomst is de centrale positie van planners, ingenieurs, architecten, wetenschap-
pers en technici. Ten derde kregen zij de opdracht, of dichtten zichzelf de taak toe,  
om alle sociaal-maatschappelijke problemen definitief op te lossen. Een vierde overeen-
komst is dat zij, ieder op hun eigen manier, een ‘nieuwe wereld’ ontwierpen met een 
‘nieuwe orde’ en een ‘nieuwe mens’. Daarbij hielden ze veelal weinig rekening met de 
traditionele nationale of politieke grenzen in de bestaande samenleving. Het liefst 
wilden zij de staatsmacht gebruiken om grote en structurele veranderingen aan te 
brengen in alle domeinen van de samenleving.119  
 De opvattingen en idealen vonden hun weerspiegeling in het artistieke klimaat 
van die tijd, met name in stromingen als het expressionisme, de nieuwe zakelijkheid,  
het modernisme, het constructivisme en sociaal-realisme. De kunstenaars binnen de  
 
 

                                                
118 Karel 2005: 114. Zuurbier, P.J.P. De besturing en organisatie van de landbouwvoorlichtingsdienst. (diss). 

Wageningen: Landbouwhogeschool. 1984.: 66. Karel 2005: 116. Zie ook Krajenbrink 2005. Inklaar, Frank 
Van Amerika geleerd. Marshall-hulp in Nederland. (diss). Den Haag: Sdu Uitgevers, 1997. 

119 Scott 1998: 4. 
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diverse stromingen experimenteerden in hun leven en werk om de nog niet bestaande 
maar wel gewenste nieuwe orde en de nieuwe mens te verbeelden en zo concreet 
mogelijk weer te geven.120   
 
Een voorloper van social engineering in Duitsland was de werkwijze van Walther 
Rathenau (1867-1922). Hij was de zoon van de joodse grondlegger van de 
elektrotechnische onderneming AEG, publicist, bestuurder, diplomaat en politicus.  
Als hoge ambtenaar organiseerde hij in de jaren 1914-1918 de Duitse oorlogseconomie 
op technocratische grondslag. Hij had de leiding over de Kriegsrohstoffenabteilung  
en rantsoeneerde de grondstoffen, waarbij het leger en de wapenproductie voorrang 
kregen. Om de distributie op orde te brengen, bracht Rathenau het vervoersnetwerk 
onder controle van de staat en ontwikkelde hij een systeem om de prijzen in bedwang 
te houden. Na de vrede van 1918 werden de strikte regels weer losgelaten, maar 
niettemin zou Rathenau zich ook in de naoorlogse jaren als liberaal politicus blijven 
inzetten voor sociale hervormingen. Zijn strategie werd, veelal in radicalere vorm, ook 
gepropageerd door de sociaal-democraten in Weimar-Duitsland en Oostenrijk. In deze 
sociale politiek speelde de idee van wetenschappelijke sturing een cruciale rol.  
 Met het aan de macht komen van de nationaal-socialisten in 1933 zou de sociale 
hervormingspolitiek in Duitsland een totaal andere inhoud en richting krijgen, waarbij 
social engineering een centrale rol kreeg toegemeten. Hierbij lag de nadruk niet alleen 
op het uitsluiten of heropvoeden van ‘onproductieve asocialen’ en andere problema-
tisch geachte groepen. Bij de nazi’s had de uitstoting racistische en ‘volkshygiënische’ 
redenen. Grote delen van de als minderwaardig beschouwde maatschappelijke  
groepen werden vervolgd en systematisch uitgemoord. In de optiek van sociaal-filosoof 
Zygmunt Bauman is het begrip social engineering onlosmakelijk verbonden met de 
Holocaust, waarbij hij social engineering definieert als … 
 

… a scientific founded work aimed at the institution of a new, and better, 
order (a work which necessarily entails the containment, or preferably 
elimination, of any disruptive factors).121 
 

Om de leefruimte van het Duitse volk te ordenen werden volgens de nazi-Weltanschau-
ung grootse plannen ontwikkeld. In de overtuiging van de nazi’s was een welvarend 
agrarisch cultuurlandschap, Kulturboden, bevolkt door arische boeren en boerinnen,  
een belangrijke praktische invulling van de Blut und Boden-ideologie.122 De geografische 
wetenschap en het systeem van Raumplanung, de ruimtelijke ordening door de staat, 
maakten een sterke ontwikkeling door. De kern van de Heimat moest vergroot worden 
en het gehele Lebensraum moest beschermd worden tegen de Sovjet-Unie. Daarvoor 
wilden de nazi’s grote delen van Oost-Europa koloniseren en richtten ze het Reichskom-
missariat für die Festung Deutschen Volkstums op om het Generalplan Ost uit te voeren. 
Boeren en andere goed opgeleide ambachtslieden uit ‘bevriende Germaanse volken’ 
zoals Nederland, Denemarken en Zweden, werden geworven. Na een keuring zouden zij 
                                                
120  Wintgens Hötte, Doris (red). Utopia 1900-1940, Visies op een Nieuwe Wereld (catalogus) Rotterdam: 

nai010 uitgevers. 2013: 34, 52, 66, 167. 
121 Bauman, Zygmunt. Modernity and the Holocaust. Cambridge: Polity Press, 1989: 68 in Östlund 2007: 44. 
122 Wolf, Gerhard. In Giaccaria, Paolo and Claudio Minca (ed). Hitler's Geographies. The Spatialities of the 
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naar het oosten emigreren. Daar zouden zij zich vestigen op modelboerderijen en de 
leiding krijgen over de minderwaardig geachte Slavische bevolking.123  
 Hoe deze denkbeelden uitwerkten, beschrijft Joshua Hagen aan de hand van het 
concept van de Neue Stadt van de ingenieur Gottfried Feder uit 1939.124 Het voorbeeld 
in  Vignet 3.17 laat zien hoezeer de strategie van social engineering paste in de 
ideologie van nazi-Duitsland, met aan de ene kant het streven naar een totale orde en 
complete controle en aan andere kant de nadruk op ‘de geest van het volk’.125 
 

 Vignet 3.17 
 
Gottfried Feder zag dat in de grote steden de vruchtbaarheid laag was, mensen zich 
niet verbonden voelden en het verkeer een probleem was. Als oplossing stelde hij 
voor de bevolking uit de grote metropolen te verspreiden naar nieuwe overzichtelijke 
steden. Hij ontwierp voor de nieuwe steden in nazi-Duitsland schematische 
ruimtelijke en sociale modellen. De Neue Städte zouden, net als de organisch 
gegroeide harmonieuze Duitse steden uit de Middeleeuwen, de uitdrukking zijn van 
de geest van het volk.  
  
Gottfried Feder (1939): Die neue Stadt. De relaties tussen stad en land in nazi-
Duitsland.126 
 

 

In de Neue Städte zou het volk zich wortelen in de vaderlandse bodem. De nieuwe 
plattelandssteden vormden het middelpunt van zelfvoorzienende regio’s.  
Deze kleinste eenheid in het stedenbouwkundig concept was de cel en verbond  
de bevolking letterlijk aan de bodem. Elke cel bevatte alle voorzieningen voor het 

                                                
123 Rössler, Mechtold. „Applied Geography and Area Research in Nazi Society: Central Place Theory and 

Planning, 1933 to 1945.” In Giaccaria and Minca 2016: 186, 187.  
124 Hagen, Joshua. „Social Engineering, National Demography, and Political Economy in Nazi Germany: 

Gottfried Feder and His New Town Concept.” In Giaccaria and Minca 2016: 218-240. 
125 Lucassen 2010: 288. 
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dagelijks leven. En via een aantal tussenstappen zou het gehele volk verbonden  
zijn met de Führer in Berlijn.127 

 
Aan de andere zijde van het politieke spectrum voltrok zich iets vergelijkbaars. Dat kan 
bijvoorbeeld opgemaakt worden uit Seeing like a state (1998). Daarin beschrijft James 
Scott de wijze waarop de USSR door social engineering de communistische samenleving 
op het Russische platteland wilde opbouwen. Doel daarvan was in eerste instantie de 
voedselproductie voor het proletariaat in de steden, de machtsbasis van de Communis-
tische Partij, veilig te stellen. De Partij kon zich geen hongersnood of tegenrevolutie 
permitteren. Voor de partijleider Vladimir Lenin (1870-1924), opgeleid als leraar, was 
het dus van cruciaal belang om controle over de grote groep boeren te krijgen.128  
Een citaat van Lenin uit 1921: 
 

Until we have remodelled the peasant … until large scale machinery has 
recast him, we must assure him the possibility of running his economy 
without restrictions. We must find forms of coexistence with the small  
farmer … since the remaking of the small farmer, the reshaping of his whole 
psychology and all habits, is a task requiring generations.129  

 
Lenin, de leraar, zag de boeren, net zoals het proletariaat, als ruw materiaal dat hij kon 
vormen naar zijn eigen doelen. De bolsjewistische ingrepen in de samenleving waren 
niet alleen fysiek en sociaal, maar ook mentaal. Onderwijs kreeg prioriteit. Het familie-
leven werd afgeschaft en er kwamen crèches, eetzalen en wasserijen. De kerken werden 
verboden.  
 

 Vignet 3.18 
 
Kunstenaars zouden volgens de ideologie van de communistische partij als 
‘ingenieurs van de ziel’ de moraal van de bevolking veranderen van traditionele 
onderdanen van de tsaar naar trotse sovjet-modelarbeiders.130 
 
Poster met Sovjet-propaganda uitgegeven in Oezbekistan (1933). 131 

 

De tekst boven de afbeelding luidt: 
‘Versterk de discipline op collectieve 
boerderijen.’  

                                                
127 Hagen in Giaccaria and Minca. 2016: 218-240. 
128 Scott 1998: 167-168. 
129 Scott 1998: 128. 
130 Westerman, Frank. Ingenieurs van de ziel. Amsterdam: Bezige Bij, 2014. 
131 Maker onbekend. Wikipedia Commons (Public Domain). 
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Er moest ook een ‘sovjetmens’ komen met nieuwe overtuigingen, ‘kultura’ genaamd. 
Het geestelijk leven kreeg binnen kultura een technologische invulling. Voor doop, 
trouwen en begraven werden nieuwe rituelen bedacht. De ‘nieuwe mens’ was 
punctueel, schoon, zakelijk, direct, beleefd, bescheiden en nooit poenerig.132 Aangezien 
een groot deel van de bevolking niet kon lezen en schrijven kregen vooral filmers de 
taak toebedeeld om deze ‘nieuwe mens’ vorm te geven en uit te dragen.  
 De Sovjetcineast en filmtheoreticus Sergej Eisenstein was het meest invloedrijk en 
PANTSERKRUISER POTEMKIN (1925) zijn meest beroemde film.133 In zijn films en geschriften 
was hij op zoek naar een nieuwe, revolutionaire filmische vormgeving waarbij de 
montage, de constructie van de film, een belangrijk thema was. Zijn films geven een 
representatie van de dynamische ontwikkelingen in de USSR. Vooral in de beginjaren 
van de Sovjet Unie kwam de constructivistische film tot ontwikkeling. THE GENERAL LINE 
(1929), ook bekend onder de titel THE OLD AND THE NEW, doet op een propagandistische 
wijze verslag van de grote veranderingen op het Russische platteland.134 De films van 
Eisenstein werden door bijvoorbeeld de Amsterdamse Filmliga gedraaid en besproken. 
Het werk van Eisenstein was niet alleen bekend bij de toonaangevende Nederlandse  
cineasten, maar wereldwijd, en ook bij maatschappijkritische filmmakers in de 
Verenigde Staten.135 In de filmische vormgeving van A 73 EILAND VAN VERTROUWEN (1950) 

zijn stijlkenmerken van de Russische cinema terug te vinden, terwijl de film M 263 VAN 

OUD NAAR NIEUW (1957) niet alleen een bijna overeenkomstige titel, maar ook een 
vergelijkbare verhaalstructuur als THE OLD AND THE NEW (1929) heeft.  
 

 Vignet 3.19 
 
THE OLD AND THE NEW speelt zich af op de boerderij van een grootgrondbezitter die zijn 
personeel nog steeds behandelt zoals de onderhorigen in tsaristisch Rusland. Na een 
droom neemt een jonge vrouw Marfa, samen met vier andere kleine boeren, het 
initiatief om op het landbouwbedrijf een kolchoz te vestigen. Samen lukt het hen om  
het collectieve bedrijf tot ontwikkeling te brengen.  
            In het onderstaande beeld komt Marfa met een nieuwe trekker (overigens een 
Fordson uit de V.S.) het dorp inrijden en komt zij haar geliefde en medestrijder tegen 
op een kar getrokken door een paard. 
 
 
 
 

                                                
132  Scott 1998: 195. 
133  Monaco 1984: 254. Wintgens Hötte 2013: 167. Leeuwen, Theo van. Introducing Social Semiotics. London 

and New York: Routledge, 2005: 227-228. 
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135 Hogenkamp, Bert. De documentaire film 1920-1940. Utrecht: Stichting Film en Wetenschap, 1988: 45. 
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Stilstaand beeld uit het slot van THE OLD AND THE NEW (1929) 1:59’20. 
 

 

 

 
De communistische partij onder leiding van Josef Stalin (1878-1953) gunde het alomvat-
tende hervormingsproces van het Russische platteland geen ‘generaties’ de tijd, zoals 
Lenin in zijn toespraak van 1921 had aangegeven. Boeren waren in zijn overtuiging geen 
arbeider maar eigenaar, kapitalist, uitbuiter oftewel ‘koelak’. Al in 1934 was de strijd 
gewonnen. De autoritaire staat had de zeggenschap verworven over het grond-
eigendom, de voedselproductie en het platteland. De landbouw in de USSR werd vanaf 
1934 op technologische uitgangspunten gebaseerd. De bedrijven waren groot van opzet 
(50-100.000 ha), industrieel en gemechaniseerd. Zij waren hiërarchisch georganiseerd 
onder leiding van bureaucraten. Boeren bestonden niet meer. De landarbeiders werden 
gehuisvest in flats in nieuwe dorpen die leken op de volkswoningbouwwijken in  
de steden.136 De staatsboerderijen (sovgozen) en ook de collectieve boerderijen 
(kolchozen) waren geen succes. De landbouwproductie haalde zelden het streefniveau 
van de economische staatsplannen. Het collectiveren van Russische landbouw was 
voornamelijk machtspolitiek van Lenin en vooral Stalin. De ‘dekoelakisatie’ ging met  
veel geweld gepaard en kostte in elk geval drie tot vier, en mogelijk zelfs twintig miljoen 
mensen het leven.137  
 
De strategie van social engineering werd in de loop van de 20e eeuw toegepast in veel 
maatschappelijke sectoren, zoals het onderwijs en de medische sector en in de 
stedenbouw en de volkshuisvesting. De ontwerpers baseerden zich op de hiervoor 
beschreven tradities met de overtuiging dat een nieuwe omgeving en een nieuwe orde 
een ‘nieuwe mens’ zou kunnen voortbrengen. In de architectuur en stedenbouw werkte 
Charles-Edouard Jeanneret oftewel Le Corbusier (1887-1965) de utopische stad uit in 
ontwerpen voor het ruimtelijk vormgeven van een totaal georganiseerd stedelijk leven. 
Hij verwees regelmatig naar Eisenstein’s film THE OLD AND THE NEW (1929) en hij noemde 
de stad en het huis een ‘machine’. Via het CIAM, het Congrès International 
d'Architecture Moderne verspreidde in de periode 1928-1959 het gedachtegoed zich 
over de wereld. Een bekend voorbeeld van een geheel nieuw ontwikkelde stad is 
Brasília, de hoofdstad die begin jaren 60 binnen enkele jaren midden in Brazilië 
aangelegd werd.138  
 
                                                
136 Westerman 2014: 43. 
137  Scott 1998: 210-211, 127-131 en 167-168. 
138  Blom, Anita (red). Atlas van de wederopbouw, Nederland 1940-1965. Rotterdam, nai010 uitgevers. 2013. 
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 Vignet 3.20 
 
Tomás Bata (1876-1932) en zijn familie bouwden na de Eerste Wereldoorlog de 
provinciestad Zlín met vierduizend inwoners in Tsjechië uit tot een moderne 
company town met veertigduizend mensen. Hij was naast een sociaal bewogen 
schoenfabrikant met mondiale connecties ook burgemeester van de stad. Hij werkte 
met social engineering aan een alomvattend privaat-publiek project waarbij 
communicatiemiddelen, waaronder film, een sleutelpositie innamen.  
           Bata schreef een prijsvraag uit om een ‘Ideal Industrial City’ te ontwerpen 
waarin alle nodige voorzieningen voor een prettig leven aanwezig waren. In Zlín 
waren voor in die tijd nieuwe communicatienetwerken en apparaten volop aanwezig, 
zoals de telefoon, telex, radio en zelfs televisie. Op een prominente plaats in de stad 
kwam een bioscoop voor vijfentwintighonderd toeschouwers, in 1932 de grootste 
van Europa. De onderneming beschikte over een eigen communicatiedienst.  
Het Bata Medienverbund experimenteerde met teleconferenties, tekstverwerking  
op afstand, fototelegrafie, dagelijkse radio-uitzendingen in de fabrieken en een eigen 
televisienetwerk. Het Verbund produceerde films die, elk op hun eigen manier, de 
moderne optimistische Bata-filosofie promootten. Zij werden vertoond in de 
plaatselijke bioscopen en beïnvloedden daarmee het denken van de medewerkers. 

Perspectief prijsvraagontwerp Bata-fabrieken en company town (1927). 139 
 

  

Het concept van de Ideal Industrial City werd, minder uitgewerkt, toegepast bij de 
opzet van de buitenlandse vestigingen van het Bata-concern over de hele wereld 
zoals in Polen, Canada, India, Denemarken en het Nederlandse Batadorp bij 
Eindhoven. Voor de snelgroeiende regio rond de lichtstad ontwierp J.M. de Casseres, 
de latere planoloog van het ministerie van Landbouw, in de jaren 1933-1938 het 
streekplan waarin Batadorp werd opgenomen.140    

 
Een belangrijke opponent van de modernistische stadsplanners was Jane Jacobs (1916-
2006) die haar visie vastlegde in het wereldwijde invloedrijke boek The Death and Life of 
Great American Cities (1961). Tegenover de visuele orde van de modernisten en met 
name de ‘master builder’ van New York, Robert Moses, stelt zij de ‘beleefde’, de 
alledaagse structuren van de stad.141    

                                                
139 Bron: fotoarchief MJVM Zlín, Tsjechië. <http://www.14-15.cz/102a-rozumime-historii-firma-bata-stare-
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Cornelis van Eesteren (1897-1988) was jarenlang secretaris van het CIAM en 
stedenbouwkundige van de gemeente Amsterdam. De CIAM-gedachte inspireerde 
Nederlandse architecten en stedenbouwkundigen. Na de Tweede Wereldoorlog 
verschenen wijken met een ruimtelijke structuur van de moderne stad, zoals het 
centrum van Rotterdam, de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam, in Groningen de wijk 
De Wijert-Noord en in Utrecht De Halve Maan-buurt op het Kanaleneiland.142  
 

 Vignet 3.21 
 
Voor de gemeente Amsterdam ontwierp Van Eesteren het Algemeen Uitbreidings-
plan (AUP) dat in 1935 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Door ‘groene 
wiggen’ met een parkachtige vormgeving is het platteland op fietsafstand voor de 
fabrieksarbeider steeds dichtbij.  
          Links op de volgende afbeelding is het Hollandse polderlandschap te zien.  
De moderne stedenbouw beïnvloedde ook het in opkomst zijnde vakgebied van de 
landschapsarchitectuur en daarmee de vormgevers van het agrarisch 
cultuurlandschap.143 
 
Vogelvlucht AUP-Amsterdam met de nieuwe wijk Buitenveldert gezien naar het 
zuidwesten. (1935).144 
 

 

 
 

 
In de jaren tussen de wereldoorlogen was ook in de Scandinavische landen sprake van 
een groeiende rol van de staat in de hervormingen van de samenleving, met name 
gedragen door de sociaal-democraten, die streefden naar een verzorgingsstaat.  
Daarbij was sprake, net zoals in de Weimar Republiek, van uiteenlopende opvattingen 
over social engineering. Een treffend voorbeeld daarvan vormde het echtpaar Alva  
(1902-1986) en Gunnar (1898-1987) Myrdal, dat een vooraanstaande rol speelde in  
de Zweedse sociaal-democratische partij. Zij studeerden in de Verenigde Staten.  
Het paar werkte het concept Folkhemmet, ‘het thuis van het volk’, uit tot een 
sleutelbegrip in de nationale bevolkingspolitiek, de volkshuisvesting en de opbouw van 
de sociale verzorgingsstaat. De Myrdals schreven in 1934 onder andere het boek  
Kris i befolkningsfrågan, waarin zij een oplossing zochten voor de geringe bevolkings-
groei. Zij waren bang dat een grote toevloed van migranten het Zweedse cultureel 

                                                
142 Blom 2013. 
143 Hellemondt, Imke, van. De Paradijsmethode. (diss). (Amsterdam: Eigen beheer / Vrije Universteit, 2016: 
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erfgoed zou kunnen schaden. Het sociale Folkhemmet moest ook beschermd worden 
tegen ‘onproductieve asocialen’. In het communautaire Folkhemmet-model was de staat 
‘de ouders’ die voor de loyale en verantwoordelijke burgers zorgden als de kinderen. 
Samen zaten zij als het ware rond de boerenkeukentafel. Het model had enorme invloed 
op de modernisering en rationalisering van de landbouw, waarbij zowel de boeren als de 
knechten tot ‘het volk’ gerekend werden.145  
 De Zweedse programma’s gingen uit van vrijwillige deelname en werden 
ontwikkeld en uitgevoerd binnen een democratisch staatsbestel. Het belang van het 
gezonde ‘volkslichaam’ stond voorop, niet het individu. Op voorstel van de Myrdals 
kwam bijvoorbeeld een serie maatregelen tot stand die het voor vrouwen aantrekkelijk 
maakte om kinderen te krijgen. Als de vrouwen trouwden mochten ze blijven werken,  
ze kregen betaald zwangerschapsverlof en er kwamen crèches. Want jonge kinderen 
zouden beter opgevoed kunnen worden door deskundige kleuterleiders, leraren en 
doktoren dan door de ouders zelf. Maar in de periode 1934-1975 werden ook ongeveer 
63.000 mensen, voornamelijk vrouwen, gesteriliseerd. Bij het merendeel was de ingreep 
vrijwillig. Bij een kwart van de vrouwen die volgens de deskundigen niet binnen het 
Folkhemmet zouden passen, gebeurde het onder dwang. Dit wordt negatieve 
eugenetica genoemd.146 Tegenstanders van het inperken van de persoonlijke vrijheden 
door de Folkhemmet-politik kwamen in Zweden uit conservatieve en extreem linkse 
hoeken. Zij konden te weinig maatschappelijke macht organiseren om de social 
engineering-praktijken van de staat tegen te gaan of af te zwakken.147   
 

 3.7 Terug naar de ingenieurs in Nederland    

In Nederland was tot aan de grote crisis van de jaren 30 weinig serieuze belangstelling 
voor de strategie van social engineering door de overheid. Dat had verschillende 
redenen. De maatschappelijke problemen verschilden met die van de andere landen in 
Europa. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Zweden, België en Frankrijk nam de bevolking 
toe. De Grote Oorlog van 1914-1918 was aan het land voorbijgegaan waardoor zo goed 
als geen jonge mannen op de slagvelden waren gesneuveld. De groei van de steden 
verliep minder abrupt dan in de omringende landen, waardoor het stedelijk proletariaat 
minder groot was en de klassentegenstellingen niet zo scherp waren. De sociaal-
democraten hadden op nationaal niveau weinig invloed en de Nederlandse staat liet de 
gezondheidszorg en de sociale, culturele, en opvoedingsonderwerpen over aan de 
onafhankelijke verzuilde organisaties in de samenleving. De civil society in het verzuilde 
Nederland was sterk en gevarieerd.148  
 
Maar de gevolgen van de economische crisis, vooral na de beurskrach van 1929, troffen 
ook Nederland. In brede kringen werd nagedacht over een uitweg, waarbij opvattingen 
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over een planmatige aanpak opgang maakten. Zo zagen de sociaal-democratische Rode 
Ingenieurs van de STV in Delft voor zichzelf opnieuw de bemiddelende rol tussen arbei-
ders en kapitalisten weggelegd. De rationele beheersing van het productieproces 
volgens de uitgangspunten van de al eerder genoemde Amerikaanse Taylor Society  
werd omarmd. Het ‘Taylorisme’ zou volgens de STV-ingenieurs niet alleen orde brengen 
in ondernemingen, maar ook in de gehele samenleving. Leden van de STV, zoals de 
ingenieurs Th. van der Waerden, J.W. Albarda en H. Vos, speelden in 1934 een  
belangrijke rol bij het oprichten van het wetenschappelijk bureau van de SDAP.  
Zij waren betrokken bij het ontwikkelen van het Plan van de arbeid (1935). Als 
toegepaste wetenschap bood volgens hen het vakgebied van de technische economie 
de nodige kennis.  
 Na de bevrijding zouden Albarda en Vos als ministers deel uitmaken van de 
wederopbouwkabinetten. Zij wilden aanvankelijk dat de beschikkingsmacht over 
productiemiddelen, zoals grondstoffen en arbeidskrachten, niet meer zou liggen bij de 
ondernemers, maar bij technisch-wetenschappelijk geschoolde leiders in dienst van de 
overheid of aan de staat verbonden organisaties.149 Ook de jonge sociaal-democratische 
minister Mansholt van Landbouw liet zich leiden door het planisme oftewel het 
technocratisch socialisme.150 
 
Hoewel de verzuilde civil society in Nederland tussen de twee wereldoorlogen de 
ontwikkeling van een strategie van social engineering op landelijk niveau in de weg 
stond, namen de sociaal-democratisch bestuurde steden verschillende initiatieven die 
zijn te beschouwen als een vorm van social engineering. Deze projecten werden meestal 
uitgevoerd op het gebied van de volkshuisvesting in samenwerking met de verzuilde 
woningbouwcorporaties. Concrete voorbeelden waren de woninginspectie bij het innen 
van de huur en de zogeheten ‘woonscholen’. Woonscholen waren speciale huizen-
blokken of buurtjes waar asociale gezinnen onder streng toezicht van maatschappelijk 
werksters les kregen in goed huishouden en werden opgevoed tot nette burgers.151  
 Ook op het platteland kwam het tot projecten die in de buurt kwamen van social 
engineering. De omstandigheden waaronder dat gebeurde, was evenwel specifiek.  
De werkwijze van de DKB, de Dienst Kleine Bedrijven, sloot dikwijls aan bij oudere 
tradities van de landbouwvoorlichting en in het beheer van water en polders. Een ander 
voorbeeld was de wijze waarop de Wieringermeerpolder in cultuur werd gebracht.  
 Na de grote overstromingen in 1916 viel het besluit om de Zuiderzee af te sluiten 
en de IJsselmeerpolders aan te leggen. Waterbouwkundigen kregen opdrachten om te 
bezien op welke wijze de Afsluitdijk en de nieuwe polders het beste technisch 
gerealiseerd zouden kunnen worden. Ook vragen in het sociale domein kregen 
aandacht. In 1925 promoveerde de eerder genoemde sociaal-geograaf H.N. ter Veen 
cum laude bij professor Steinmetz in Amsterdam op het proefschrift De Haarlem- 
mermeer als kolonisatiegebied. Het onderzoek deed uitgebreid verslag van de in zijn 
ogen mislukte ‘kolonisatie’ uit de tweede helft van de 19e eeuw.152 Hij stelde zich onder 
andere de fundamentele vraag wat bepalend zou zijn voor zowel de lichamelijke als 
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geestelijke eigenschappen van verschillende bevolkingsgroepen als een gebied 
gekoloniseerd werd. In het hoofdstuk met de titel 'Een nieuwe geest’ is te lezen:  
 

Wordt de psyche van elk individu gewijzigd in de richting van een type, dat 
het meest past in het nieuwe milieu, dan wel worden zij, die te ver afstaan 
van dit meest geschikte type geweerd? M.a.w. bestaat het proces 
voornamelijk in een zich aanpassen of uitstooten van de ongeschikten? 153  

 
Ter Veen zag, geïnspireerd door de Duitse econoom en socioloog Werner Sombart,  
dat zich in de geestesgesteldheid van de landbouwende bevolking een langzame 
revolutie voltrok. Die verandering kwam in de Haarlemmermeer duidelijk aan het licht. 
Ter Veen schreef:  
 

Wilde de jonge landbouwer slagen, dan moet hij vervuld zijn van den 
kapitalistische geest zijner eeuw. In plaats van de traditie, die de boeren 
bond aan de [land]bouwwijze hunner voorouders, kwam nu het cijfer. Niet 
op den arbeid zelf, maar vooral op het financieel resultaat daarvan was hun 
aandacht gericht.  
 

Die aandacht zou leiden tot het mechaniseren van de arbeid door tractoren, cultivators 
en dors- en grasmaaimachines. ‘Het moderne landbouwbedrijf!’ riep Ter Veen 
enthousiast uit.154 Hij beschrijft dat in de Haarlemmermeer naast de eerder genoemde 
‘De Badhoeve’ van Amersfoordt ook andere ‘modelboerderijen’ opgericht waren, waar 
boeren op een informele wijze kennis maakten met de nieuwste landbouwmethoden. 
Hij geeft aan dan deze praktische wijze van het opdoen van nieuwe kennis en ervaring 
meer gewaardeerd werd dan de lessen op de verzuilde lagere landbouwscholen. Maar 
‘voorlopig is de wereldmarktprijs de voornaamste opvoeder.’ 155 Aan het slot van zijn 
proefschrift betwijfelt Ter Veen of in de samenleving in het algemeen voldoende 
bewustzijn bestaat voor de betekenis van de landbouw:  
 

Eeuwenlange stadscultuur heeft ons handelsvolk verleerd, de 
plattelandsbevolking op haar juiste waarde te schatten. Een krachtige, 
gezonde plattelandsbevolking is een eerste levensvoorwaarde voor het 
bestaan der groote steden; beide bevolkingsgroepen hebben om hun 
physische en psychische eigenschappen aanspraak op gelijke waardering.156  

 
Het proefschrift was ook bedoeld om lessen te leren voor de wijze waarop de 
toekomstige Zuiderzeepolders ingericht en gekoloniseerd zouden moeten worden.  
‘De sociale aardrijkskunde heeft hier een belangrijke taak te vervullen.’ 157 Hiermee 
mengde Ter Veen zich overduidelijk in het publieke debat van zijn tijd. Daarnaast leest 
het proefschrift als een pleidooi voor het moderniseringsprogramma voor de 
Nederlandse landbouw.  
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Vanwege zijn opgedane kennis zou Ter Veen kort daarop worden benoemd tot adviseur 
voor de inrichting en kolonisatie van de Wieringermeer. Volgens Duivendak (1999) 
omschreef hij in Op nieuw land een nieuwe maatschappij (1930) de sociaal ingenieur als 
degene ‘… die de krachten in de maatschappij probeert te berekenen om daarna te gaan 
bouwen met de opgedane kennis.’ Dat zou niet alleen in de nieuwe polder moeten 
gebeuren, maar ook in ontwikkelingsgebieden op het ‘oude land’. Die streken lagen 
meestal perifeer en dienden opgenomen te worden in het ‘… nationale geheel, 
economisch zowel als sociaal ….’ Het ging daarbij ook over ‘onmaatschappelijkheid, de 
verwilderde jeugd, de besteding van de vrije tijd of over de bevolkingsspreiding ….’ 
Individuele ontplooiing kon volgens hem alleen plaatsvinden in een geordende 
samenleving. Daarbij zou het individu opgevoed moeten worden tot burger die zijn 
persoonlijke bijdrage wil geven aan de samenleving als geheel.158   
 Met zijn werken stond Ter Veen aan het begin van het praktisch toepassen van de 
sociografische wetenschappelijke kennis op het platteland van Nederland.159  
Deze beschrijvende vorm van sociologie zou vooral aan de Landbouwhogeschool in 
Wageningen onder leiding van professor E.W. Hofstee tijdens de wederopbouw en de 
jaren 50 en 60 tot bloei komen. Samen met de nieuwe studierichtingen Cultuurtechniek 
en Tuin- en Landschapsarchitectuur zorgden vooral afgestudeerden van deze 
vakgebieden voor de ruimtelijke, sociale en culturele vormgeving van het Nederlandse 
platteland. Hierover in het volgende hoofdstukken meer.  
 
De Wieringermeer was ook van belang voor twee andere hoofdrolspelers in de 
ontwikkeling van een moderne landbouwpolitiek: vader en zoon Mansholt. De vader, 
L.H. (Bertus) Mansholt (1857-1945) was voormalig herenboer, lid van de Groninger 
Provinciale Staten en voor de SDAP landbouwkundig adviseur voor het Plan van de 
Arbeid uit 1935. Hij had een belangrijke stem in de commissies die belast waren met de 
plannen voor de verkaveling na het droogvallen van de Wieringermeerpolder. In de 
voorstellen voor de inrichting van de polder klonk een aantal sociaal-democratische 
motieven door. De overheid droeg zorg voor de ontginning van de polder. Pas toen de 
waterlopen, wegen, boerderijen en openbare voorzieningen waren aangelegd en het 
land in cultuur gebracht was, werd de polder in pacht overgedragen aan de boeren.160  
 De praktische werkzaamheden voor het inrichten van het nieuwe land waren in 
handen van de directie van de Wieringermeer, onderdeel van het ministerie van 
Waterstaat. De landbouwkundig ingenieur Sikke Smeding (1889-1967) was de directeur. 
Hij behoorde tot de groep die streefde naar het verwezenlijken van het ‘moderne 
programma’ in de landbouw. Zij zochten voor de nieuwe polder naar een sociaal-
ruimtelijke vormgeving van het land en het leven op de boerderij om de nieuwste 
landbouwkundige kennis optimaal toe te kunnen passen.161  
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 Vignet 3.22 
 
De boerderijen en grond in de nieuwe polder bleven in eigendom van de staat en 
werden in erfpacht uitgegeven. Boeren konden solliciteren naar een boerderij. Alleen 
boeren die over voldoende vakkennis beschikten, kapitaal in konden brengen en in 
het gewenste sociale profiel pasten, kwamen in aanmerking. Een commissie 
adviseerde daarover. Een zoon van Bertus Mansholt, Sicco L. (1908-1995), de latere 
minister, werd een boerderij toegewezen.   
 
Tijdens de bezetting speelde de jonge Mansholt een sleutelpositie in het verzet in 
Noord-Holland en daarbuiten. Vlak voor de bevrijding werd de polder op 17 april 
1945 door de nazi-Duitse bezetter onder zout water gezet.162 
 
De boerderij van Sicco Mansholt en Henny Postel in de Wieringermeer- 
polder (1938).163 

 

 
De commissie, waarin vader Bertus 
Mansholt geen zitting had, beoordeelde 
de aanvraag van de jonge Mansholt 
positief en kende hem een pachtbedrijf 
toe. Op 1 mei 1938 betrok hij samen 
met zijn vrouw Henny J. Postel, 
landbouwhuishoudlerares, de boerderij 
aan de Hoornseweg. 

 
In 1945 werd Sicco Mansholt minister van Landbouw in het voorlopige ‘doorbraak’ 
kabinet Schermerhorn. De opgedane ervaringen met social engineering in de 
Wieringermeer nam hij mee naar het departement in Den Haag. Hij was niet de enige. 
Een ander sleutelfiguur was bijvoorbeeld ir. F.P. Mesu (1889-1978), de eerste directeur 
van de Cultuurtechnische Dienst, die eerder werkzaam was bij de directie van de 
Wieringermeer. In de eerste jaren van de wederopbouw werkte ir. Cornelis Staf (1905-
1973) bij de Dienst Landbouwherstel in de Wieringermeer. Daarvoor was hij directeur 
van de Heidemij en pleitte tijdens de bezetting voor het meewerken aan het 
‘Oostkolonisatie-programma’ van nazi-Duitsland.164 Staf werd op het nieuw gevormde 
departement de rechterhand van Mansholt.165 Na de Tweede Wereldoorlog waren 
ervaringen met de kolonisatie van de Wieringermeerpolder, de plannen voor de 
Noordoostpolder en de integrale plattelandsontwikkeling van de TVA in de VS de 
belangrijkste inspiratiebronnen voor de landbouwkundige ingenieurs om de problemen 
op het oude Nederlandse platteland op te lossen. 
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 3.8 Social engineering: patronen en metaforen 

In dit hoofdstuk passeerden verschillende bronnen en benaderingen de revue waaruit 
de sociale ingenieurs, en de landbouwkundige in het bijzonder, al dan niet bewust 
putten bij het opzetten en uitvoeren van de grootschalige modernisering van het 
Nederlandse platteland in de periode 1945-1985 tijdens de ruilverkavelingen en 
intensieve voorlichtingsprogramma’s. De beschreven voorbeelden werden uitgevoerd  
in opdracht van de staat, andere overheden of grote ondernemingen. In de projecten is, 
in al hun verschillen, ook een aantal gemeenschappelijke lijnen te ontwaren. Deze lijnen, 
vanuit verschillende motieven en overtuigingen, sluiten elkaar in de praktijk van alledag 
niet uit. Ze zijn niet eenduidig en kunnen binnen het denken en doen van een persoon 
of bij het opzetten of uitvoeren van een project door elkaar heen lopen. Deze 
slotparagraaf probeert de lijnen kernachtig samen te vatten.  
 
Het eerste patroon is te vinden in de taakopvatting van de sociale ingenieur die op het 
platteland veelal de functie van de landbouwvoorlichter bekleedde. Het belangrijkste 
kenmerk is dat de sociaal ingenieur zichzelf ziet als een bemiddelaar. Een technisch 
ingenieur grijpt fysiek in en bemiddelt daardoor tussen het fysieke en het sociale 
domein. Een sociaal ingenieur wil door zijn werk in de maatschappij uitdrukkelijk  
ook veranderingen in het mentale domein begeleiden of doorvoeren. Hierbij zijn  
drie soorten beeldspraak te onderscheiden. In de eerste taakopvatting ziet de sociaal 
ingenieur de maatschappij als een machine waarin de radertjes, de afzonderlijke 
individuen, al dan niet in groepen, samenleven. Gaat het mis, dan moet er aan de  
sociale knoppen gedraaid worden om de samenleving weer goed te laten functioneren.  
Dat doet de machinist, de sociaal ingenieur. De meest radicale versie in deze 
beeldspraak is dat de oude machine vervangen moet worden. De deskundigen 
ontwerpen het nieuwe apparaat, helpen hem bouwen en zorgen opnieuw voor de 
bediening. Daarbij kan de staat gebruik maken van het machtsmonopolie van politie en 
leger om de bevolking in de rol van het maatschappelijke radertje te dwingen.  
Dat grote dwang fout kan gaan, laat de mislukte transformatie van het platteland  
in de USSR zien.  
 De tweede taakopvatting gebruikt de metafoor van de samenleving als een levend 
organisme. Hierin treedt de ingenieur op als een medicus of bioloog, zoekt naar de 
oorzaken van de verstoringen en maakt vervolgens het ‘zieke lichaam’ of het sociaal-
fysieke ecosysteem beter. Dit kan ook een radicaal andere organisatie betekenen.  
Het ‘oude’ moet dan afsterven waardoor het ‘nieuwe’ kan ontkiemen en tot bloei 
komen.  
 De derde opvatting maakt gebruik van de metafoor dat de samenleving een 
‘maatschappelijk strijdtoneel’ is. Daarop speelt zich een survival of the fittest af. In deze 
sociaal-darwinistische visie staan de paupers of proletarische arbeiders op de onderste 
trede. De vorst of de leider op de bovenste. De ingenieur kan kiezen voor verschillende 
ondersteunende rollen: de eerste is die van de agent, de tuinman of de strenge 
schoolmeester. Zij zijn in dienst van de al dan niet democratisch gekozen machthebber. 
De ingenieur schept in opdracht van de machthebber orde in de chaotische wereld, 
kweekt op, handhaaft en stimuleert de passende elementen en roeit het onkruid uit.  
In de tweede bijrol ondersteunt de ingenieur de arbeider in de strijd in het streven naar 
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een menswaardig bestaan. Dat doet hij of zij op een invoelende wijze, op zoek naar de 
meest passende plaats van het individu in de samenleving.  
  
Nauw verbonden met de verschillende achterliggende overtuigingen zijn er diverse 
wijzen waarop social engineering werd uitgevoerd. Opnieuw sluiten de verschillende 
vormen in de praktijk elkaar niet uit. Op hoofdlijnen zijn het er twee. De ene strategie, 
die vooral fysiek ruimtelijke, sociale en pedagogische tactieken toegepaste, werd vooral 
gangbaar in Groot-Brittannië, Frankrijk, België, Nederland en tot 1933 in Duitsland.166 
Een andere strategie maakte meer gebruik van medische en biologische tactieken, in het 
bijzonder de eugenetica. Die kwam vooral tot ontwikkeling binnen de gezondheidszorg 
en de psychiatrie. Zij werden onder andere toegepast in de racistische en ‘volks-
hygiënische’ politiek van nazi-Duitsland.167  
 Het merendeel van de bedenkers van de social engineering-projecten wilde het 
liefst de gehele samenleving hervormen. Dat stuitte nogal eens op maatschappelijke 
weerstand. De tegenstanders waren veelal mensen met een liberale politieke 
overtuiging. Een verschil in de uitvoering van de projecten is te herkennen aan de wijze 
waarop de sociale ingenieurs reageerden wanneer zij in hun werk op verzet stuitten. 
Werd de weerstand op nationale schaal tegen het ordenen van de samenleving te groot, 
dan gingen de ingenieurs veelal over naar makkelijker te organiseren werkwijzen, 
meestal op kleinere schaal. De resultaten waren dan modelregio’s zoals de Tennessee 
Valley, voorbeeldsteden zoals Brasília, buurten en dorpen zoals het Agnetapark in Delft. 
Bleek ook dat niet haalbaar, dan kwamen er op nog kleinere schaal modelboerderijen, 
voorbeeldwoningen en toonkamers.168 Of dit proces ook in omgekeerde volgorde te 
herkennen is, dus dat een toenemend gevoel van macht zorgt voor ambities op een 
hoger schaalniveau, zal in de komende hoofdstukken duidelijk worden.   
 Opvallend is ook het patroon dat te herkennen is bij het werken aan de 
problemen in de stad of op het platteland. Bij het oplossen van bijvoorbeeld de slechte 
woonomstandigheden in de stad, werd gekeken naar het leven op het rustieke 
platteland of naar ‘tuin- en parkconcepten’. Het Agnetapark met de vormgeving volgens 
de uitgangspunten van de Engelse landschapsstijl is er een voorbeeld van. Een ander is 
het rond of zelfs onder de bouwblokken doorlopende groen in de steden, opgezet 
volgens de ideeën van Le Corbusier. Bij het zoeken naar de oplossingen van problemen 
van armoede en achterstelling op het platteland bestond de neiging om de 
industrialisatie en positie van de arbeider in de stad als uitgangspunten te nemen.  
En ook de bewoners van dorpen en boerderijen hadden net als de mensen in de stad 
recht op waterleiding, elektriciteit, telefoon, gereguleerde werktijden en vakantie. Al in 
1916 gaf de Amerikaanse plattelandssocioloog W.H. Wilson deze lijn aan.169  
 
De bovenstaande patronen zijn grotendeels herkenbaar in de wijze waarop de ‘sociale 
ingenieurs’, in de brede zin van het woord, zich vanaf de jaren 30 in Nederland 
manifesteerden. De sociografen, de Wageningse school van agrarisch sociologen onder 
leiding van Hofstee, en de sociaal-democraten met het Plan van de Arbeid (1935), 
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hadden merendeels de opvatting dat vooral de staat een centrale rol diende te spelen 
bij het inrichten van de nieuwe IJsselmeerpolders en het oplossen van maatschappelijke 
achterstelling van de ‘kleine boeren op de arme gronden’ op het oude land.  
 De Wageningse ingenieurs lieten zich vooral inspireren door projecten in de 
Verenigde Staten en de werkwijze van de Rural Extension Service met het drieluik van 
landbouwonderzoek, voorlichting en onderwijs. Zij brachten naar Amerikaans voorbeeld 
binnen het OVO-drieluik de sociale en pedagogische methoden en technieken in de 
praktijk. Voor de vernieuwing van het landschap, de akkers en velden en de boerderijen 
pasten zij in de ruilverkavelingen fysieke strategieën toe. Projecten uit het New Deal-
programma en vooral ervaringen met integrale plattelandsvernieuwing uit de Tennessee 
Valley dienden als voorbeeld.   

Deze ingrepen in het fysieke en sociale domein door de ingenieurs bepaalden 
mede de dagelijkse handelingspraktijken van de gebruikers, de boeren en de andere 
plattelandsbewoners.170 Dit geeft de indruk dat de vernieuwingen op het platteland 
grotendeels tot stand kwamen binnen de verhoudingen, beschreven door Duyvendak 
(1999) als de ‘etatisten’ waarbij de staat een grote verantwoordelijkheid kent en de 
boeren en boerinnen weinig invloed hebben op de veranderingen.171 Maar er was meer 
aan de hand. Want de staat had volgens de Ruilverkavelingswetten steeds de 
goedkeuring en medewerking van de grondeigenaren, de boeren, nodig om de 
projecten uit te voeren. Vertegenwoordigers van de zes centrale landbouworganisaties 
op lokaal, regionaal en landelijk niveau hadden zitting in de vele besturen van de 
landbouwvoorlichting en andere publiek-private samenwerkingsverbanden. Daardoor 
vertoonde de houding van de landbouwkundige ingenieurs vanaf het begin van de 20e 
eeuw ook een aantal kenmerken van wat Duyvendak ‘participatieve planners’ noemt. 
Het was binnen deze paradoxaal lijkende kaders dat de modernisering van het 
platteland in de naoorlogse jaren werd vormgegeven. 

 
 
 

                                                
170 Hall 1997: 50. 
171 Duyvendak 1999: 70, 74.  
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 4 Herstel en vernieuwing 1945-1950  
 
De film A 73 EILAND VAN VERTROUWEN (1950) 1 is in de catalogi van het ministerie van 
Landbouw de eerste en oudste productie over ruilverkavelingen, of wat later in 
beleidstermen ‘brede plattelandsvernieuwing’ zou gaan heten. De film is in deze studie 
zijn karakteristiek voor de periode van de wederopbouw. De beschrijving in de catalogus 
uit 1960 is als volgt: 
 
 Deze film toont het herstel en de wederopbouw van het eiland Walcheren na de 
 oorlog. Ook aan ruilverkaveling wordt de nodige aandacht besteed.2  
 
De film heeft een bijzondere productiegeschiedenis, waarvan de Nederlandse versie een 
bewerking is van ISLAND OF FAITH (1950) van de cineast John Ferno, pseudoniem van 
Johannes H. Fernhout (1913-1987). Hij was een van de vele filmmakers die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog de strijd moesten vastleggen om ze in propaganda- en 
nieuwsprogramma’s aan de thuisfronten te tonen. Dat gebeurde zowel in opdracht van 
de geallieerden als van nazi-Duitsland. Ferno reisde in het najaar van 1944 met de 
geallieerde troepen mee op hun bevrijdingstocht naar het noorden en kwam op het 
Zeeuwse eiland Walcheren aan. Om in september 1944 een snelle bevrijding van Europa 
van nazi-Duitsland mogelijk te maken, wilden de geallieerden de haven van Antwerpen 
gebruiken voor het bevoorraden van de legers. Daartoe moesten in de Slag om de 
Schelde de Duitse Atlantikwall-stellingen op het eiland Walcheren onklaar gemaakt 
worden. Geallieerde bommen sloegen in oktober 1944 gaten in de dijken. Het Zeeuwse 
eiland kwam onder water te staan en Fernhout filmde de ontwikkelingen op het 
bevrijde, maar ondergelopen eiland dat ooit ‘de tuin van Holland’ was.3 Het zoute water 
verdreef niet alleen de nazi’s uit hun stellingen, maar ook de boeren van hun 
boerderijen. De geallieerden brachten zo goed als mogelijk de bevolking en het vee in 
veiligheid. De zee had ongeveer anderhalf jaar lang vrij spel en verwoestte de 
boerderijen, de vruchtbare akkers en de velden. Direct na de bevrijding in mei 1945 
besloot de Nederlandse regering om de gaten in de dijken te dichten en plannen te 
maken voor het opnieuw inrichten van Walcheren.  
 

 Vignet 4.1 

EILAND VAN VERTROUWEN (1950) vertelt het verhaal over de vlucht voor het wassende 
water, en laat zien op welke wijze de bevrijders de boerenbevolking en het vee zo 
goed mogelijk proberen te evacueren naar de droge, hogere delen. De film volgt 
twee boerengezinnen: de Maljaars en de familie Wisse.  
 
 

                                                
1  Films herkenbaar aan lettercode en volgnummer vormen onderdeel van de collectie van 533 

voorlichtingsfilms van het ministerie van Landbouw. Zij zijn beschreven in  Bijlagen B en C. De bijlagen 
zijn ontsloten door middel van de internetpagina <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-
dutch-landscape> Aldaar is ook de link naar A 73 EILAND VAN VERTROUWEN (1950) te vinden. 

2  Ministerie van Landbouw en Visserij, Films 1960, Catalogus, 's-Gravenhage, 1960: 37. 
3  Hogenkamp, B. De documentaire film 1945-1965. Rotterdam: Uitgeverij 010, 2003: 31-33. 
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Stilstaand beeld uit A 73 Eiland van vertrouwen (1950) 5’00. 
 

 

 
De ‘standvastige eilandbewoners’ keren weer terug naar het verwoeste eiland.  
In de film is te zien hoe ‘deskundigen van de regering’ de opgave van de fysieke 
herinrichting benaderen om van het eiland binnen enkele jaren weer vruchtbaar 
boerenland te maken. Daarbij behoorde ook het intensief begeleiden door de 
landbouwvoorlichting van de agrarische bevolking bij de terugkeer naar hun 
boerderijen, en het ontzilten en het bewerken van de landerijen. Doel van de 
herinrichting was dat de boeren ‘… een grotere bijdrage kunnen leveren aan de 
voedselvoorziening van Nederland en Europa …’.  
 
Stilstaand beeld uit A 73 EILAND VAN VERTROUWEN (1950) 5’55.  
 

 

 
De herinrichting van Walcheren bestond uit het ruilen en vergroten van de kavels, 
het verbeteren van de waterhuishouding, de aanleg van een goede ontsluiting door 
nieuwe landbouwwegen en het uitplaatsen van bedrijven naar de Noordoostpolder. 
Het gezin Maljaars blijft, met behoud van traditie, boeren op het vernieuwde eiland. 
Het andere gezin, de familie Wisse, vertrekt naar een boerderij op het nieuwe land 
van de IJsselmeerpolders.  
 
Dat de herinrichting vanuit Den Haag werd opgelegd, wordt niet genoemd. Wel dat 
de Marshallhulp de snelle herinrichting voor een rationele agrarische productie 
mogelijk maakte.       

 
Na de feestelijke bevrijding in mei 1945 was het maatschappelijke en economische leven 
in Europa in verwarring en Nederland een ontredderd en deels kapotgeschoten land. De 
Tweede Wereldoorlog kende vele slachtoffers en ook in Nederland waren mensen  



                            Bewogen landschap – 4 Herstel en vernieuwing van het platteland na de bevrijding 
 

 141 

op drift. In de grote steden in het westen van het land waren ongeveer 20.000 mensen 
in de winter van 1944-45 van de honger gestorven. De totale oorlogsschade in 
Nederland was in vergelijking met andere West-Europese landen groot. Het productie-
apparaat functioneerde slechts op 27% van de omvang van 1939. Nederland was 
verarmd. Steden, bruggen en fabrieken lagen in puin. Er waren 50.000 woningen minder 
dan in 1940, terwijl de bevolking met 5,3 % was gestegen. De staatsschuld was tijdens 
de bezetting gegroeid van 4 miljard in 1940 tot 23,6 miljard in 1945.4  
 De eerste films na de bevrijding in 1944-1945 tonen een land met broodmagere 
mensen met ingevallen gezichten, verwoeste steden en dorpen, lege winkels, 
ondergelopen land, kapotgeschoten bruggen en spoorwegen. Machines, treinen, 
vrachtauto’s, trekkers en wagens waren kapot, gevorderd of afgevoerd naar Duitsland, 
paarden gesneuveld. Het openbaar bestuur verkeerde in een vacuüm.  
  
Direct na de bevrijding benoemde koningin Wilhelmina de voorlopige regering  
Schermerhorn-Drees. Het ‘noodkabinet’ kende een brede maatschappelijke 
samenstelling. Het merendeel van de ministers behoorde tot de ‘doorbraak’, een 
invloedrijke groep intellectuelen en politici, die tijdens de bezetting een aantal 
uitgangspunten had geformuleerd voor de vernieuwing na de bevrijding van de 
Nederlandse samenleving. De verdeelde, verzuilde natie van voor de oorlog zou plaats 
moeten maken voor een samenleving gestoeld op samenwerking met het oog op sociale 
rechtvaardigheid, culturele verheffing en economische vooruitgang.5  Zij geloofden in het 
planisme met social engineering als belangrijke uitvoeringsstrategie. Ook voorlopig 
minister-president Wim Schermerhorn hing de ‘doorbraakgedachte’ aan. In zijn 
radiotoespraak van 27 juni 1945 sprak hij:  
 
 De regering zal er alles opzetten het Nederlandse volk te doordringen van het 
 besef dat onze arbeidskracht het enige is, dat ons gelaten werd ….  
 
Op voordracht van vicepremier Willem Drees werd de jonge Sicco Mansholt (1908-1995) 
minister van Landbouw en Voedselvoorziening in het eerste nationale kabinet voor 
herstel en vernieuwing.6  
 

 Vignet 4.2 

De fysieke, sociale en mentale puinhopen op het platteland moesten worden 
opgeruimd. Om te beginnen werd de voedselvoorziening op orde gebracht ter 
voorkoming van een tweede hongerwinter. De heersende gedachte was dat de 
industriesector het land welvaart zou kunnen brengen. Maar de meeste fabrieken 
lagen in puin. Landbouw kan zonder machines met alleen ‘arbeidskracht’ en 
natuurlijke processen tot rijke oogsten komen. Een economische sector dus die met 

                                                
4  Andela, Gerrie. Kneedbaar landschap, kneedbaar volk. (diss). Bussum: Thoth, 2000: 16. Bieleman, J. 

Boeren in Nederland. Geschiedenis van de landbouw 1500-2000. Boom, 2008: 461. Schuyt, K. en  
 E. Taverne. 1950, Welvaart in zwart-wit. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2000: 37-40. Klemann, Hein A.M. 

Nederland 1938-1948, Economie en samenleving in de jaren van oorlog en bezetting. Amsterdam, Boom 
2002: 488. 

5  Schuyt en Taverne 2000: 83-85. 
6  Merriënboer, J. van. Mansholt. Een biografie. Amsterdam: Boom, 2006: 112, 113. 
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grote inbreng van de factor arbeid en een lage inzet van de factor kapitaal relatief 
hoge opbrengsten kan generen. Met de opbrengsten van de voedselexport kon het 
herstel van de havens, spoorwegen, bruggen, fabrieken, dorpen en steden worden 
gefinancierd. Om die reden kreeg de agrarische sector voorrang. En in de landbouw 
werkte formeel, zie ook  Vignet 2.4, circa 20% van de beroepsbevolking. In dit 
percentage waren de verborgen werkeloosheid en arbeid van bijvoorbeeld 
boerinnen en meewerkende kinderen, niet vervat.  
 
Voorplaat van Herrezen Nederland (1955).7 

 

 
 
 
 
 
Deze afbeelding visualiseert dat tussen 
de puinhopen van de oorlog 
(voorgrond) en het ideaal van de 
geïndustrialiseerde samenleving (verre 
horizon) goedgeordend boerenland ligt. 

 
Minister Mansholt had in 1945 dus een drievoudige opgave. Ten eerste ervoor zorgen 
dat de gehele bevolking snel van voldoende voedsel werd voorzien. Het waarborgen van 
de voedselzekerheid gold voor de Nederlandse én Europese bevolking. Tijdens de 
bezetting had de Nederlandse regering in ballingschap voorraden graan en andere 
voedselproducten aangelegd. Direct na de bevrijding van Europa trad een internationaal 
voedselverdeelsysteem in werking. In dit systeem zette Mansholt de aangelegde 
reserves strategisch in, waardoor de schrijnende voedseltekorten in de steden in het 
westen van het land konden worden opgelost.  
 De tweede opgave voor de landbouw was om de economie weer op gang te 
brengen. Want de staatskas, waaruit ook de herovering van Nederlands-Indië betaald 
moest worden, was zo goed als leeg. De export van landbouwproducten zou de nodige 
deviezen binnen kunnen brengen. De handen moesten dus uit de mouwen en de spa in 
de grond.8 Echter, ook het gehele Nederlandse platteland was vooral zwaar getroffen in 
het laatste jaar van de bezetting. Meer dan 8.000 boerderijen waren verwoest of 
beschadigd. Machines, gereedschappen en transportmiddelen waren door de Duitsers 
gevorderd of functioneerden niet meer door achterstallig onderhoud en gebrek aan 
reparatiemogelijkheden. De veestapel, belangrijk voor de export van vlees en zuivel, was 
verminderd met 36%. 8,5% oftewel 244.000 hectare cultuurgrond stond onder water.9  
 
 

                                                
7  Damsté, R.A. en Ch. A. Cocheret, Herrezen Nederland 1945-1955. 's-Gravenhage: Nationaal Comité 4 en 5 

mei, 1955. 
8  Andela 2000: 19. Merriënboer 2006: 116. 
9  Andela 2000: 16. Schuyt en Taverne 2000: 37-38. 
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 Vignet 4.3 

Hoe groot de oorlogsschade op het platteland was, blijkt uit een film als BOEREN 

VECHTEN VOOR DE TOEKOMST (1949), afkomstig uit de LNV-collectie. Daarin komt een 
geallieerde oorlogscorrespondent na een aantal jaren terug naar Nederland om over 
de ontwikkelingen verslag te doen. Een bevriende Nederlandse overheidsdienaar 
adviseert hem om het ondergelopen Walcheren en het kapotgeschoten 
rivierengebied te bezoeken. 
 
Stilstaand beeld uit de film M 12 BOEREN VECHTEN VOOR DE TOEKOMST (1949) 12’40.  
 

 

De film toont hoe de bewoners improviserend het leven op het verwoeste Zeeuwse 
eiland en in de voormalige frontlinie tussen Rijn en Maas proberen op te pakken.  
Om te beginnen moesten in de Betuwe de vele mijnen opgeruimd worden. Dit beeld 
laat zien dat dit werk in de boomgaarden dodelijk kon zijn. 

 
In de eerste jaren na de bevrijding bleef de verregaande overheidsregulering van de 
landbouwproductie en de voedseldistributie uit de oorlogsjaren bestaan. De kosten voor 
het levensonderhoud, en dus voedsel, werden in de geleide economie laag gehouden. 
Alles op de boerderij moest, bij gebrek aan machines, met de hand en spierkracht 
gebeuren. Echter, de landarbeiders keken uit naar werk buiten de landbouw omdat de 
lonen in de industrie aanmerkelijk hoger waren. Om de oogsten van 1945 en 1946 op 
tijd van het land te kunnen halen werden ‘oogstcolonnes’ ingezet. Zij bestonden uit 
werkloze arbeiders uit de stad en, veelal politieke, gevangenen.10  
 Om te voorkomen dat de uittocht uit de landbouw de voedselproductie in gevaar 
zou brengen, was het noodzakelijk de sociaal-economische positie van de landarbeiders 
te verbeteren. Om op het inkomensniveau van ongeschoolde industriearbeiders te 
komen, kregen de landarbeiders, als enige groep, in november 1945 en mei 1946 
loonsverhoging. Het loon van een boerenknecht steeg daardoor met 141% ten opzichte 
van 1939, terwijl dat in de nijverheid slechts steeg met 64%. Door deze verhogingen 
kwam de bestaanszekerheid van de landbouwbedrijven en dus het inkomen van de 
boeren onder druk te staan. De stijging van de lonen werd daarom doorberekend in de 
vastgestelde kostprijzen die de boeren voor hun landbouwproducten ontvingen.11  

 

                                                
10  Brink, A. van den. Structuur in beweging. Het landbouwstructuurbeleid in Nederland 1945-1985. (diss). 

Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen, 1990: 40. 
11  Van den Brink 1990: 38. Bieleman 2008: 298. 
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Kortom, de sector was niet ‘gezond’ en de last van het Landbouwcrisisfonds drukte 
zwaar op de Rijksbegroting.12  
 
Dit hoofdstuk vertelt over hoe de ingenieurs van het ministerie van Landbouw een 
nieuw beleid ontwikkelden vanuit de ‘doorbraakgedachte’, waarvan de kern staat 
beschreven in hoofdstuk 3. Zij lieten zich bij de uitwerking inspireren door de inzichten 
uit de Verenigde Staten, de praktijk van de kolonisatie van de Wieringermeer en de 
plannen voor de Noordoostpolder. Minister Mansholt en zijn medewerkers zagen het 
vanuit hun planistische overtuiging als hun taak om de verschillende maatschappelijke 
zuilen in het overheidsingrijpen te verenigen. Daarbij zou de boer zelf verantwoordelijk 
worden voor de bedrijfsvoering binnen de kaders van het algemeen belang. Deze 
nieuwe benadering noemde Mansholt, gezien zijn enthousiasme voor de Amerikaanse 
landbouw, de ‘new look’.13  
  
Het ministerie zette in jaren 1945-1950 de lijnen uit van een beleid dat ten doel had de 
landbouwproductie te verhogen. De ontwikkeling van de ideeën voor de modernisering 
van het platteland en het nieuwe landbouwbeleid stopten evenwel niet in 1950. Om die 
reden komen in dit hoofdstuk ook enkele onderwerpen aan bod die pas in het volgend 
tijdvak van 1950-1963 concreet werden uitgewerkt. Het beleid stoelde op twee pijlers: 
het ‘prijsbeleid’ en op wat in 1958 het ‘structuurbeleid’ zou gaan heten.   
 Het prijsbeleid stuurde de markt en de geleide economie door middel van het 
bindend vaststellen van de productie, de lonen en de prijzen. Deze strategieën waren 
reeds toegepast door crisisinstellingen in de jaren 1933-1940, om vervolgens door het 
Rijksbureau voor Voedselvoorziening tijdens de bezetting te worden voortgezet en 
uitgebreid. De tweede beleidsvorm die zich in deze naoorlogse periode sterk zou 
ontwikkelen, greep in op de structuur van de landbouwsector en op de werkpraktijken 
op de boerderijen. Het beleid stimuleerde het proces van productiviteitsverhoging door 
rationalisatie, mechanisatie en schaalvergroting in de bedrijfsvoering. Voornoemde 
twee beleidslijnen kunnen niet los van elkaar gezien worden.14  
 Dit moderne landbouwstructuurbeleid kende twee belangrijke samenhangende 
uitvoeringsstrategieën. De fysieke strategie was om de landschappen door rigoureuze 
herinrichtingen met ruilverkavelingen geschikt te maken voor efficiënte en 
gemechaniseerde agrarische bedrijfsvoering. Dat vereiste ook het toepassen van nieuwe 
rationele landbouwmethoden en technieken. Dit raakte direct aan de tweede strategie: 
het instrueren, scholen en voorlichten van de boeren, opdat zij de nieuwe rationele en 
gemechaniseerde methoden en technieken in hun dagelijks werk toe zouden gaan 
passen. Dat weer vroeg om een verandering van de werkpraktijken op de boerderijen en 
om nieuwe maatschappelijke verhoudingen in alle dorpen en streken door heel 
Nederland. Vooral in de voorlichting speelde social engineering, gedragen door 
wetenschappelijke inzichten en nieuwe communicatiemiddelen zoals de film, een 
sleutelrol. 
 
 

                                                
12  Merriënboer 2006: 162. 
13  Merriënboer 2006: 136, 164.  
14  Bieleman 2008: 467. 
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   4.1  Opgaven op het platteland vlak na de bevrijding 

Omdat de landbouwproductie verhoogd moest worden, kwamen al snel na de bevrijding 
de vooroorlogse structurele problemen van schrijnende armoede en verborgen 
werkloosheid weer aan het licht. De ‘kleine boeren op de arme zandgronden’ 
produceerden voornamelijk in gesloten, zelfvoorzienende landbouwsystemen waardoor 
er weinig voedsel beschikbaar kwam voor de markt of de export. Het beleid van strikte 
marktregulering door het Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd (RbVVO) 
tijdens de bezetting had de problemen ten gevolge van de tweede landbouwcrisis 
(1925-1935) niet opgelost. Daarvoor was blijkbaar een nieuwe aanpak nodig, met als 
doel de voedselproductie te verhogen en het inkomen van boeren te verbeteren.15 Dit 
zou planmatig moeten gebeuren. Op 14 juli 1945 was de Nota Overheidsbemoeiïng in 
den landbouw van de ingenieurs A. Maris en L.J. Van Dijk gereed. Daarin stelden zij:  
 
 Bijna ieder is het er over eens dat deze tijd er, voorlopig althans, een is van 
 ordening, van plannen maken en uitvoeren; hetzij het geldt voor een 4-jarenplan 
 in Rusland, een plan voor een “New Deal” in Amerika of een plan van Beveridge in 
 Engeland.16  
 
Van Dijk en Maris wilden een ‘ingrijpende wijziging van de landbouwkundige toestand 
van ons land … [omdat] … het van het grootste belang [was] dat ieder stukje land op de 
meest rationele en doelmatige wijze gebruikt wordt.’ Zij hadden een nationaal plan voor 
de ontwikkeling van de landbouw voor ogen, geïnspireerd door het New Deal-
programma. Ook uit de nota van Maris en Van Dijk spreekt duidelijk de visie van het 
planisme. Om de radicale verandering in ‘de woonruimte’ en de ‘bewoners’ te 
bewerkstelligen was volgens hen eerst cijfermatig onderzoek naar de fysieke, sociale en 
economische toestand in de verschillende streken nodig. 
 Het RbVVO had een belangrijke impuls gegeven voor het verzamelen van die 
gegevens. De gedetailleerde administraties over de landbouw en de voedseldistributie 
werden uitgevoerd door de zogeheten ‘plaatselijke bureauhouders’ die in elke 
gemeente kantoor hielden. Begin 1940 had het KNLC het Landbouweconomisch 
Instituut (LEI) in Den Haag opgericht, teneinde inzicht te verkrijgen in de kostprijs van de 
afzonderlijke landbouwproducten in de verschillende streken. Ook het ministerie van 
Landbouw, en met name het RbVVO, had baat bij dat inzicht om een wetenschappelijk 
verantwoord prijsbeleid te kunnen voeren. De ambtelijke directie voor de 
Voedselvoorziening zorgde voor een groot deel van de financiering van het LEI en kreeg 
een zware stem in het bestuur.17   

                                                
15  Bieleman 2008: 461. Smits, M. Boeren met beleid. Honderd jaar Katholieke Nederlandse Boeren- en 

Tuindersbond. (diss). Nijmegen: Valkhofpers, 1996: 140. Woude, R.E. van der. Op goede gronden, 
Geschiedenis van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond 1918-1995. Hilversum: Verloren, 2001: 233. 
Merriënboer 2006: 164-169. 

16  Nationaal Archief, Den Haag, Directie van de Landbouw: Algemene Zaken, 1905-1954, nummer toegang 
2.11.07.01, inventarisnummer 18.  

17  Niphuis, Albert. In Algemene tellingen in de twintigste eeuw. In Maarseveen, J.G.S.J. van (red).  
 Voorburg / Heerlen: Centraal bureau voor de Statistiek, 2002. Het LEI werd later onderdeel van de  
 Dienst Landbouwkundig Onderzoek van het ministerie en in 2001 ondergebracht bij Wageningen  
 University & Research. Het LEI heet tegenwoordig Wageningen Economic Research.  
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Uit het onderzoek naar de kostprijzen in de verschillende streken zouden volgens Maris 
en van Dijk de mankementen en tekortkomingen per gebied naar voren komen. Nadat 
door de ‘ter zake deskundige instellingen’ richtlijnen zouden zijn opgesteld, konden 
plannen voor de toekomst van de streek gemaakt worden. Een rationeel opgesteld 
landsdekkend urgentieplan moest de volgorde vaststellen waarin de verschillende 
gebieden aangepakt zouden gaan worden.  
 In voornoemde nota beschreven de twee ingenieurs een grote ‘Dienst Landbouw 
Hervorming’ bij het ministerie, om het vernieuwende beleid integraal voor te bereiden 
en de uitvoering aan te sturen. De Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst (RLVD) zou een 
plaats moeten krijgen in nieuwe publiekrechtelijke bedrijfsorganen waarin alle 
overheidsonderdelen en particuliere organisaties en bedrijven samen zouden werken. 
Tot slot onderstreepten de opstellers:  
 
 … dat in het bovenstaande gedacht is aan het platteland, aan het primaire 
 productieproces in engere zin: de landbouw. Wat de landbouw als basis voor ons 
 volksbestaan betekent, is de afgeloopen oorlogsjaren duidelijker geworden dan 
 ooit. […] De overheid dient een basis te hebben, waarop alle maatregelen in de 
 landbouw moeten rusten. […. En …] pas als de overheid weet hoe het is, [kan zij] 
 zeggen hoe het moet worden.  
 
De Nederlandse landbouw zou zich, volgens Maris en Van Dijk, net als voor de oorlog, 
weer moeten gaan richten op de veredelingslandbouw met een sterke nadruk op 
exportproducten als zuivel, vlees en tuinbouw, zaaizaad en pootgoed.18 
  

 Vignet 4.4 

De films VRUCHTDRAGENDE ARBEID (1948), HET TEXELSE SCHAAP (1950), ZAAIPEULVRUCHTEN 
(1950) en DE NEDERLANDSE POOTAARDAPPEL (1948) zijn voorbeelden van producties die 
op 35mm-film en in verschillende buitenlandse talen verschenen. Zij richtten zich 
blijkbaar op het vergroten van de buitenlandse afzetmarkten.  
 
Stilstaand beeld uit M 10 VRUCHTDRAGENDE ARBEID (1948) 1’00. 
 

 

 

                                                
18  Nationaal Archief, Den Haag, Directie van de Landbouw: Algemene Zaken, 1905-1954, nummer 
 toegang 2.11.07.01, inventarisnummer 18.  
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De film promoot het Nederlands fruit op buitenlandse markten. De kwaliteit daarvan 
is als een Zwitsers precisie-uurwerk. Hier presenteert de fruitteler aan zijn gasten een 
appel. Hij vult de vergelijking aan en verwijst naar zijn zakhorloge. Zulk vakmanschap 
is nodig om het fruit met hoogwaardige kwaliteit op de consumentenmarkt te 
kunnen brengen. 

 
Het werk van Maris en Van Dijk vormde waarschijnlijk een tussenstap op weg naar de 
Nota omtrent een aantal punten van het Regeringsbeleid van 11 december 1945. Daarin 
kondigde het kabinet een nationaal plan aan voor economisch herstel en de ontwik-
keling van industrie en landbouw. Doel was om het Nederlandse volk ‘bestaans-
zekerheid [te bieden] bij een behoorlijk bestaanspeil’. Ook in andere Europese landen 
presenteerden regeringen nationale plannen voor herstel en ontwikkeling, zoals in 
Frankrijk, waar topambtenaar Jean Monnet, een grondlegger van de latere Europese 
Economische Gemeenschap, zo’n plan schreef. Een centrale gedachte in het 
Nederlandse plan was dat het herstel van het sociaal-economisch leven zou moeten 
gebeuren door beheersing van de economie door ‘gemeenschapsorganen’, waarin alle 
maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd zouden zijn. Ook was een centrale rol 
toebedacht aan het in 1945 opgerichte Centraal Planbureau (CPB) met Jan Tinbergen als 
eerste directeur.19  
 
Na de bevrijding werd het ministerie van Landbouw voor het eerst in de geschiedenis 
een volwaardig departement. Volgens een organisatieschema van 11 mei 1946 kreeg 
het ministerie eigen stafafdelingen en twee directies. De stafafdeling ‘Voorlichting’ 
stond onder leiding van J. Breunis en was werkzaam voor het gehele departement. Het 
Filmbureau maakte onderdeel uit van deze stafafdeling. De directie Voedselvoorziening 
bleef onder leiding van directeur-generaal ir. S.L. Louwes. De Directie van de Landbouw - 
en daarmee de RLVD - kwam onder de verantwoordelijkheid van ir. Cornelis Staf.  
Hij was een vriend van S.L. Louwes, werkte in de Wieringermeer en werd al snel een 
vertrouweling van Mansholt. Samen bouwden zij het ministerie uit, waarbij Mansholt de 
voorkeur gaf aan veelal jonge ambitieuze ambtenaren die zijn ‘doorbraak’-overtuiging 
deelden.20 Staf werd in 1951 voor de CHU minister van Defensie en was na het vertrek 
van Mansholt in 1958 naar de EEG korte tijd minister van Landbouw.  
 Behalve bij het vernieuwen van de Nederlandse landbouw was Mansholt actief 
betrokken bij de opbouw van een wereldwijde internationale samenwerking.21 Voor een 
goed begrip van de culturele ontwikkelingen die het ministerie van Landbouw op het 
Nederlandse platteland voorstond, is het levensverhaal van minister Mansholt 
illustratief. Het leven en werk van de Groningse herenboerenzoon, verzetsman uit de 
Wieringermeer, sociaal-democratisch staatsman en Europees bestuurder van het eerste 
uur werd door Frank Westerman op literaire wijze beschreven in De Graanrepubliek 
(1999), en door Johan van Merriënboer op een wetenschappelijk verantwoorde manier  
 

                                                
19  Van den Brink 1990: 35. 
20  Ministerie van Binnenlandse zaken. Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1948.  
 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1948. Merriënboer 2006: 12-129. Bosma, Koos. J. M. de Casseres, de  
 eerste planoloog. Rotterdam: 010 uitgevers, 2003: 88, 89. 
21  Merriënboer 2006: 125. 
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in Mansholt. Een biografie (2006). Bijna zijn gehele werkzame leven bleef Mansholt 
bevlogen en met vakmanschap vasthouden aan de planistische overtuiging. Vlak voor 
zijn pensioen in 1973 brachten de inzichten van de Club van Rome hem aan het 
twijfelen, waarna hij steeds nadrukkelijker de ecologische overtuiging verdedigde en 
afstand nam van zijn eigen beleid.22 
 In de filmcollectie van Landbouw die onder het ministerschap van Mansholt sterk 
tot ontwikkeling kwam, is zo goed als geen film te vinden waarin Mansholt zelf voor-
komt. Alleen aan het slot van DE STRIJD TEGEN DE COLORADOKEVER (1950), in opdracht van de 
Internationale Coloradokever Bestrijdingscommissie gemaakt, doet hij persoonlijk een 
oproep om mee te werken aan het uitroeien van de gevaarlijke kever. Hij komt naast 
een aantal boeren ook aan het woord in BERICHTEN UIT EUROPA-3 (1973). Dit is een 
productie die een discussie over de landbouw in de EEG op gang wilde brengen en is 
gemaakt door de cineast Louis van Gasteren, een persoonlijke vriend van Mansholt.23 
  

 Vignet 4.5 

Minister Mansholt was zelf amateurfilmer. In zijn persoonlijk archief, dat wordt 
bewaard in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), bevinden 
zich verschillende filmrolletjes. De meeste opnames zijn door hemzelf gemaakt.  
Op andere rolletjes is hij zelf te zien en werd de camera door een ander bediend.  
De oudste opnames waarin Mansholt zelf voorkomt, zijn gemaakt op zijn boerderij in 
de Wieringermeer; wellicht zijn de opnames van de Marolandbouwfilmvoorlichtings-
dienst uit Deventer.  
 
Stilstaand beeld uit filmopnames gemaakt door minister Mansholt .24  
 

 
 
Tijdens zijn buitenlandse reizen, zoals naar de Verenigde Staten, India en Afrika, 
maakte Mansholt filmopnames. Hij richtte de camera nogal eens op grote industrieel 
ogende landbouwbedrijven, zoals bovenstaand beeld uit de VS rond 1950 laat zien.   

 
De Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst (RLVD) vormde een belangrijk onderdeel van het 
ministerie, en was tijdens de bezetting gegroeid van 140 in 1940 naar 291 formatie-

                                                
22  Westerman, Frank. De Graanrepubliek. Amsterdam / Antwerpen: Atlas, 2009. Merriënboer 2006. 
23  Ministerie van Landbouw en Visserij. Filmcataologus. 1960: 28 en 1984: 65. Pisters, Patricia. Filming for 

the future. The works of Louis van Gasteren. Amsterdam University Press, 2016. 
24   Bron: MANSHOLT - Familie-filmarchief (NS & SS) - 1949·1983 Film # 3, Bezoek USA begin jaren 50,  
 Waarschijnlijk uit 1953.  
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plaatsen in 1944.25 Vanwege de staatspropaganda door nazi-Duitsland hadden de 
voorlichting en informatievoorziening door de overheid een vervelende bijsmaak 
gekregen. Na de bevrijding wilde minister-president Schermerhorn dit probleem,  
dat binnen alle ministeries speelde, aanpakken door het oprichten van een centrale 
voorlichtingsdienst onder het ministerie van Algemene Zaken.  
 De departementen lagen evenwel dwars. Daarom werd de hoofdredacteur van  
de verzetskrant Het Parool uit Amsterdam, G.J. Van Heuven Goedhart, door premier 
Schermerhorn op 6 maart 1946 benoemd tot voorzitter van een commissie met de 
opdracht ‘het uitbrengen van een advies over het beleid der Overheid inzake de 
voorlichting.’ 26 Een half jaar later was het rapport gereed en de commissie stelde voor 
om het begrip ‘propaganda’ niet meer te gebruiken. De commissie ging er vanuit dat  
de papierschaarste snel voorbij zou zijn en pers en parlement hun taak in de gezonde 
democratische samenleving weer zouden opnemen. Dan zou er in de 
informatievoorziening door de staat slechts een beperkte rol van ‘verduidelijken en 
toelichten’ van het beleid zijn weggelegd. In de ogen van de commissie was het 
onderscheid tussen ‘verduidelijken’ en ‘propaganda’ moeilijk scherp te trekken. 
Voorlichting mocht … 
 

… in geen enkel geval rechtstreeks of zijdelings […] den burger af dringen van 
diens levens- of wereldbeschouwing of zelfs maar van de door hem aangehangen 
politieke opvatting; of anders uitgedrukt: de ‘opvoeding tot Staatsburger’. 
[Overheidsvoorlichting mocht alleen] … vergezeld gaan van propaganda voor 
beleid indien het kwesties geldt die redelijkerwijze liggen buiten de bestaande 
controversies van politieken, religieuzen, cultureelen, kortom geestelijken aard. 
Geen campagne derhalve ten gunste van een politieke opvatting, van sport op 
Zondag of een bepaalde kunstvorm; wél een campagne ten bate van veilig 
verkeer, tegen schoolverzuim of gifhandel, dan wel voor meer sparen.27  

 
Volgens de commissie moest voorlichting onderdeel zijn van het overheidsbeleid en 
daarmee onder controle staan van het parlement en de vrije pers. De commissie 
constateerde een chaotische en dure organisatie van de voorlichting op de verschillende 
ministeries en pleitte daarom voor het inkrimpen van al die diensten en afdelingen. De 
overheidsvoorlichting zou centraal vanuit de RVD moeten gebeuren. Dit voorstel om 
orde en eenheid te brengen in de organisatie stuitte opnieuw op weerstand bij de 
departementen.  
 Op 17 mei 1946 waren de eerste verkiezingen voor de Tweede Kamer waarbij 
vooral op de traditionele verzuilde partijen werd gestemd. De ‘doorbraak’ zette niet 
door en de rooms-rode regering Beel I kwam aan de macht, met opnieuw Mansholt voor 
de PvdA op Landbouw.28  In een vervolg op het advies van Van Heuven Goedhart maakte 

                                                
25  Zuurbier, P.J.P. De besturing en organisatie van de landbouwvoorlichtingsdienst. (diss). Wageningen:  
 Landbouwhogeschool. 1984: 87. 
26  Wagenaar, Marja. De Rijksvoorlichtingsdienst. Geheimhouden, toedekken en openbaren. (diss).  
 Den Haag: Sdu Uitgevers, 1997. 
27  Uit Enige passages over de grondslagen en grenzen van de overheidsvoorlichting. Ten behoeve van 
 de bezinningsdag van de Voorlichtingsraad op 15 januari 1980. In: Nationaal Archief (NA) Den Haag,  
 (CAS) Directie Voorlichting en Externe Betrekkingen 1971 - 1990, ??, inventarisnummer 362. 
28  Wagenaar 1997: 35, 82-86.  
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de commissie-Hermans in 1947 in de overheidsinformatieverschaffing onderscheid 
tussen ‘voorlichting’ en ‘instructie’. Projecten met het doel ‘voorlichting’ moesten de 
ministeries overdragen aan de RVD. Instructieactiviteiten konden de departementen in 
eigen hand houden. Omdat bij de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst  (RLVD) nadruk op 
instructie van de boeren lag, kon het ministerie de eigen RLVD en Filmbureau behouden.  
 Het energieke optreden van minister Mansholt had ondertussen succes.  
De voedselschaarste loste zich snel op en in 1946 en 1947 bestond de export voor 
ongeveer de helft uit landbouwproducten.29 In het najaar van 1947 mislukte evenwel in 
Nederland de oogst, waardoor opnieuw import van broodgraan nodig was. Dat vroeg 
om extra dollars, maar de staatskas was nog steeds zo goed als leeg. Nederland 
profiteerde evenwel snel van de Marshallhulp, waarmee niet alleen graan, maar ook 
zaden, kunstmest en landbouwmachines konden worden ingekocht.30  
  

 Vignet 4.6 

Polygoon deed in zijn wekelijkse bioscoopjournaal verslag met DE NOORDAM BRENGT DE 

EERSTE MARSHALL GOEDEREN. Op 26 april 1948 werd om drie uur in de ochtend de 
oceaanstomer ‘Noordam’ van de Holland-Amerikalijn met vuurwerk in Hoek van 
Holland verwelkomd. In Rotterdam zijn onder anderen aanwezig de Amerikaanse 
ambassadeur H. Baruch, de Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken C.G.W.H. 
baron van Boetzelaer, van Economische zaken J.R.M. van den Brink en S.L. Mansholt 
van Landbouw.  In het onderstaande beeld krijgt Mansholt van de kapitein van het 
schip symbolisch een klein zakje tarwe overhandigd. 
 
Stilstaand beeld uit het Polygoonjournaal 1948 week nr. 11. DE NOORDAM BRENGT DE 

EERSTE MARSHALL GOEDEREN. 1’25.  

 

Aan boord bevonden zich naast 
voedselproducten als tarwe en sojaolie 
ook landbouwmachines, staal en auto's. 
Vervolgens laat het journaalonderwerp 
impressies zien van toespraken van de 
hoogwaardigheidsbekleders. Het 
eindigt met beelden van het lossen van 
de tarwe en het overladen in 
binnenvaartschepen.31  

 
De problemen met de voedselvoorziening en de landbouw speelden ook in andere delen 
van Europa. Net als voor de Tweede Wereldoorlog dreigde een aantal landen de 
agrarische sector af te schermen van de wereldmarkt met tariefmuren en andere im- en 
exportbeperkende maatregelen. Dit zou de internationale handel belemmeren en niet 
goed zijn voor de afzetmogelijkheden van de Nederlandse landbouwproducten. Minister 

                                                
29  Merriënboer 2006: 116. 
30  Andela 2000: 18. Dingemans, Ralph en Rian Romme. Nederland en het Marshall-plan, Een 

bronnenoverzicht en filmografie 1947-1953. Den Haag: Algemeen Rijksarchief, 1997: 20. 
31  DE NOORDAM BRENGT DE EERSTE MARSHALL GOEDEREN (1948). Polygoon Hollands Nieuws 48-18. BenG.  
 ID 531487. Het journaalonderwerp is te zien op: <https://www.youtube.com/watch?v=ZFmvdvpBvgc.>  
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Mansholt reisde opnieuw door Europa en naar de Verenigde Staten om de Amerikaanse 
idealen van internationale samenwerking en open markten concreet te maken in tal van 
organisaties en wederzijdse afspraken.32  
 

 4.2 Landbouwstructuurbeleid in wording  

De beleidsmakers op het ministerie in Den Haag en de voorlichters van de RLVD bij de 
regionale landbouwconsulentschappen konden in de eerste jaren na de bevrijding geen 
doeltreffend antwoord geven op het kleineboerenvraagstuk. Zoals eerder aangegeven 
was aan cijfers en statistische gegevens over de Nederlandse landbouwproductie in het 
algemeen geen gebrek. Wat miste was cijfermatig inzicht in de bedrijfsvoering van 
afzonderlijke agrarische ondernemingen en de sociaal-economische positie van de 
boeren. Die cijfers verzamelde het LEI door zo veel mogelijk boeren uit te nodigen om 
hun bedrijfsboekhouding bij te houden. De cijfers werden gebruikt om de kostprijs van 
de verschillende landbouwproducten vast te kunnen stellen en waren bepalend voor de 
inkomenssteun aan de boeren uit het Landbouwcrisisfonds. Grafiek 1 laat iets zien van 
de problemen waarmee de mensen in de landbouwsector worstelden.  
  

 Vignet 4.7 

Overzicht van de indexcijfers voor de prijzen van melk en tarwe ten opzichte van het 
uurloon in de landbouw over de jaren 1945-1995 (index 1950 = 100).33 
  

 

 
De grafiek toont voor Nederland in de periode 1945-1990 de ontwikkeling van de 
prijs van arbeid en de prijzen van twee belangrijke landbouwproducten. De wig 

                                                
32  Merriënboer 2006: 114-115. Fritsche, Maria. The American Marshall Plan Film Campaign and the 

Europeans. London / New York: Bloomsbury Academic, 2018: 18. 
33  Bron: Bieleman, J. „Deel III Landbouw en voeding.” In Schot, J.W. (red). Techniek in Nederland in de 

twintigste eeuw. Zutphen: Walburg Pers, 2000: 18. 
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tussen de gelijkblijvende opbrengst van agrarische producten en de snelstijgende 
loonkosten geeft het dilemma weer waar boeren, landbouweconomen, bestuurders 
van de landbouwsector en de gehele samenleving steeds een oplossing voor 
moesten, en in 2020 nog steeds moeten, vinden. 

 
Uit de grafiek blijkt dat het voor de boer een zware opgave was om met zijn land-
bouwonderneming voldoende winst te kunnen genereren om voor zijn eigen  
inkomen de algemene cao-loonontwikkeling te kunnen volgen. Hieruit blijkt dat  
het in de onderzoeksperiode ook zeer moeilijk was om de inkomensdoelstelling  
van de landbouwpolitiek te realiseren. 
 
De oplossing lag tijdens de wederopbouw volgens velen niet in het steeds kostbaarder 
prijsbeleid, maar in het drastisch wijzigen en vernieuwen van de productiestructuur  
van de gehele landbouwsector. De dominante visie binnen het ministerie en de 
georganiseerde landbouw was dat de armoede op het platteland opgelost kon en  
moest worden door het uitvoeren van een intensief ‘ruraal modern programma’,  
met de landbouw als economische motor en een sturende rol van de overheid, het 
departement van Landbouw. 
 In het najaar van 1946 kreeg het ministerie een Dienst Agrarische Plannen.  
Dit was niet de grote alomvattende organisatie waarover Maris en Van Dijk schreven. 
Wel kreeg de nieuwe departementale dienst de taak om hun voorstellen verder uit te 
werken. Hoofd werd ir. J.W. Hudig, eerder vooraanstaand lid van de commissie die voor 
de Tweede Wereldoorlog adviseerde over de inrichting van de Zuiderzeepolders.  
De Dienst Agrarische Plannen zou niet alleen beleidsplannen voor de landbouw 
ontwikkelen, maar ook de sector vertegenwoordigen bij het Centraal Planbureau en de 
Rijksdienst voor het Nationaal Plan.34 In de troonrede van 1947 presenteerde Mansholt 
de grote lijnen van zijn visie op de toekomst van de Nederlandse landbouw. Een 
belangrijk onderdeel van het beleid zou het Zesjarenplan moeten gaan worden. Dit plan 
kende verschillende versies en omschreef mechanisering van de bedrijfsvoering op de 
boerderijen als belangrijkste doel. Daarnaast werden andere maatregelen voorgesteld, 
zoals het intensiveren van het kleinbedrijf en de uitbreiding van de voorlichting en het 
onderwijs. Samen zouden de investeringen meer dan drie miljard gulden vragen.  
Al tijdens de ambtelijke voorbereiding bleek voor het Zesjarenplan geen steun te vinden 
binnen het verzuilde parlement en bij de vertegenwoordigers van de landbouw-
organisaties. Het plan zou te ‘socialistisch’ zijn, miste een gedegen uitwerking van de 
plangedachte alsook een goede economische onderbouwing. Het legde een eenzijdige 
nadruk op kostprijsreductie op lange termijn en had weinig oog voor het verbeteren van 
de inkomsten voor boeren en tuinders op korte termijn. Mansholt trok het Zesjarenplan 
terug en verwees daarbij naar ‘grote verschuivingen’ die volgens hem tot ‘structuur-
wijzigingen’ in de landbouw zouden moeten leiden. Om die veranderingen teweeg te 
brengen waren zijns inziens eerst het verzamelen van nieuwe gegevens en daarna 
intensieve studie noodzakelijk.35  

  

                                                
34  Visser. Rik de, Een halve eeuw Landschapsbouw. Wageningen: Uitgeverij Blauwdruk, 1997: 14-16. 
35  Van den Brink 1999: 55. Keulen 2014: 63. 
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 Vignet 4.8 

De jonge minister Mansholt liet zich voor zijn plannen voor de Nederlandse 
landbouw onder meer inspireren door Het andere Amerika (1939) en, meer in het 
bijzonder, de planned society. Die geordende samenleving had J.M. de Casseres 
(1902-1990) in het boek enthousiast beschreven.  Vinget 3.16 vertelt meer over  
dit boek. De schrijver was stedenbouwkundige en opgeleid aan vooraanstaande 
instituten in Dresden, Londen en Parijs, en had samengewerkt met bekende moderne 
architecten als Van Eesteren, Merkelbach en Karsten. Hij werkte vanaf september 
1945 als ‘hoofdingenieur’ namens Landbouw onder andere bij de nieuwe Rijksdienst 
voor het Nationale Plan van het ministerie van Wederopbouw.  
          Het zou geen succes zijn: De directeur van de Rijksdienst, ir. F. Bakker Schut, 
had aangegeven dat De Casseres niet goed functioneerde. Bakker Schut kwam met 
directeur-generaal ir. C. Staf van Landbouw overeen dat De Casseres niet meer bij 
het Nationaal Plan betrokken zou worden. Maar Landbouw zou wel de zeggenschap 
houden over de belangrijkste agrarische delen van het Nationale Plan en daarmee 
dus over het ruilverkavelingsprogramma.36 Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 
De Casseres zich mengde in de principiële discussies binnen het departement over de 
ruimtelijke vormgeving van de wederopbouw van het platteland.37 Er zijn in de 
archieven ook geen sporen te vinden van bemoeienis van hem met het Filmbureau. 
De Casseres maakte zich later ook binnen het eigen ministerie onmogelijk en werd op 
een zijspoor gezet. Hij behield zijn titel ‘hoofdingenieur’ maar inhoudelijk en in de 
departementale hiërarchie was hij echter uitgespeeld. Zijn belangrijkste bezigheden 
werden het geven van adviezen over visuele presentatietechnieken,38 ook vervaar-
digde hij bijvoorbeeld de eerste Landbouwatlas van Nederland (1959).39 

 

 4.3  Strategieën van het ministerie van Landbouw 

Na het mislukken van het planistische Zesjarenplan veranderde Mansholt van strategie 
om de doelen van het landbouwbeleid te realiseren. Om de landbouw een bijdrage te 
laten leveren aan de nationale economie en te streven naar een redelijk inkomen van  
de boeren koos hij voor een pragmatische koers, gebaseerd op samenwerking en 
geleidelijkheid. Dat deed hij binnen het verzuilde parlementaire bestel dat werd 
gekenmerkt door coalitieregeringen van sociaal-democratische en christelijke partijen. 
Om zijn plannen uit te voeren werkte Mansholt intensief samen met de landelijke 
besturen van verzuilde CLO’s, de boeren- en tuindersorganisaties en de landarbeiders-
bonden. De CLO’s hadden afdelingen in dorpen en streken en alle gewesten en 
provincies van het land. Het merendeel van de Nederlandse boeren, landarbeiders,  
 
 

                                                
36  Van den Brink 1990: 43-47. 
37  Elpers, S.M. Erfenis van het verlies. De strijd om de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de 
 Tweede Wereldoorlog. (diss). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2014: 134-137, 279. 
38  Reeds vóór de bezetting toonde De Casseres zich een aantal keren een moeilijk mens in het sociaal 

verkeer. Een voorbeeld daarvan is zijn werk aan het Streekplan rond Eindhoven. Zie Bosma 2003: 90-94. 
39   Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Landbouwatlas van Nederland. 1959. 
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plattelandsvrouwen- en jongerenorganisaties was daardoor aangesloten bij een van  
de verzuilde standsorganisaties, elk met de eigen verenigingen, coöperaties, banken en 
bedrijven.  
 De verzuilde land- en tuinbouworganisaties kenden voor de Tweede 
Wereldoorlog reeds samenwerkingsverbanden, maar die functioneerden door het 
verschil in visie echter niet goed. Zij vormden geen overtuigend aanspreekpunt voor de 
regering. Door de bezetting kwam hierin verandering. Na geheim overleg tijdens de 
oorlog richtten de CLO’s in de geest van de doorbraak, de Stichting voor de Landbouw 
op. De Stichting koos KNLC-voorman ir. Herman Dirk Louwes (1893-1960) als eerste 
voorzitter. Hij was de broer van ir. Stephan L. Louwes, de directeur-generaal van de 
Voedselvoorziening en neef van minister Mansholt. Opvallend was dat meerdere leden 
van het stichtingsbestuur ook lid waren van de katholieke, protestants-christelijke of 
liberale fracties in het parlement.  
 
Met de ‘doorbraak’ in gedachten werd de Stichting van de Landbouw het aanspreekpunt 
van de regering en de vaste Tweede Kamercommissie voor de landbouw. Dit zorgde 
voor het in Europa unieke maandelijks overleg tussen regering, parlement en 
vertegenwoordigers van zo goed als de gehele agrarische bedrijfstak. Het bleek van 
doorslaggevende betekenis voor de snelle ontwikkeling in de landbouw tijdens de 
wederopbouw en de perioden daarna. In 1950 werd de Wet op de Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie (PBO) van kracht om de idee van een harmonieuze samenwerking 
tussen kapitaal en arbeid praktisch uit te werken. De Stichting werd in 1954 omgevormd 
tot het Landbouwschap.40  
 Alle bedrijven in de agrarische sector moesten lid worden van het Landbouw-
schap. Dit schap met daaronder vele bedrijfs- en productschappen, voerde overheids-
maatregelen uit, stelde verordeningen in en legde collectieve arbeidsovereenkomsten 
vast tussen werkgevers en werknemers.41 Het Landbouwschap vormde de vergadertafel 
waaraan de zes CLO’s en de overheid decennialang tot overeenstemming kwamen over 
het te voeren landbouwbeleid. De land- en tuinbouw was met het Landbouwschap, 
achteraf gezien, de enige sector waarin een ‘gemeenschapsorgaan’, zoals bedoeld  
in de PBO, volledig tot ontwikkeling is gekomen. De CLO’s, het Landbouwschap, het 
departement en alle daaromheen bestaande organisaties, vormden het machtige en 
zogenoemde ‘Groene Front’.42 Vergelijkbare ontwikkelingen deden zich in grote lijnen, 
zij het in mindere mate, ook voor in andere landen in Noordwest-Europa.43 Los van deze 
algemeen geaccepteerde gesprekspartners waren er enkele kleine dissidente groepen, 
zoals de Vereniging voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw (BVL), die zich zonder veel 
succes verzetten tegen de veranderingen die onder leiding van het ministerie werden 

                                                
40  Bieleman 2008: 309. Keulen 2014: 56. Krajenbrink, E.J. Het Landbouwschap. Zelfgedragen 

verantwoordelijkheid in de land- en tuinbouw 1945-2001. (diss). Groningen: Rijksuniversiteit Groningen 
(NAHI), 2005. 

41  In de film WAT IS HET LANDBOUWSCHAP? (1962) legt de bekende AVRO-journalist Mr. G.J.B. Hiltermann in zes 
minuten uit wat het Landbouwschap precies is. BenG ID 117687. 

42  Krajenbrink 2005. Siemes, Hans. Eeuwige droom. Slotakkoord van het Koninklijk Nederlands Landbouw-
Comité 1984-2004. Den Haag: Stichting Nederlands Landbouw-Comité. 2004. Smits 1996. Van der Woude 
2001. 

43  Keulen 2014: 43, 83-84. Strijker D. and I.J. Terluin, „Rural protest groups in the Netherlands.”  
 In D. Strijker, G. Voerman and I.J. Terluin. Rural protest groups and populist political parties.  
 Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2015: 65, 69.  
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doorgevoerd. Zij streden voor een vrije markt en zagen kleine boeren als de basis voor 
een gezonde plattelandsgemeenschap. BVL vertegenwoordigde traditionele waarden, 
horend bij de boerenidylle vanuit een ruraal perspectief. Binnen het Groene Front was 
voor de BVL geen plaats.44  

 
 Vignet 4.9 

De BVL werd in 1946 opgericht door overwegend trotse kleine boeren op de 
zandgronden in Gelderland en Overijssel. De leden voelden zich heer en meester 
over eigen have en goed en duldden geen inmenging van vreemden op het eigen erf. 
Zij wezen elke overheidsbemoeienis dan ook af. De BVL was ervan overtuigd dat de 
overheid zich niet mocht bemoeien met de boerderij, de bedrijfsvoering, het 
boerenleven. De BVL-aanhangers voelden zich vanuit traditionele waarden dus niet 
vertegenwoordig door de CLO’s die meewerkten aan het departementale 
moderniseringsprogramma. Zij keerden zich tegen het Landbouwschap met het 
verplichte lidmaatschap en de van bovenaf opgelegde heffingen. Uit de vereniging 
kwam later de Boerenpartij voort, met Hendrik (Boer) Koekoek als belangrijkste 
woordvoerder. Tussen 1963 en 1981 was deze partij vertegenwoordigd in de Tweede 
Kamer.45  
 
Prent van minister Mansholt als promotor van de gemechaniseerde grootschalige 
landbouw.46 
    

  

 
Op hun eigen bijzondere wijze stelde de BVL een belangrijke vraag ter discussie: Had 
het moderniseringsprogramma van de overheid werkelijk oog voor de moeilijke 
omstandigheden waaronder de grote groep kleine boeren werkten en leefden, zoals 
het ene doel van het beleid aangaf? Of had het beleid van het ministerie alleen maar 
oog voor het andere doel om op een efficiëntie wijze een bijdrage te leveren aan de 
nationale economie? 

 
Het merendeel van de boerenbedrijven op de arme zandgronden was in de ogen van het 
ministerie te klein en niet toegerust om efficiënt te kunnen produceren voor de  
 
 

                                                
44  Krajenbrink 2005. Siemes 2004. Smits 1996. Van der Woude 2001.  
45  Strijker and Terluin, 2015: 66-68. Krajenbrink 2005. Keulen 2014: 43.  
46  Bron: Merriënboer, van, Johan. „Sicco Mansholt, baanbreker of boerenbreker?” Centrum Agrarische 

Geschiedenis. Leuven: 2012. Geraadpleegd op 2-05-1915.  
 <https://hetvirtueleland.be/exhibits/show/siccomansholt>. 
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wereldmarkt. De structuur van de Nederlandse landbouwsector zou daarom, 
gemoderniseerd, aangepast moeten worden aan de veranderde en open internationale 
marktomstandigheden.  
  
De voorlichtingsactiviteiten, waarvan ook de filmpraktijken onderdeel uitmaakten, 
kregen een plaats in het moderniseringsprogramma van het ministerie van Landbouw. 
Zij bouwden voort op een lange traditie, waarin landbouwonderzoek, voorlichting en 
onderwijs met elkaar waren verbonden in het zogenoemde OVO-drieluik. Het drieluik 
werd, vooral ook na de Tweede Wereldoorlog, voornamelijk uit de begroting van 
Landbouw betaald. Het bestuur en de uitvoering waren echter deels ook in handen van 
de drie al dan niet samenwerkende standsorganisaties, met hun voorlichting door de 
provinciale afdelingen en hun vele lokale verzuilde lagere, middelbare en hogere 
landbouwscholen.47  
 

De organisatie van de Rijkslandbouwvoorlichting 
 

De Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst (RLVD) zelf was ook een ingewikkelde en 
decentraal werkende organisatie en vormde een groot deel van de Directie van de 
Landbouw. Zie voor meer informatie  Vignet 6.2. De rijksdienst had als taak het 
verstrekken van landbouwtechnische en bedrijfskundige adviezen, veelal op 
bedrijfsniveau, en de dienst zag toe op de voorlichting gegeven door de 
standsorganisaties. Er waren consulentschappen voor de akker- en weidebouw, de 
tuinbouw, de bijenteelt, de veeteelt en het pluimvee, voor grond- en pachtzaken, 
cultuurtechnische aangelegenheden, plantenziekten en de bosbouw. Zij waren meestal 
te vinden in de streekcentra van de verschillende ambtsgebieden. In 1960 waren er in 
totaal 101 consulentschappen verspreid over het gehele land.48  
 

 Vignet 4.10 

Een consulentschap stond onder leiding van een rijksconsulent, veelal een landbouw-
kundig ingenieur, afgestudeerd aan de Landbouwhogeschool in Wageningen.  
Hij was ook nogal eens directeur van een rijksproefstation of landbouwschool en 
coördineerde de landbouwkundige zaken van de overheid in zijn ambtsgebied.  
Hij had dus contacten met gemeenten, waterschappen en de verzuilde gewestelijke 
landbouwstandsorganisaties. De Rijkslandbouwconsulent voor de akker- en 
weidebouw in de provinciehoofdstad was meestal de voorzitter van het provinciale 
college van consulenten - later provinciaal directeur voor de bedrijfsontwikkeling 
genoemd. Het was zijn taak om de werkzaamheden van de verschillende 
consulentschappen in zijn provincie te coördineren, en met provinciale overheden en 
de gewestelijke landbouworganisaties te overleggen ter uitvoering van het 
rijksoverheidsbeleid. Veelal werkten deskundigen, ‘consulenten in algemene dienst’ 
genoemd, bij de toegepaste landbouwonderzoeksinstituten in Wageningen of binnen 
de afdelingen en directies van het ministerie in Den Haag.  

                                                
47  Minderhoud, G. (red) Veenman's Agrarische Winkler Prins. Encyclopedie Voor Landbouw, Tuinbouw en 

Bosbouw.  Wageningen / Amsterdam / Brussel: Veenman, 1954 dl 3: 674- 678. 
48  Ministerie van Landbouw en Visserij. Films (catalogus). 's-Gravenhage: 1960: 113-115. 
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Het meest directe contact met de boeren hadden de ‘assistenten’ van de 
consulentschappen in de verschillende bedrijfstakken, zoals akker- en weidebouw, 
tuinbouw of pluimveeteelt. Assistenten, later bedrijfsvoorlichters genoemd, waren 
meestal boerenzoons die na de middelbare landbouwschool of de Winterschool 
extra opleidingen in de voorlichting hadden gevolgd. In de topjaren had iedere 
assistent ongeveer 400 agrarische bedrijven in zijn gebied in het takenpakket.  
          In 1944 bedroeg het aantal formatieplaatsen bij de RLVD 291. In 1957 had de 
RLVD met 1769 arbeidsplaatsen haar grootste omvang; in 1967 werd een tweede top 
bereikt met een formatie van 1707. In 1980 bedroeg de formatie 1400. De 
organisatie, die in deze studie gemakshalve aangeduid wordt als de RLVD – en vanaf 
1968 als de Dienst voor de Bedrijfsontwikkeling - groeide en kromp, en werd 
regelmatig gereorganiseerd waarbij consulentschappen, afdelingen en directies 
werden gesplist, samengevoegd of formeel van naam veranderd. De studies van 
Wielinga en Zuurbier gaan verder in op de ontwikkelingen binnen en rond de RLVD.49            

 
De RLVD gaf traditiegetrouw alleen maar landbouwtechnische en bedrijfskundige 
adviezen. Naar planistisch Amerikaans voorbeeld streefde Mansholt tijdens de 
wederopbouw naar een structurele verandering van de agrarische sector en een 
integrale plattelandsvernieuwing. Dat vroeg om een bredere taakstelling van de RLVD en 
daarom wilde de minister de organisaties binnen het OVO-drieluik zoveel mogelijk direct 
aansturen. De praktijken in Amerika, bijvoorbeeld van de Rural Extension Service, boden 
hem inspiratie.50 Dit kan onder andere ook worden opgemaakt uit de aanwezigheid van 
producties in de filmcollectie als DE AMERIKAANSE LANDBOUWCONSULENT (zj) en mogelijk ook 
DE PLATTELANDSMARKT (1948),  MELK VOOR ELK (1944), BEHOEDERS VAN NATUURSCHOON (1944),  
TRULY YOURS (1949) en FOR HEALTH AND HAPPYNESS (1944).51 Deze films gaan niet over 
landbouwtechnische onderwerpen in strikte zin, maar over onderwerpen die voor de 
modernisering in breder perspectief van belangrijk kunnen zijn. Door het oprichten van 
de Provinciale Raden voor de Landbouwvoorlichting en later een Landelijke Raad onder 
voorzitterschap van de directeur-generaal voor de Landbouw, werd lijn gebracht in het 
werk van de tot dan toe redelijk zelfstandige provinciale consulentschappen van de 
RLVD, de proefstations en de voorlichting door de standsorganisaties.52 
 
In de eerste jaren van de wederopbouw bleef de greep van de overheid op de 
landbouwsector met de teeltplannen en verplichte afzet aan de inkoopbureaus, zoals 
tijdens de bezetting, bestaan. Door de verhoging van de lonen van de landarbeiders en 
de gegarandeerde prijzen voor belangrijke voedselproducten door de regering en vooral 
ook door het harde werken op de boerderijen steeg de landbouwproductie  
vanaf 1948 sterk. In 1949 kon de verplichte graanteelt worden afgeschaft en een jaar 
later werd de distributie van kunstmest vrijgegeven. De afzetplicht voor boeren en de 
voedselverdeling door de distributiebonnen werd langzaamaan afgebouwd. In 1952 
hield de voedseldistributie met de bonnen op te bestaan en was ook een importartikel 

                                                
49  Wielinga, Eelke. Netwerken als levend weefsel. (diss). Wageningen Universiteit, 2001. Zuurbier 1984.  
50  Merriënboer 2006. 
51  Ministerie van Landbouw en Visserij. Films (catalogus). 's-Gravenhage: 1960. 
52  Zuurbier 1984.  
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als koffie vrij in de winkels te koop.53 Om de loonkosten in de industrie te drukken werd 
de prijs van de belangrijkste levensmiddelen voor de bevolking laag gehouden. Het 
Landbouwcrisisfonds uit 1933 compenseerde nog steeds de verschillen met de 
kostprijzen voor de voedselproducenten, de boeren. Deze subsidies deden een zwaar 
beroep op de schatkist.54 Dit gaf de noodzaak aan van de ‘grote verschuivingen’ en de 
‘structuurwijzigingen’ in de landbouw waar Mansholt in 1947 wellicht al op doelde.55  
De Marshallhulp zou aan die structuurwijzigingen een belangrijke inhoudelijke en 
financiële bijdrage leveren.     
 

 4.4  Nederlands landbouwbeleid en de Marshallhulp 

Twee jaar na het einde van Tweede Wereldoorlog, op 5 juni 1947, presenteerde de 
Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken George C. Marshall voor het eerst wat 
later het European Recovery Plan (ERP) of het Europees Herstelprogramma (EHP) zou 
gaan heten. Doel ervan was om de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog in 
Europa te herstellen, de economieën te steunen, de samenlevingen te stabiliseren, de 
onderlinge Europese samenwerking te stimuleren en de communistische opmars in het 
oosten van Europa tegen te gaan. Daartoe richtten de Amerikanen een speciaal fonds op 
waarin in de jaren 1948-1952 totaal zeventien miljard dollar werd gestort. Een vijfde 
deel van het bedrag was bedoeld als lening, 80% werd gestort op de tegenwaarde-
rekening. Zie hiervoor  Vignet 4.11. Het Marshallplan was veelomvattend en kende 
een uitvoeringsstrategie die te ingewikkeld is om in het bestek van deze studie in detail 
te bespreken. Maar om de filmpraktijken van het Nederlandse ministerie van Landbouw 
te kunnen begrijpen is een aantal grote lijnen van het EHP van belang.56   
 

 Vignet 4.11 

Aan Amerikaanse zijde van het Marshallplan zorgde de Economic Cooperation 
Administration (ECA) voor de uitvoering van het ERP. Het hoofdkantoor was 
gevestigd in Washington. In Parijs zetelde de Europese vertegenwoordiger, het Office 
of the Special Representative in Europe (OSR). Daarnaast had de ECA vertegenwoor-
digers in de hoofdsteden van de deelnemende landen, dus ook in Den Haag. Toen het 
EHP aan het begin van de Koude Oorlog een meer militair karakter kreeg, werd de 
naam van de ECA veranderd in MSA (Mutual Security Agency) en weer later in  
FOA (Foreign Operations Administration). Begin 1948 werden de onderhandelingen  
 
tussen de VS en Europa afgerond en was het EHP in grote lijnen gereed. Het systeem 
kon in werking treden. 
          De Marshallhulp bestond grofweg uit twee geldstromen. Het ene deel werd 
direct overgemaakt naar de Europese staten voor het uitvoeren van de door de ECA 

                                                
53  Bieleman 2008: 461.  
54  Van den Brink 1990: 38. 
55  Van den Brink 1999: 55. Keulen 2014: 63. 
56  Inklaar, Frank. Van Amerika geleerd. Marshall-hulp in Nederland. (diss). Den Haag: Sdu Uitgevers,  
 1997: 18, 19. Hueting, Laurens. Europa kijkt vooruit, de films van het Marshall Plan. (diss). Universteit  
 Gent, 2008. Dingemans en Romme 1997: 9, 19. 



                            Bewogen landschap – 4 Herstel en vernieuwing van het platteland na de bevrijding 
 

 159 

goedgekeurde projecten. De ECA hield 5% van het budget in voor eigen 
werkzaamheden en initiatieven. Het andere deel werkte met de zogenaamde 
‘tegenwaarderekening’. Dit was een fonds waarin de Nederlandse overheid en het 
bedrijfsleven, in de nationale gulden, het aankoopbedrag van de aanschaf van 
materialen en goederen in de VS konden storten. De ECA betaalde de Amerikaanse 
exporteurs de rekening voor de in Europa geleverde goederen in dollars uit. Van de 
‘tegenwaarderekening’ kon de Nederlandse regering de helft van door de 
Amerikanen goedgekeurde overheidsprojecten betalen. De andere helft moest uit de 
lopende Rijksbegroting komen.57   

Stilstaand beeld uit begin M 192 GOED FRUIT VINDT ZIJN WEG (1954) 0’05.58 
 

 

  
Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog waren de samenlevingen in West-
Europa ook op zoek naar nieuwe maatschappelijke ijkpunten. Met het Marshallplan 
wilden de Amerikanen hun motieven van vrije handel, goed burgerschap en 
democratische overheidsplanning uitdragen in de ideologische strijd tegen het 
communisme. De Amerikanen waren ervan overtuigd dat hun denkbeelden, hun 
maatschappij, hun cultuur en de American Way of Life richting konden geven aan alle 
samenlevingen, overal ter wereld. Met het Marshallplan investeerden zij daarom in 
media als geïllustreerde tijdschriften, vakbladen, radio, film en later televisie; ook zorgde 
het EHP voor culturele uitwisselingen en contacten tussen universiteiten en het 
bedrijfsleven. Daarmee vond een overdracht plaats van onderdelen uit de Amerikaanse 
cultuur, die Europese samenlevingen - in meer of mindere mate - opnamen in hun eigen 
stelsels van normen en waarden.59 Om de politici en de bevolking van Amerika en 
Europa te overtuigen van het nut, de noodzaak en zegeningen van de grote uitgaven 
voor het EHP, zette de Amerikaanse regering een ongekend offensief van voorlichting en 
propaganda in werking.60  Dit werd ‘… the largest peacetime propaganda effort … ever 
seen …’. De ECA in Parijs kreeg in dat kader de beschikking over een eigen filmeenheid, 
betaald uit het budget voor eigen projecten om het culturele offensief uit te voeren.61 

                                                
57  Inklaar 1997: 18, 19. Hueting 2008. Dingemans en Romme 1997: 9, 19. 
58  Op  <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> is een verwijzing te vinden 

om M 192 GOED FRUIT VINDT ZIJN WEG (1954) te kunnen bekijken. 
59  Hueting 2008: 214. Inklaar 1997: 135-136, 141-142. 
60  Dingemans en Romme 1997: 23.  
61  Voor een overzicht van de Marshallplanfilms, zie: „Marshall Plan Films”. The George C. Marshall 

Foundation. Geraadpleegd op 29-03-2019,  
 <https://www.marshallfoundation.org/library/collection/marshall-plan-films/#!/collection=635> 
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De Marshall-plan’s European Film Unit gaf doelbewust opdrachten aan bekende 
Europese cineasten, vanuit de gedachte dat de films dan beter zouden aansluiten bij de 
filmvoorkeuren van het Europese publiek. Onder hen waren de Nederlanders John 
Fernhout en Herman van der Horst.62 
 

 Vignet 4.12 

In de collectie van het Filmbureau zijn de films die direct betrekking hebben op de 
Marshallhulp herkenbaar aan de lettercode E. Van Fernhout zijn twee Griekse ECA-
films opgenomen: HET KANAAL VAN KORINTHE (1950) en TERUG NAAR HUIS (1950). Ook 
EILAND VAN VERTROUWEN (1950), in de catalogi aangemerkt met de lettercode A, is van 
zijn hand. De ECA-films werden meestal op het duurdere en kwalitatief hoogwaar-
digere 35mm geproduceerd, maar vaak op het handzamere 16mm vertoond.  
De doelgroep was gevarieerd, van scholen in Engeland tot ‘heropvoedings-
programma’s’ in Duitsland. In Italië, Turkije en Griekenland organiseerden de ECA-
missies mobiele bioscopen en vertoonden de films op dorpspleinen, in kerken en op 
scholen. Om aan de grote vraag naar 16mm-kopieën te kunnen voldoen, financierde 
de ECA-Europe een nieuw 16mm-productielaboratorium in de Cinetone Studio’s in 
Amsterdam.63 Een aantal voor de ECA-Nederland vervaardigde films kwam in het 
uitwisselingsprogramma van ECA-Europe in Parijs terecht, zoals twee producties van 
Herman van der Horst die ook opgenomen zijn in de collectie van het ministerie van 
Landbouw: HET SCHOT TE BOORD (1951) en HOUEN ZO! (1952).64 De eerste film won in 
1952 op het filmfestival van Cannes de eerste prijs in de categorie korte 
documentaires, en HOUEN ZO! in 1953.65  
          De Film Unit van de ECA-Europe maakte onder andere de serie THE CHANGING 

FACE OF EUROPE. Deze films, verleidelijk gemaakt in kleur, tonen wat er door het EHP  
in deelnemende landen was bereikt. Van de meeste ECA-films werden verschillende 
taalversies gemaakt, met het doel te worden vertoond in de hulpontvangende 
landen. Een van de afleveringen gaat over Nederland, maar is waarschijnlijk nooit in 
de bioscopen vertoond. De Film Unit maakte ook een serie van 23 producties, 
bedoeld voor uitzending op de televisiezenders in de Verenigde Staten. Uiteindelijk 
telde de ECA/MSA-catalogus van 1953 180 titels; deze zijn niet allemaal 
teruggevonden in de filmarchieven in Amerika en Europa.66  

  
De Nederlandse regering was enthousiast voorstander van het Marshallplan en sloot op 
2 juli 1948 als één van de eerste regeringen een bilaterale overeenkomst met de VS over 
de doelen van de hulp en de wijze waarop de projecten uitgevoerd zouden worden. 
                                                
62  Ellwood, David. „The message of the Marshall Plan.” In Ellwood, David. The Marshall Plan fourty years  
 after: lessons for the international system today. Bologna. 1989. Hemsing, Albert. „The Marshall  
 Plan's European Film Unit, 1945-1955.” In Historical Journal of Film, Radio and Television. 14 nr. 3.  
 (1994): 269-297: 270. Fritsche 2018: 42-45. 
63  Hemsing 1994: 269-297. 
64  „Marshall Plan Films”. The George C. Marshall Foundation.  
65  Hogenkamp 2003: 100-101. „Herman van der Horst.” Beeld en Geluid Wiki. Nederlands Insituut voor 

Beeld en Geluid. Geraadpleegd op 06-04-2019 
<https://wiki.beeldengeluid.nl/index.php/Herman_van_der_Horst>. 

66  „Missing Marshall Plan Films.” The George C. Marshall Foundation. 
<http://www.marshallfilms.org/mpfdetail.asp#missingfilms.>.  

 Fritsche 2018: 23, Filmography 241-254. 
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H.M. Hirschfeld, de secretaris-generaal van Landbouw tijdens de bezetting, werd 
benoemd tot Regeringscommissaris voor het EHP om de werkzaamheden te 
coördineren. De Raad voor Economische Aangelegenheden (REA), een onderraad van 
het kabinet, was zijn opdrachtgever. De raad werd ondersteund door de ambtelijke 
Interdepartementale Commissie voor het EHP. In Raad en Commissie, beide onder 
leiding van Hirschfeld, was het ministerie van Landbouw goed vertegenwoordigd.67  
 In de jaren 1947-1954 bedroeg de waarde van de directe Marshallhulp aan 
Nederland in het totaal 1,1 miljard dollar. Dat was gemiddeld 109 dollar per inwoner, 
het hoogste bedrag van alle ontvangende landen in Noordwest-Europa.68 34% van het 
bedrag werd besteed aan voedselaankoop, 6% aan uitgaven voor de landbouw. Van de 
totale tegenwaarderekening van ongeveer drie miljard gulden ging een kwart, ± 750 
miljoen gulden, naar het verlagen van de staatsschuld. De overige 2,2 miljard uit het 
tegenwaardefonds werd, in overleg en met toestemming van de ECA, besteed aan tal 
van concrete projecten om de productiviteit in industrie en landbouw te verbeteren.69  
Voorbeelden van agrarische projecten die van belang zijn voor deze studie zijn 
bijvoorbeeld het experiment met de voorbeelddorpen, de huishoudfilms en de aanschaf 
van projectoren en de bijbehorende vertoningsapparatuur die op de regionaal 
verspreide consulentschappen gestationeerd werden.   
 De Persdienst van het ministerie van Economische Zaken kreeg de coördinerende 
taken van de voorlichting over het Marshallplan. ECA-Nederland zorgde voor het budget 
van de productie van voorlichtingsmaterialen die specifiek op het Nederlands publiek 
gericht waren, waaronder films, dia’s, vlugschriften en folders. Het ministerie van 
Landbouw had, zo blijkt uit de voor deze studie geraadpleegde archiefbronnen, directe 
contacten met de medewerkers van de Haagse ECA-vestiging.70 Deze studie beperkt zich 
tot de invloed van het plan op de filmpraktijken van het ministerie van Landbouw.  
Het gaat daarbij niet alleen om de totaal 43 ‘Marshallplan-films’, herkenbaar aan de 
letter E in de catalogi, maar ook om de invloed die het Marshallplan had op het doel, 
inhoud en vormgeving van de andere films in de collectie.  
 

 Vignet 4.13 

De eerste Nederlandse film die betaald werd uit het budget van ECA-Nederland in de 
catalogi van Landbouw is BOER PIETERSEN SCHOOT IN DE ROOS (1950).71 Deze productie 
speelt in het Limburgse dorp Baexem. Net zoals in andere films uit de collectie wordt 
de plaats waar de opnames gemaakt werden, niet genoemd.  
 
 
 

                                                
67  Dingemans en Romme 1997: 9-11. 
68  Inklaar 1997: 23. 
69  Andela 2000: 19. Dingemans en Romme 1997: 19, 22.  
70  Nationaal Archief, Den Haag, Directie van de Landbouw: Akkerbouw en Weidebouw, 1886-1965, 

nummer toegang 2.11.01, inventarisnummer 748. Map 073.533 MSA. 
71  Deze studie houdt voor de datering van de films het jaartal in de LNV catalogi aan. LNV 1960 noemt voor 

deze film 1948 en LNV 1971 zelfs 1945. Het tweede jaartal kan zeker niet correct zijn omdat ECA-
Nederland nog niet bestond. Volgens Dingemans en Romme 1997: 118 was 1948 het jaar van productie 
en werd de film in 1950 uitgebracht. 1950 wordt in de filmgeschiedenis het meest gebruikt.    
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Stilstaand beeld uit E 24 BOER PIETERSEN SCHOOT IN DE ROOS (1950) 13’55.72  
 

 

De film vertelt over de rivaliteit tussen de vooruitstrevende boer Pietersen en de 
behoudende boer Jansen die zweert bij het gebruik van het paard als trekdier.  
De vooruitstrevende Pietersen weet een aantal collega’s te overtuigen om samen in 
een coöperatie een trekker en andere landbouwwerktuigen aan te schaffen.  
          Aan het eind van de film zijn de boeren van de coöperatie onder leiding van 
boer Pietersen met hulp van trekker en maaimachine snel klaar met de oogst. Boer 
Jansen is op de achtergrond van het bovenstaande beeld met zes mensen bezig het 
graan binnen te halen. Dat gaat langzamer en zou waarschijnlijk niet nog vóór een 
onweersbui gaan lukken. Uiteindelijk vraagt Jansen om hulp. Boer Pietersen stapt 
opnieuw op de trekker en ook de oogst van Jansen wordt net op tijd droog 
binnengehaald. Jansen wordt alsnog lid van de coöperatie.73 Een paar dagen later 
raakt Pietersen op de plaatselijke kermis bij het prijsschieten nogmaals de roos. Het 
camerawerk is van een jonge Bert Haanstra.74 Ook deze film kwam in het 
internationale uitwisselingsprogramma van de ECA-Europe terecht.  
          De laatste Nederlandse film in de collectie die direct betaald werd met budget 
van ECA-Nederland, was VAKMAN PARAAT (1953). De productie gaat over het belang 
van de industrie voor een klein land en vertelt over het technisch onderwijs en de 
bijscholing van arbeiders om aan de groeiende vraag van vakmensen in de industrie 
te kunnen voorzien.75 

 
De waardering voor het Marshallplan in het parlement was over het algemeen positief. 
De sociaal-democraten ondersteunden de Amerikaanse voorstellen met hun planistische 
achtergrond van harte. De liberalen zagen in de plannen een goede strategie om het 
bedrijfsleven en het economisch verkeer te stimuleren. De katholieke zuil wilde de hulp 
gebruiken voor het ontwikkelen van een corporatistische samenleving als tussenweg 
tussen het antikerkelijke kapitalisme en het goddeloze communisme. De protestants-
christelijke partijen waren voorstander, maar leverden kritiek op de Amerikaanse 
bemoeienis met de dekolonisatie van Indonesië. Zij plaatsten ook vraagtekens bij het 
doen van extra uitgaven in plaats van het terugdringen van de staatsschuld, en meenden 

                                                
72  BOER PIETERSEN SCHOOT IN DE ROOS, met jaartal 1948, is te bekijken op: 

<https://www.youtube.com/watch?v=d1Zm9rPuVUA> 
73  In 1958 bestonden er ruimhonderd vergelijkbare landbouwwerktuigencoöperaties. Bieleman in Schot 

2000: 69.  
74  Esmeijer, Jop, Sandra Huigen en Daniël van den Ham. „Bijlagen groep 1.” Verslag werkgroep  
 Mediastudies Rijksuniversiteit Utrecht bij Beeld en Geluid. Hilversum. 2001. 
75  Zie voor meer informatie over de film: <http://www.marshallfilms.org/filminfo.asp?id=BFFP-1; TFJ-1.> 
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dat het parlement te weinig zeggenschap had over de afspraken met de Amerikanen. 
Alleen de communisten waren tegen het plan, en wel vanwege de anti-Sovjetpolitiek 
waarop het Marshallplan mede stoelde. Dat laatste was onmiskenbaar. Zo goed als geen 
contact hebben met de communistische Sovjet Unie of een van haar satellietstaten in 
Oost-Europa, was een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor 
Marshallhulp.76  
 

 Vignet 4.14 

In de collectie van het Nederlandse ministerie van Landbouw zijn niettemin vier films 
opgenomen die afkomstig zijn uit het voormalige Oostblok. Zij hebben de lettercode 
B van buitenland. De oudste is HET ZONNENVOLK (1946), een Sovjet-Russische film over 
bijen. POHYBY ROSTIN (1958) komt uit Tsjecho-Slowakije en geeft door middel van 
bijzondere filmische technieken zicht op het groeiproces van planten. De Oost-Duitse 
DIE PFERDE (1959) vertelt de 60-miljoenjarige afstammingsgeschiedenis van het paard. 
DIE HUMMEL TRAT IN DIE GESCHICHTE (zj) is een Tsjechische film die volgens de catalogus 
van het filmbureau uit 1971 niet bestemd is voor ‘algemene roulatie’.77 Waarschijnlijk 
representeren deze films niet uitdrukkelijk de communistische overtuiging.  

 
Het Europees Herstel Programma en de Nederlandse landbouw 
 

In het Europees Herstel Programma (EHS) van het Marshallplan voor Nederland stond 
een groot aantal projecten op het platteland genoemd. Voor het ministerie van 
Landbouw kwam in 1947 een bedrag van 117 miljoen gulden vrij. Deze middelen 
werden, nu de voedseltekorten overwonnen waren, besteed aan projecten die het 
ministerie in samenspraak met de Amerikanen vaststelde en goedkeurde. Voorbeelden 
daarvan zijn de drooglegging en herinrichting van Walcheren, de inrichting en 
kolonisatie van de Noordoostpolder en de vroege naoorlogse ruilverkavelingen, 
waaronder die in Hedel-Amerzoden en Maas en Waal-West.78 In dat laatste blok werd de 
film VAN OUD NAAR NIEUW (1957) opgenomen. Het ministerie besteedde het budget ook 
aan een fonds waaruit subsidies gegeven werden voor de coöperatieve aanschaf van 
landbouwwerktuigen zoals BOER PIETERSEN SCHOOT IN DE ROOS (1950) propageerde. 
Daarnaast kwam geld vrij voor de Landbouwhogeschool in Wageningen om de 
oorlogsschade te herstellen en het agrarisch onderzoek en academisch onderwijs te 
bevorderen. In het sociaal-economisch domein werden zij bijvoorbeeld besteed aan 
sociografische studies, onderzoeken naar de kostprijs van landbouwproducten, het 
verbeteren van de arbeidsproductiviteit volgens de methode van Taylor en voor het 
wetenschappelijk onderbouwen van voorlichtingsactiviteiten.79 

 
 
 

                                                
76  Inklaar 1997: 24-25. 
77  Ministerie van Landbouw en Visserij. Films. ’s-Gravenhage. 1971: 96. Alleen de eerste film is in het  
 archief van Beeld en Geluid terug te vinden, echter niet digitaal beschikbaar voor onderzoek. 
78  Bieleman in Schot 2000: 52. 
79  Bieleman in Schot 2000. 
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Het Agriculture Information Plan  
 

Een speciaal onderdeel van het Nederlandse Europees Herstel Programma (EHS) was het 
Agriculture Information Plan (AIP), een voorlichtingsprogramma dat zonder tussenkomst 
van de RVD of persdienst van Economisch Zaken aan de ECA was voorgelegd.80 In een 
circulaire aan de heren Rijkslandbouwconsulenten werd op 30 augustus 1950 gemeld 
dat de Amerikanen budget wilden vrijmaken voor het produceren van films. Ook werd 
gedacht aan ’het beschikbaar stellen per provincie van een of meer filmprojectie-
apparaten.’ Net zoals aan het eind van 1948 werd de heren gevraagd suggesties te doen 
voor onderwerpen voor landbouwvoorlichtingsfilms. Op 23 januari 1951 was de 
inventarisatie voor, wat het AIP zou worden, gereed. De directeur van de afdeling Akker- 
en Weidebouw stuurde een wensenlijst door aan de directeur-generaal van de 
Landbouw. Met de onderwerpen op de lijst zou een totaalbudget van 318 duizend 
gulden gemoeid zijn.  
  
Op 18 juli 1951 was het AIP door de Amerikanen van de ECA-missie Nederland 
goedgekeurd voor een totaalbedrag van 476 duizend gulden. Dit is een hoger bedrag 
dan het budget genoemd in de inventarisatie. Het is onduidelijk waarom. Het plan 
beschrijft de landbouwvoorlichtingsdienst als een machinery om de problemen in de 
landbouw op te lossen. Volgens de inleiding was het plan gebaseerd op een advies van 
de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEES) uit 1950 over de 
landbouwvoorlichting. Een belangrijke aanbeveling van de OEES was om meer gebruik te 
maken van radio en visuele middelen als film en dia’s, grafieken, pamfletten en folders. 
Dit materiaal zou centraal gemaakt en beheerd moeten worden op het ministerie. De 
OEES adviseerde dit materiaal aan de voorlichters in het land ter beschikking te stellen. 
Daarnaast bleek volgens het AIP uit de praktijk van de consulenten en de assistenten dat 
visuele instructie een krachtige, objectieve, efficiënte en effectieve manier vormt om 
boeren en tuinders te voorzien van de meest recente inzichten. Volgens de opstellers 
van het AIP beschikte het Nederlandse ministerie van Landbouw helaas niet over 
voldoende fondsen om die nieuwe visuele materialen, waaronder films, te 
vervaardigen.81  
 Die budgetten bood het AIP en het werk kon snel van start gaan met onder meer 
projecten ter bestrijding van rundertuberculose. Onderdeel van deze campagne was de 
film in opdracht van het ministerie: RUNDERTUBERCULOSE … HALT! (1952). In het kader van 
het AIP-project over de mechanisatie van de arbeidsprocessen werden AARDAPPEL-
ROOIMACHINES (1951) en NIEUWE WERKMETHODEN BIJ DE SUIKERBIETENOOGST (1951) in opdracht 
van het departement geproduceerd. Ook stelden de Amerikanen in het AIP-fondsen ter 
beschikking voor de aanschaf van projectoren, filmschermen en het aanstellen en 
opleiden van filmoperateurs die het vertonen van de films door de consulentschappen 
van de RLVD in de dorpshuizen, cafézalen en landbouwscholen door heel Nederland 
mogelijk maakte.82 De komende hoofdstukken gaan verder in op een aantal projecten uit 
het AIP.    

                                                
80  NANL-HaNA, Landbouw / Akker- en Weidebouw, 2.11.01, inv.nr. 748. Map 073.533 MSA.  
81  NANL-HaNA, Landbouw / Akker- en Weidebouw, 2.11.01, inv.nr. 751. 
82  Inklaar 1997: 303. Nationaal Archief, Den Haag, Directie van de Landbouw: Akkerbouw en Weidebouw, 

nummer toegang 2.11.01, inventarisnummer 751. 



                            Bewogen landschap – 4 Herstel en vernieuwing van het platteland na de bevrijding 
 

 165 

Agrarische Technical Assistance studiereizen  
 

Een ander onderdeel van het EHP was het Technical Assistance (TA)-programma  
waarin Europese overheden een beroep konden doen op technische ondersteuning 
door Amerikaanse ingenieurs. De TA werd betaald uit de tegenwaarderekening.83  
In Nederland coördineerde de Contactgroep Opvoering Productiviteit (COP) het  
TA-programma met een groot aantal verschillende activiteiten, zoals het organiseren 
van cursussen, het opzetten van productiviteitsinformatiecentra, de uitgave van 
rapporten, brochures en informatiebulletins, het stimuleren van sociaalweten-
schappelijk onderzoek en het regelen van studiereizen. De COP richtte het Technisch 
Filmcentrum (TFC) op, dat eerst in Den Haag en later in Velp was gevestigd. Het TFC 
distribueerde films en diaseries over vernieuwende methoden en technieken voor het 
opvoeren van de arbeidsproductiviteit in de industriesector. In de Contactgroep zaten 
werkgevers, werknemers en vertegenwoordigers van de overheid. Daarnaast namen 
ook tal van maatschappelijke organisaties deel, zoals het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs en het Nederlands Instituut voor Efficiency. Ir. W.H. van Leeuwen, president-
directeur van de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek in Delft en aangetrouwd lid van de 
familie Van Marken, was betrokken bij het oprichten van de COP. De landbouwsector 
was in de commissie goed vertegenwoordigd door medewerkers van het ministerie, de 
Stichting van de Landbouw en de Nationale Coöperatieve Raad. De COP bleef actief tot 
1962 en ging daarna op in de Sociaal Economische Raad.84    
  
De COP organiseerde van 1950 tot 1956 totaal 113 TA-studiereizen vanuit Nederland 
naar de Verenigde Staten. Om ervoor te zorgen dat de opgedane kennis van de 
ongeveer 1300 deelnemers zo goed mogelijk in Nederland verspreid zou worden,  
kregen de leden de opdracht hun reis grondig voor te bereiden en na afloop een verslag 
te maken om hun ervaringen uit te dragen. Zestig reizen, meer dan de helft, hadden een 
landbouwkundig onderwerp.85 Maar op deze rapporten gaat historicus Frank Inklaar 
in zijn studie Van Amerika geleerd (1997) niet in, en daarmee blijft de betekenis van de 
reizen voor de Nederlandse landbouw helaas onderbelicht. Gerrie Andela besteedt in 
haar onderzoek over de architectuurhistorische achtergronden van het ruilverkavelings-
programma kort aandacht aan hetgeen de landbouwvoorlichters volgens de door hen 
geschreven rapportages inspirerend vonden aan het werk van hun Amerikaanse 
collega’s. Zij noemt het doelmatig inrichten van de bedrijfsvoering volgens Taylor,  
de samenwerking tussen de overheidsvoorlichting, landbouworganisaties, coöperaties 
en het bedrijfsleven en het gebruik van nieuwe communicatiemedia zoals films, dia’s, 
radio en televisie.86  
 In case studies gaat Van Amerika geleerd (1997) in op verschillende studiereizen 
en hun betekenis voor de Nederlandse samenleving. Drie ervan behandelen een 
voorlichtingskundig onderwerp met een landbouwthema. De eerste case gaat over de 
bijdrage die de TA-reis Economie in de huishouding (Home Economics in de U.S.A.)  

                                                
83  Dingemans en Romme 1997: 21. 
84  Wennekes, Wim. De Aartsvaders. Grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven. Amsterdam / 

Antwerpen: Uitgeverij Contact, 1993: 190. Inklaar 1997: 12, 34, 37, 41, 49-50, 327-328. 
85  Inklaar 1997: 51, 399-404. 
86  Andela 2000: 131. 
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uit 1953 leverde aan het oprichten van een leerstoel Landbouwhuishoudkunde aan de 
LH in Wageningen. De reis stond onder leiding van professor E.W. Hofstee, en een van 
de leden was mevrouw C.W. Willinge Prins-Visser. Zij werd later de eerste hoogleraar 
Landbouwhuishoudkunde.87 Een volgende case beschrijft de invloed van twee 
studiereizen op de praktijk van de Landbouw(huishoud)voorlichting. Frouk Draaisma 
(1924-2015) was landbouwhuishoudlerares, nam deel aan een van deze reizen gewijd 
aan landbouwhuishoudelijke voorlichting en belandde in de staat Oregon.  
 

 Vignet 4.15 

Frouk Draaisma vertelt in de verzameling LANDBOUWFILMS EN VERHALEN aan de hand 
van productie BETER WONEN (1959) over haar leven, haar werk als voorlichtster en 
haar ervaringen in Amerika.88 BETER WONEN maakt onderdeel uit van de serie van 
dertien ‘Landbouwhuishoudkundige films’ waarvan er tien mede door 
tegenwaardegelden bekostigd werden.89  
 
Stilstaand beeld uit de bijdrage van Frouk Draaisma aan verzameling LANDBOUWFILMS 

EN VERHALEN.  
 

 

 
Een andere TA-reis had als thema Rondom het Amerikaanse plattelandsgezin.  
De voorlichtsters droegen, zoals de bedoeling was, de opgedane kennis en 
ervaringen met de American Rural Way of Life in Nederland uit, en pasten ze ook toe 
in de praktijk. Dit gebeurde vooral bij het voorlichten over een efficiënte inrichting 
van het boerenbedrijf en de plattelandshuishouding.90 Waarschijnlijk werd speciaal 
voor dit thema een aantal Amerikaanse films in de collectie opgenomen, zoals AN 

AMERICAN FARM (1952) en TRULY YOURS (1949) over het passend maken van 
slechtzittende dameskleding. Deze film was wellicht weer een inspiratiebron voor de 
productie GOEDE KLEDING (1958) uit de serie ‘Landbouwhuishoudkundige films’.  
          FOR HEALTH AND HAPPINESS (1941) gaat over goede voeding en RESEARCH FOR BETTER 

LIVING (1952) over de betekenis van wetenschappelijk onderzoek voor de verbetering 
van voedsel, kleding en woninginrichting.91 Ook deze onderwerpen komen terug in de 
serie ‘Landbouwhuishoudkundige films’. De inzet van visuele voorlichtingsmiddelen, 

                                                
87  Inklaar 1997: 51, 275-290. 
88  Zie voor het interview met Frouk Draaisma in verzameling LANDBOUWFILMS EN VERHALEN ontsloten via  

<https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> 
89  Ministerie van Landbouw en Visserij. Films. Catalogus 1960. 
90  Inklaar 1997: 307-309. 
91  Ministerie van Landbouw en Visserij. Films. Catalogus 1960. 
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zoals geïllustreerde brochures, films, dia’s en flanelborden raakte door de reizen 
meer in zwang.  

 
De belangrijkste bijdrage van studiereizen was dat deelnemers in contact kwamen met 
de sociaalwetenschappelijke onderbouwing van de agrarische voorlichting in de 
Verenigde Staten. De zienswijze uit de Amerikaanse Rural Sociology, waarbij de boerin, 
de boer en het gezin bekeken werden vanuit een sociaal plattelandssysteem, sijpelde 
door naar het beleid van het ministerie van Landbouw.92 Een belangrijke impuls voor  
de ideevorming over het destijds in ontwikkeling zijnde sociaal-culturele programma 
vormde de studiereis uit 1954. Deze is beschreven in de derde case en had het thema 
Hoe morgen hier? Mens en bedrijf in de nieuwe wereld. In het rapport stond het beter 
begrijpen van de betekenis van community organization of ‘maatschappelijk 
opbouwwerk’ centraal. De deelnemers bestudeerden projecten in steden en op het 
platteland en bezochten onder andere het Tennessee Valley Authority-project.  
Zij stelden vragen bij de geïntegreerde aanpak zoals toegepast in TVA-projecten, maar 
gaven tegelijk aan weinig aanknopingspunten te zien hoe langs deze weg de bevolking  
in de Nederlandse projecten meer kon worden betrokken of gestimuleerd tot 
zelfwerkzaamheid.93 Daarmee doelden zij waarschijnlijk op het verzuilde karakter van 
Nederland, dat een dergelijk beleid in de weg stond.94 Volgens deelnemer G. Hendriks, 
werkzaam op het ministerie van Maatschappelijk Werk, waren letterlijk en figuurlijk 
grote bulldozers over de Tennessee Valley-bevolking heengegaan. Er waren evenwel ook 
tegengeluiden. Volgens het rapport zouden de praktijken van de TVA ook inspiratie 
kunnen bieden voor de Nederlandse voorlichtingspraktijken.95 Jo Boer, jarenlang 
werkzaam in Drenthe, maakte tijdens een TA-studiereis kennis met de Amerikaanse 
community organization en werd de grondlegster van maatschappelijk opbouwwerk in 
Nederland. Zij noemde het:  
 
 … een verzamelnaam voor verschillende activiteiten welke beogen de sociale 
 omgeving van de mens in gunstig geachte zin te beïnvloeden door deskundig 
 geleide processen, waarbij de betrokken bevolking actief deelneemt.  
 
Aan dit werk was volgens haar niet alleen behoefte bij het koloniseren van de nieuwe 
IJsselmeerpolders, maar ook op het door industrialisatie en ruilverkavelingen snel 
veranderde Nederlandse ‘oude land’, zoals rond het Drentse Emmen.96 Hetgeen  
in Amerika was geleerd over community organization beïnvloedde uiteindelijk de land-
bouwvoorlichtingspraktijken in de streekverbeteringen, zoals het sociaal-culturele 
programma van het ministerie van Landbouw later zou worden genoemd. De projecten 
werden uitgevoerd in de meest achtergebleven streken van Nederland, veelal in com-
binatie met een ruilverkaveling. In de projecten kwamen naast de technische agrarische 
voorlichting, gegeven door de RLVD, steeds meer maatschappelijke thema’s op de 
agenda.  

                                                
92  Inklaar 1997: 307-309. 
93  Inklaar 1997: 321-323. 
94  Van der Woude 2001: 361-362. 
95  Inklaar 1997: 318. 
96  Inklaar 1997: 311-312. 



                            Bewogen landschap – 4 Herstel en vernieuwing van het platteland na de bevrijding 
 

 168 

 

 Vignet 4.16 

De inspiratie die de ervaringen in de Tennessee Valley bracht, uitte zich ook in de 
wijze waarop de Nederlandse landbouwkundige ingenieurs de toestanden en de 
problemen in het Nederlandse rivierengebied in de film BOEREN VECHTEN VOOR HUN 

TOEKOMST (1949) en in de publicatie Verkommerd land (1954) schetsten. De TVA 
wordt in de film letterlijk genoemd als voorbeeld en de beschrijvingen in 
Verkommerd land van de Betuwe vertonen grote overeenkomsten met De wonder-
vallei (1944) over de Tennessee-regio.97 Verkommerd land vertelt in de inleiding over 
de Betuwe: 
 

Voor miljoenen Nederlanders is het rivierengebied […] één der rijkste en 
meest welvarende streken van ons land. [Maar de legendarische bloeiende  
boomgaarden …] vormen één smalle coulisse voor een breed, somber 
achtertoneel. En daarop speelt zich het drama af van het verkommerd land.  

 
Het probleem in de Betuwe, op het oude land, was niet technisch maar 
psychologisch van aard want hier … 
 

… moet men eerst de mensen winnen wil men daarna het land winnen [… om 
de komgronden vruchtbaar te maken. …] Duizenden en duizenden hectaren 
grond liggen in hoge mate verwaarloosd. Toendra’s zijn het in de winter, 
keiharde velden in de zomer.98  

 
In het volgend hoofdstuk gaat paragraaf 5.4 aan de hand van de film VAN OUD NAAR 

NIEUW (1957) verder in op Verkommerd land (1954) en de ontwikkelingen in het 
rivierengebied. 

 

 4.5  Sociologie en voorlichtingskunde door Wageningse 
ingenieurs 

Sinds 1918 was de Landbouwhogeschool (LH) in Wageningen het onderzoeks- en 
opleidingsinstituut voor het ministerie van Landbouw. De LH werd als enige organisatie 
voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek gefinancierd door een vakdepartement 
en niet door het ministerie van onderwijs en wetenschap. Het merendeel van de 
academisch geschoolde medewerkers van het ministerie van Landbouw en alle 
daaronder ressorterende organisaties, zoals de Cultuurtechnische Dienst, het 
Staatsbosbeheer, de Dienst Kleine Bedrijven en de consulentschappen van de 
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst (RLVD), waren landbouwkundig ingenieur. Ook de 
docenten op de landbouwscholen, de onderzoekers op de proefstations en de 

                                                
97  Huxley, Julian. De wonder-vallei, TVA, De lotgevallen van een Ontwerps Organisatie. New York: 

Transatlantic. 1944: 7. 
98  Jonge, L. J. A. de. Verkommerd land: naar een nieuwe welvaart in een oude landstreek. Amsterdam,  
 H.J. Paris, 1954: 9- 10. 
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researchinstituten werden grotendeels opgeleid aan de LH. Hetzelfde gold voor de 
bureaumedewerkers van de standsorganisaties en de leidinggevenden in het agrarisch 
bedrijfsleven en de voedselverwerkende industrie.  
 

 Vignet 4.17 

Tijdens de wederopbouw vloeiden Marshallgelden naar Wageningen. De budgetten 
werden gebruikt om de landbouwkundige kennis en het aantal afgestudeerde 
ingenieurs snel te laten groeien. Aan de Landbouwhogeschool werd een aantal 
nieuwe leerstoelen en opleidingen toegevoegd. Voor deze studie zijn in ieder geval 
drie van de nieuwe disciplines van belang. E.W. Hofstee (1909-1987) was in 1946  
de eerste hoogleraar met een sociaalwetenschappelijke leeropdracht in Wageningen. 
Hij gaf de leiding aan een groep onderzoekers, de zogenaamde ‘Wageningse school’, 
die in 1956 georganiseerd zouden worden in de afdeling Sociologie en Sociografie.  
In het fysieke domein werd in 1946 de studie Tuin- en Landschapsarchitectuur 
opgericht, met ir. J.T.P. Bijhouwer (1898-1974) als eerste hoogleraar. Ir. F. Hellinga 
(1917-2009) bezette in 1947 als eerste de leerstoel van de nieuwe studie 
Cultuurtechniek.99  

 
De rurale socioloog Professor E.W. Hofstee constateerde in het eerste Bulletin van zijn 
onderzoeksgroep aan de LH:  
 
 Tienduizenden Nederlandse boeren, boeren nog steeds op een wijze, die ver 
 achterstaat bij datgene wat bereikt zou zijn, wanneer zij alleen maar deden, wat 
 door goede boeren reeds lange jaren als vanzelfsprekend wordt aanvaard.100  
 
Over wat ‘goed boeren’ zou zijn, was Hofstee duidelijk. Dat is boeren ‘zoals deze o.a.  
de voorlichting propageert.’ 101 Uit de onderzoeken van het LEI bleek dat de agrarisch 
ondernemers die in hun bedrijfsvoering moderne en beproefde landbouwkundige 
inzichten toepasten, betere bedrijfseconomische resultaten boekten. Wat volgens 
Hofstee miste was een wetenschappelijk verantwoord inzicht in de sociale en mentale 
factoren die het oplossen van de structurele problemen van armoede op het platte- 
land in de weg stonden. Naar dat inzicht was hij met zijn onderzoeksgroep op zoek.  
Tot de groep behoorden onder andere de jonge landbouwkundige ir. A.W. van den Ban  
(1928-2016) en de in Rotterdam opgeleide econoom A.J. Wichers (1921-2009).  
Zij vroegen zich af op welke wijze het gedrag van groepen mensen, van boeren, te 
veranderen zou zijn. De ‘Wageningse school’ zocht naar een gedegen wetenschap-
pelijke basis voor het werk van de landbouwvoorlichter.  
 Hofstee gaf aan dat een landbouwkundige zich, naast wetenschappelijk 
onderzoek, vooral bezig hield met onderwijs en voorlichting. Hij vond het ambt van 
consulent het meest karakteristiek voor een landbouwkundig ingenieur.102 Als belangrijk 

                                                
99  Haar, J. van der. De geschiedenis van de Landbouwuniversiteit. Wageningen: Landbouwuniversiteit, 1993: 

Deel II: 12-13.  
100  Hofstee, E.W. „Sociologische aspecten van de landbouwvoorlichting.” In Bulletin 1, Wageningen: 

Landbouwhogeschool. 1953: 6. 
101  Hofstee 1953: 23. 
102  Hofstee 1953: 6. 
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werkveld voor de Wageningse voorlichtingskundigen zag Hofstee het maatschappelijk 
begeleiden van agrarische reconstructieplannen zoals de ruilverkavelingen. Want 
traditionele boeren stonden wantrouwend tegenover de overheid en de ruilverka-
velingsplannen. De inbreng van de voorlichter was zinvol vooraf, om ervoor te zorgen 
dat bewoners van het gebied de overheidsplannen zouden aanvaarden en in de 
stemming goed zouden keuren. Dit werd ‘de voorzorg’ genoemd. Maar de voorlichter 
kon ook een goede bijdrage leveren bij ‘de nazorg’ als een ruilverkaveling was 
uitgevoerd en de fysieke productieomstandigheden voor de boer optimaal waren. De 
voorlichter zou de boer dan adviseren om zo goed mogelijk gebruik te maken van die 
verbeterde bedrijfsomstandigheden.  
 Een tweede werkveld zag Hofstee in het begeleiden van boeren bij migratie  
naar een industriële werkkring of bij de kolonisatie van de nieuwe IJsselmeerpolders. 
Een derde bijdrage van de sociologische ingenieurs zag hij in de ruimtelijke inrichting  
en de planologie van het platteland. Want cultuurtechnici en tuin- en landschaps-
architecten hielden zich bezig met de vraag van ‘het scheppen van ruimtelijke vormen, 
waarin de toekomstige maatschappij zich op de meest gunstige wijze kan ontwikkelen.’ 
Een vierde werkveld lag bij het ontwikkelen en toepassen van de landbouwhuis-
houdkunde, een vijfde in het ondersteunen van de ontwikkeling van het (coöperatief) 
verenigingsleven op het platteland, een zesde en laatste bij het ontwikkelen van het 
landbouwbeleid bij de overheid en tal van organisaties en ondernemingen in de sector. 
In al deze werkvelden onderkende Hofstee, net als Ter Veen in 1925, de complicerende 
factor dat de boeren in de samenleving een minderheidsgroep vormden. Hierdoor zou 
de aandacht voor het platteland in de samenleving kunnen verzwakken.  
 Hofstee maakte in het kader van de Marshallhulp meerdere studiereizen naar de 
Verenigde Staten. Hij was onder de indruk van de resultaten van de Amerikaanse 
landbouwvoorlichtingspraktijken en liet zich inspireren door de historische en 
theoretische achtergronden van de Rural Extension Service. Hij kwam ook in contact met 
het Tennessee Valley Project en het werk van de Amerikaanse sociologen. Volgens 
Hofstee vormden de denkbeelden van de Amerikaanse behavioural sciences een goede 
theoretische basis voor taakopvatting van de landbouwkundig ingenieur. Uitgangspunt 
daarbij was de gedachte dat … 
 

… de mens in zijn handelingen […] gedreven [wordt] door welbegrepen 
eigenbelang. [De weg naar] materiële rijkdom […] kan worden verduisterd door 
gebrek aan kennis en inzicht.103  

 
 
Dit gaf volgens Hofstee aan dat de landbouwvoorlichting nog sterk kon verbeteren. Om 
het effect van de voorlichting te vergroten, schreef hij vervolgens: 
  
 … zal men dienen te weten welk samenstel van motieven het handelen van de 
 desbetreffende sociale groep in het productieproces bepaalt en welke moge-
 lijkheden er zijn om door bepaalde sociaal-paedagogische maatregelen een 
 zodanige wijziging in […] de motieven te weeg te brengen, dat de gewenste 
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 hogere doelmatigheid ontstaat. Dit samenspel van motieven ligt verborgen in het 
 cultuurpatroon, dat wil zeggen in het totaal van de geestelijke erfenis van een 
 bepaalde groep, in haar normen, strevingen, idealen, opvattingen, denkbeelden 
 enzovoort, zoals deze onder andere in het materiële cultuurbezit, in de ruimste 
 zin van het woord, tot uiting komen. 104  
 
Het traditionele cultuurpatroon op het platteland zou boeren dus het zicht belemmeren 
op ‘de juiste weg’. De consulent, de landbouwvoorlichter, heeft de taak ‘… de mens […] 
de juiste weg te [laten] vinden’.105  
 

 4.6 Het traditionele en het moderne cultuurpatroon 

Hofstee plaatste zijn werk op een subtiele wijze in de traditie van de Verlichting over de 
maakbaarheid van de samenleving en de individuele mens zoals in het vorige hoofdstuk 
beschreven. Maar in de voor deze studie geraadpleegde werken gebruikte hij de term 
social engineering niet. Om erachter te komen waarom voor grote groepen boeren de 
weg naar materiële rijkdom verduisterd was, analyseerde Hofstee de factoren die het 
menselijk gedrag bepalen. In zijn visie waren dat twee groepen factoren. De eerste 
groep was ‘mentaal’ en bestond uit de menselijke persoonlijkheid. De tweede groep was 
‘het milieu’ waarin de mens opgroeide en zich bevond. Dat milieu zou bestaan uit een 
geografische en een sociale component. Zowel de mentale factoren als de 
milieufactoren vormden geen vaste gegevenheden, maar zouden te veranderen zijn. 
Hofstee definieerde ‘cultuur’ niet als een aparte categorie factoren, maar, in navolging 
van Amerikaanse sociologen … 
 
 … als een residu van vroeger menselijk handelen, dat zijn invloed doet gelden op 
 het gedrag in het heden van een sociale groep en van de leden afzonderlijk. 
 
De gedragsregels en de normen over goed en kwaad kwamen in zijn ogen voort uit het 
verleden en zij zouden daarmee per definitie traditioneel zijn. Maar daarnaast stonden 
volgens hem de vooruitstrevende ‘delen van de cultuur die in sterke mate onder invloed 
van de wetenschap zijn gekomen, [en] de neiging hebben om zich snel te wijzigen.’ 106  
Hij verwees daarbij naar het vlot ingebruiknemen van nieuwe apparaten en machines in 
het dagelijks leven door bepaalde groepen mensen. Juist voor die moderne delen van de 
cultuur waren zij ontvankelijk. Hofstee gaf daarmee heel duidelijk aan dat het mogelijk  
 
zou zijn om in te grijpen in de groepscultuur en dat daarmee de persoonlijkheid van de 
mensen te veranderen zou zijn. Hij onderstreepte dat in de volgende passage:  
 
 In dit verband zij er ook nog de nadruk op gelegd, dat het feit, dat bepaalde 
 wijzigingen in cultuur, sociale groepsvorm en persoonlijkheid van de boer in 
 verband met de ontwikkeling van het economisch leven wenselijk zouden zijn,  
  
                                                
104  Hofstee 1960: 7. 
105  Hofstee 1960: 6. 
106  Hofstee 1953: 10. 
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 de wijzigingen op zichzelf nog niet rechtvaardigt. Er kunnen immers belangen van 
 andere aard zijn, die een dergelijke wijziging ongewenst maken.107  
 
Tot in de jaren 70 werden de ‘belangen van andere aard’, zoals de inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer, oftewel privacy, blijkbaar als ondergeschikt gezien aan het 
opvoeren van de landbouwproductie en het verbeteren van de maatschappelijke  
positie van de plattelandsbevolking. 
 De Wageningse School zocht dus naar manieren waarop in de praktijk het gedrag 
van groepen mensen, van boeren, met een traditioneel cultuurpatroon te veranderen 
zou zijn in gedrag van mensen met een modern cultuurpatroon. Daarbij pleitte Hofstee 
voor een sterke plattelandscultuur om te voorkomen dat de urbane normen en waarden 
het leven op de boerderijen zou overvleugelen. Het moderne cultuurpatroon zou door 
de plattelandsbevolking zelf vormgegeven moeten worden. Het was in de visie van 
Hofstee onverstandig als het moderne patroon ontwikkeld zou worden door de staat en 
door voorlichting en onderwijs opgelegd zou worden aan de verzuilde samenleving.  
De taak van de voorlichter was volgens hem … 
  
 … niet de nieuwe cultuurvormen voor de bevolking uit te denken, doch,  
 In samenwerking met de geestelijk leiders van de verschillende levens-
 beschouwelijke groeperingen, haar te helpen zoeken.108  
  
De ideeën van Hofstee over het traditionele en moderne cultuurpatroon gingen uit van 
de opvatting dat de houding van een grote groep boeren fysiek weliswaar in de jaren 50 
in de vorige eeuw leefde, maar sociaal en mentaal gezien eerder paste bij de 19e eeuw. 
Om de problemen op het platteland op te lossen zouden de traditionele boer en zijn 
gezin, individueel en collectief, de culturele kloof naar de moderniteit moeten over-
steken. Dat was blijkbaar een langdurig proces. Hoe zou dat te versnellen zijn? Voor  
het beantwoorden van die vraag was ‘cultural lag’ een sleutelbegrip.  
 Het begrip cultural lag, in het Nederlands ‘culturele vertraging’, werd voor het 
eerst gebruikt door de Amerikaanse socioloog W.F. Ogburn in de jaren 1920.109 Door 
aandacht te besteden aan de cultural lag kon ‘… door bewuste of onbewuste 
beïnvloeding van het totale cultuurpatroon van een gezin de invoering van nieuwe 
landbouwmethoden […] worden versneld ….’ 110 Maar ook het toepassen van nieuwe 
arbeidspraktijken op de boerderij zorgde waarschijnlijk voor het sneller veranderen  
van het culturele patroon. De mate van sociaal-culturele isolatie, ofwel de ‘openheid 
voor contact met de buitenwereld’ zou vermoedelijk de beslissende factor zijn om 
mensen de overstap te laten maken van het traditionele naar het modern-dynamische 
cultuurpatroon. Concrete voorbeelden waarin deze beslissende factor zich toonde, 
zouden frequent contact met de voorlichtingsdienst zijn, de nabijheid van een 
voorbeeldbedrijf, het volgen van landbouwonderwijs, het lid zijn van een stands-
organisatie, het deelnemen aan een coöperatie en ‘een moderne, meer naar het 
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stedelijke neigende huishouding [die] gepaard ging met een goede bedrijfsvoering  
van de boer’. En daarom was ‘een juiste vorming en ontwikkeling van de boerenvrouw 
haast even belangrijk […] als een goede ontwikkeling van de boer zelf. 111  
 De aandacht voor de plattelandshuishouding en de positie van de boerin is 
duidelijk terug te vinden in de collectie van het Filmbureau. De vroege producties zijn 
meestal buitenlandse instructiefilms.112 EIGEN HAARD MEER WAARD (1957) is de eerste film 
van een serie van dertien voor het ministerie van Landbouw en ‘onder auspiciën van de 
Subcommissie voor de Landbouwhuishoudkunde van de Commissie Welzijn ten 
Plattelande’ vervaardigd. De laatste film in de serie is BETER BEWEGEN (1963).113  
  
De sociologen van de Wageningse School zochten in hun werk naar een operationele 
invulling van de begrippen ‘modern en traditioneel’, met het doel deze te kunnen 
toepassen in de voorlichtingspraktijken. In 1953 goot Hofstee zijn voorlopige conclusies 
over het ingrijpen in de culturele waarden op het platteland in de vorm van een aantal 
thesen: 
 

• Mensen, en vooral boeren, handelen vaak niet rationeel in hun eigen economisch 
belang. Men zal hun ‘eerst de overtuiging moeten geven, dat hun bestaan niet 
redelijk is’. 

• Er zijn te veel jonge boeren. Met de traditionele norm dat de oudste zoon de 
boerderij over moet nemen en dat boerenkinderen alleen maar boer of boerin 
kunnen worden, wordt de kinderen onrecht aangedaan. Dit is waarschijnlijk een 
vorm van cultural lag. 

• Weerstand tegen het aantrekken van extern kapitaal bij kleine boeren komt voort 
uit een traditionele bedrijfsvoering uit de 19e eeuw. Bij een zelfvoorzienend 
bedrijf was krediet meestal consumptief en een teken van armoede. Krediet op 
een modern bedrijf wordt aangewend voor investeringen om een rationele 
bedrijfsvoering mogelijk te maken. Krediet verhoogt dus het inkomen. ‘Het is niet 
onwaarschijnlijk, dat men hier te maken heeft met cultural lag.’ 

• Agrarische bedrijfsstijlen van boeren zijn sociaal en lokaal bepaald en dus 
onderhevig aan groepsnormen. De voorlichting zal zich dus vooral op groepen 
moeten richten. 

• Vergelijkbare bedrijfsstijlen kunnen op verschillende locaties anders gewaardeerd 
worden. Dus de voorlichting moet zijn tactieken lokaal aanpassen. 

• De gezinsstructuren op het platteland zijn hecht. Maar ook die veranderen, zoals 
het afbrokkelen van het vaderlijk gezag. Benader niet alleen de boer, maar het 
hele gezin. 

 
 

                                                
111  Hofstee 1953: 24-26. 
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• Benader boeren vooral niet ‘in het algemeen’, maar in groepen met vergelijkbare 
sociale kenmerken en klassen; bijvoorbeeld: groot/klein, landbouwers/veetelers / 
tuinders, zodat kleine boeren niet het gevoel krijgen ‘tweederangsmensen’ te zijn. 

• Lokale leiders vormen voor de voorlichting een belangrijke schakel in de 
kennisoverdracht. Zij kunnen een formele of informele positie hebben. Vaak zijn 
er meerdere leiders in één streek.114 

 
Het lijkt alsof Hofstee zich met de moderniseringsthesen heeft laten inspireren door de 
‘Gemeinschaft-Geselschaft’-theorie van de Duitse socioloog Tönnis. De Groningse 
historicus Karel geeft aan dat Hofstee dit altijd heeft ontkend.115 Om de thesen in de 
praktijk te toetsen, voerden onderzoekers van de Wageningse School, medewerkers van 
het LEI en andere instituten sociografisch streekonderzoek uit. Zij gaven inzicht in de 
elementen die de cultuurpatronen kenmerkten. De thesen vormden ook de 
aandachtspunten voor de werkpraktijken van de consulenten die vooral vorm kregen in 
de nieuwe Agrarisch Sociale Voorlichting (ASV). In 1956 schreef Hofstee daarover:  
 

Deze vorm van voorlichting richt zich erop te bevorderen, dat de agrarische 
bevolking zich zo goed als mogelijk en zonder dat te grote conflicten en 
spanningen ontstaan, aanpast aan de sociale, culturele en geestelijke 
veranderingen welke zich in onze maatschappij voordoen. […] Zij beoogt in  
feite een rechtstreekse bevordering van de wijziging van het cultuurpatroon.116  

 
De boeren moesten dus door de voorlichting mentaal geholpen worden om de overgang 
van de ‘traditionele’ naar de ‘moderne levensstijl’ te maken. Het traditionele 
cultuurpatronen zou volgens Hofstee … 
 
 … waarschijnlijk overwegend door milieufactoren worden bepaald, dus in principe 
 vatbaar zijn voor verandering, onder andere door sociaal-paedagogische activiteit. 
 […. Dit] houdt in dat de voorlichting zich op deze verandering van deze 
 cultuurpatronen dient te richten …. 
 
Die sociaal-pedagogische activiteit was in de visie van Hofstee vooral een communicatie-
proces, zoals dat in de ASV in praktijk werd gebracht.117 De voorlichters die de ASV 
verzorgden, waren in dienst bij een van de drie standsorganisaties en zij voerden de 
regionale projecten uit in samenwerking met Stichting voor Huishoudelijke Voorlichting  
 
ten Plattelande en de RLVD.118 Hofstee zag echter een dilemma, want hij wilde, zoals 
eerder aangegeven, geen nieuwe plattelandscultuur van bovenaf opleggen.  
 Het werk van Hofstee bepaalde ook de verhaalstructuren en de filmische 
vormgeving van een groot deel van de producties. De films geven daardoor inzicht in  
de wijze waarop ‘vooruitstrevende’ en ‘achtergebleven’ boeren volgens het ministerie  
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in de praktijk van alledag hun werk en leven vorm zouden moeten geven. De 
Wageningse sociologen waren vervolgens vooral geïnteresseerd in de vraag welke 
factoren in de communicatie bepalend zouden zijn in het besluitvormingsproces van de 
boeren: wat zorgde ervoor dat zij nieuwe ideeën, rationele landbouwmethoden en 
technieken aanvaardden en daarna toe gingen passen?119 Om de factoren te kunnen 
bepalen, namen zij bij groepen boeren in verschillende streken enquêtes af over 
bedrijfsvoering, huishouden, sociale contacten, opleidingen, informatiebronnen, 
vrijetijdsbestedingen en omgangsvormen. De antwoorden werden statistisch bewerkt, 
zodat onderlinge vergelijkingen mogelijk waren. Een belangrijk deel van deze studies 
verscheen in de vorm van artikelen en monografieën, zoals Wichers meest bekende 
onderzoek uit die tijd De beoefening van de bloemisterij en groenteteelt in Beesd 
(1956).120  
  
Van den Ban deed voor zijn promotie in de winter van 1959-1960 veldonderzoek in  
het Drentse Dwingeloo, het Brabantse Milheze, beide met gemengde bedrijven op 
zandgronden, én op Noord-Beveland met akkerbouwbedrijven op de Zeeuwse klei.121  
Uit de analyses bleek dat in de ogen van de boeren zélf ‘goed boeren’ betekende het 
netjes en goed omgaan met het vee en de gewassen. Bij de bouwboeren op Noord-
Beveland kwamen daar het goed omgaan met machines en een goede bedrijfs-
organisatie bij.122 De analyses lieten zien dat de verschillen in vooruitstrevendheid niet 
bepaald werden door de bedrijfsgrootte, het genoten onderwijs of leeftijd. De vragen 
die betrekking hadden op de … 
 
 … mate waarin een boerengezin belangstelling heeft voor zaken buiten zijn eigen 
 bedrijf en buiten zijn eigen dorp en welk gebruik wordt gemaakt van moderne 
 huishoudelijke apparatuur …  
 
… bleken bepalend te zijn voor het onderscheid tussen ‘achtergebleven’ en ‘vooruit-
strevend’. De akkerbouwers op Noord-Beveland bleken het modern-dynamische 
cultuurpatroon het meest duidelijk te omarmen. Daarna volgden de ‘gemengde boeren’ 
in Dwingeloo. De scores in Milheeze verwezen het meest naar een traditioneel 
cultuurpatroon. Maar hoewel de boeren met een gemengd bedrijf in Drenthe op de 
vragen over de levenswijze ‘moderner’ scoorden dan de boeren in Milheeze, pasten  
de Brabantse ‘gemengde boeren’ eerder nieuwe werkmethoden toe. Dat was bijzonder, 
maar het bleek dat in Milheeze de boeren onderling, al dan niet in het kader van de 
voorlichting of bijeenkomsten van de standsorganisaties, veel meer met elkaar spraken 
over nieuwe landbouwmethoden dan in Dwingeloo. Zoals in de thesen van Hofstee werd 
verondersteld bleek dus dat vooral het openstaan voor de wereld buiten het eigen 
bedrijf, het gezin, het dorp en de eigen streek, de bepalende factor te zijn om 
‘vooruitstrevend’ genoemd te kunnen worden. Uit de analyse kwam ook dat de  
‘groepsnormen […] blijkbaar van essentiële betekenis [waren] voor het economisch 

                                                
119  Ban, A.W. van den. Boer en landbouwvoorlichting, De communicatie van nieuwe landbouwmethoden. 

(diss). Assen: Van Gorcum & Comp. N.V., 1963: 7.  
120  Wichers, A.J. „De beoefening van de bloemisterij en groenteteelt in Beesd.” In Buletin 3, 

Landbouwhogeschool, Wageningen, 1956. 
121  Van den Ban 1963: 2-3, 65.  
122  Van den Ban 1963: 155. 
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handelen van de boer.’ 123 Van den Ban verwachtte dat de Brabantse boeren in een  
overgangsfase zouden zitten en ‘over enige tijd veel zelfstandiger zullen denken en  
veel meer open zullen staan voor de buitenwereld’.  
 

 Vignet 4.18 

De auteurs van de voorlichtingskundige studies uit de onderzoeksperiode en van de 
meer recente historische analyses benoemen ieder op hun eigen wijze de kenmerken 
van het traditionele en het moderne cultuurpatroon in de jaren 50 en 60. In de 
Inleiding tot de voorlichtingskunde (1972/1982) omschreef Van den Ban het begrip 
‘cultuurpatroon’ als:  
 

De voor een sociale groepering kenmerkende combinatie van onderling 
samenhangende cultuurelementen: normen, waarden, verwachtingen en 
doeleinden.124 
 

De fysieke uitingen van de cultuurpatronen waaraan Hofstee in 1960 in zijn definitie 
nog aandacht besteedde,125 is in deze omschrijving uit 1982 verdwenen. De onder-
staande tabel is een poging van deze onderzoeker om de veelvormige kenmerken 
systematisch in typologieën bijeen te brengen. Het doel van het overzicht is om de 
typologieën als een instrument in te kunnen zetten bij de filmische analyse in 
hoofdstuk 7.    
 
Typerende kenmerken van het traditionele en het moderne agrarische 
cultuurpatroon, ontleend aan de Wageningse School.126 
 

 Traditioneel / achtergebleven Modern / vooruitstrevend 
 

Bedrijfsfilosofie 
 

Zelfvoorzienend 
 

Agrarische ondernemer op de 
wereldmarkt 

Arbeid Nevenberoep mogelijk Geen nevenberoep 

Commercieel  Doet zaken met de lokale ‘vrije handel’ Is lid, levert, en is klant van coöperatie 

Bedrijfsgrootte Onbepaald, maar veelal kleiner dan 10 
ha. 

Groter dan 10 ha. 

Bedrijfslocatie Op het dorp Bij het land 

Werkmethode Ambacht, spierkracht, paard, vrouw en 
kinderen, knechten en meiden 

Onderneming, trekker / melkmachine, 
medewerker, loonwerker, specialisten 

Externe 
financiering 

Lenen is consumptief en teken van 
armoede 

Lenen maakt investeringen in 
productiviteit mogelijk 

Onderwijs Alleen lager Algemeen vormend en landbouw 

                                                
123 Van den Ban 1963: 220. 
124  Van den Ban, A.W. van den. Inleiding tot de voorlichtingskunde. Meppel: Boom, 1982: 278. 
125 Hofstee 1960: 7. 
126  De typologieën zijn samengesteld uit de volgende publicaties: Wichers (1956), Bijlage V. In Van den Ban 

(1958) staat een samenvatting op de pagina’s 60 en 61. In de analyses gaf van den Ban (1963) voor het 
merendeel van de kenmerken over Levensstijl en Persoonlijkheid waarderende scores mee. In de 
bijlagen II t/m IV staat een voorbeeld van een destijds gebruikte vragenlijst en uitgebreidere analyses 
met de scores. Karel (2005) geeft een beschrijving en analyse van het werk van de Wageningse 
sociologen uit de jaren 50 en 60.   
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Bron van 
informatie en 
kennis 

Lokale autoriteiten zoals ouderen, 
dominee, pastoor 

Wetenschap via RLVD, standsorganisaties, 
krant en vakblad 

Opvolging Oudste zoon / overerven Op de markt brengen en verkopen 

 
Levensstijl 
 

  

Generatie Ouder (dan 58) Jonger (dan 58) 

Trouwen Strategisch binnen de zuil en streek voor 
verkrijgen van grond (ongehuwd blijven 
diende hetzelfde doel) 

Uit liefde waarbij een goede opleiding 
gewaardeerd wordt 

Gezin Grootfamilie en open naar buurt en kerk Kerngezin open naar vrienden en 
deskundigen  

Man / vrouw Liggen vast volgens geloof en traditie Volgens burgerlijke middenstand 
gescheiden domeinen 

Rol vrouw Werkt ondergeschikt ‘voor en achter’ 
mee 

Beheerst het huishouden ‘voor’ en 
emotionele toetssteen voor ‘achter’ 

Kinderen Werken mee op bedrijf en worden later 
boer(in) 

Zo goed mogelijk onderwijs. 
Beroepskeuze naar wens 

Oudere generatie Wonen op boerderij en werken mee Eigen huis of bejaardenhuis 

Huishoudelijke 
werkzaamheden 

Koken op de deel veelal een kolenkachel 
of petroleumstel. Wassen op de hand 

Keuken met fornuis op gas of elektra en 
andere apparatuur. Wasmachine of 
buiten de deur 

Sociaal netwerk Lokaal en binnen de zuil  Regionaal, landelijk naar interesse 

Houding staat Afwerend Meewerkend 

Vervoer Blijft in de streek en reist met paard, kar, 
koets, fiets 

Trekt eropuit en bezit auto, telefoon, 
radio, later ook tv 

Vrije tijd Op en om het erf Gaat op vakantie, het liefst in het 
buitenland  

Lectuur Bijbel, boeken en tijdschriften binnen de 
zuil, streekkrant   

Landelijke dag- en opiniebladen, romans 

Theater en 
voorstellingen 

Van lokale verenigingen in dorps- of  
parochiehuis, achterzaal café 

Bioscoop, schouwburg en concertzaal in 
de stad (geen circus) 

 
Persoonlijkheid 
 

  

Intellectuele 
vorming 

In het gezin, lokaal en standsgericht, 
minachting voor (vak) onderwijs 

Gericht op persoonlijke ontwikkeling, 
emancipatie in een open, democratische 
en productieve samenleving 

Emotie Repressief / ingehouden Affectief / expressief 

Identiteit Streek Mondiaal 

Macht Patriarchaal Democratisch 

Houding  Negatief ten opzichte van verandering Positief ten opzichte van verandering 

Fysieke 
verschijning 
 

 
Streekgebonden 

 
Mondiaal  

Kleding Klederdracht Zie film M 268 GOEDE KLEDING (1958) 

Boerderij 127 Leem, hout, baksteen / kleine ramen Beton, staal / grote ramen 

 Wonen werken onder één dak Scheiden van functies 

 Erf opgenomen in het landschap Op herkenbaar afgescheiden bedrijfskavel 

Landschap Streekgebonden / anti-stedelijk, 
romantisch 

Bedrijfsgebonden / werelds, zakelijk 

 Zie film M 353 ERF EN LANDSCHAP (1963) Zie A 310 VAN VAAR- TOT RIJPOLDER (1960) 

Ruimtelijk plan 128 Baseert zich op de streekgebonden 
eigenschappen van bodem en beplanting 

Baseert zich op een rationele schikking 
van de gewenste functies 

 

                                                
127  Elpers 2014. 
128  Meeus, Johan H.A. Op zoek naar een instrumentarium voor de ontwerpkritiek in de 

landschapsarchitectuur. (diss). Wageningen: Landbouwhogeschool, 1984. Andela, Gerrie. „Wisselende 
gedaanten van het agrarisch landschap.” In Gemengd bedrijf. De veranderingen van het agrarisch 
landschap. Rotterdam: NAi Uitgevers / SKOR, 2004. 
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In de vormgeving van het traditionele cultuurpatroon bestond volgen Van den Ban 
(1963) geen onderscheid tussen het bedrijf en het gezin. Gezinsleden, de vrouw en de 
kinderen, werkten vaak mee op de boerderij. Ook de geldstromen van het huishouden 
en het bedrijf waren onlosmakelijk met elkaar verweven. Het kwam regelmatig voor dat 
de vrouw de kas beheerde en daarmee een grote invloed had op de bedrijfsvoering.  
Op Noord-Beveland, met het moderne cultuurpatroon, overlegde 29% van de boeren 
met hun vrouw over voorgenomen veranderingen op het bedrijf. In Milheeze deed 91% 
dat en in Dwingeloo 94%.129 Uit het overzicht blijkt dat het perspectief voornamelijk 
vanuit een mannelijke blik gezien werd. Maar ook aan de boerinnen werd gedacht.130 
Dat blijkt ook uit de serie van dertien films in de collectie die zich richten op de boerin 
en de plattelandsvrouw.  
 Van den Ban voerde voor zijn promotie in 1963 ook een soort metastudie uit 
waarin hij 35 onderzoeken, afkomstig uit Noord-Amerika, West-Europa en Zuid-Azië, 
vergeleek. Daaruit concludeerde hij ‘… dat boeren, die snel nieuwe landbouwmethoden 
toepassen in het algemeen ook in allerlei andere opzichten moderne mensen zijn.’  
Het verschil tussen het moderne- en traditionele cultuurpatroon was dus een 
wereldwijd fenomeen. Hij noemde de vooruitstrevende boeren in het proefschrift 
moderne ondernemers in de landbouw. Van den Ban zag in dat de begrippen ‘modern en 
traditioneel’ geen elkaar uitsluitende karakteriseringen van mensen en samenlevingen 
waren. Uit de metastudie bleek ook dat ‘de boeren, die objectief gezien de meeste 
behoefte hebben aan goede voorlichting, het minst gebruik maken van de voorlichting’. 
Een uitkomst was ook dat het moeilijk was aan te geven wat de betekenis van het geven 
van voorlichting was in de vele factoren die een rol speelden bij een veranderingsproces. 
Over het gebruik van film in de brede waaier aan voorlichtingsmiddelen zou meer 
onderzoek gedaan moeten worden en televisie was volgens Van den Ban een 
veelbelovend medium voor de toekomst.131  
  
Op basis van de uitkomsten van de studies van Hofstee, Van den Ban, Wichers en  
hun collega’s werden door de voorlichters van de RLVD alle mogelijke communicatie-
methoden en technieken ontwikkeld en ingezet om boeren te overtuigen om de 
oversteek van traditioneel naar modern te maken. De verhaalstructuren en de 
audiovisuele vormgeving van de films in de collectie getuigen daarvan.  
 

 4.7  Ontwikkelingen in de strategie van de 
ruilverkavelingen 

Na de hongerwinter en de bevrijding stonden het verhogen van de voedselproductie en 
het verbeteren van de maatschappelijke positie van de plattelandsbevolking hoog op de 
agenda van de regering. Dat vroeg om een vernieuwend landbouwbeleid, dat minister 
Mansholt karakteriseerde als een new look. Een nieuwe ruilverkavelingswet voor 
integrale plattelandsontwikkeling zou daarvoor het belangrijkste instrument zijn.  

                                                
129  Van den Ban 1963: 151.  
130  Burg, M. van der. Geen tweede boer. Gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan 

plattelandsvrouwen in Nederland. (diss). 2002. 
131  Van den Ban 1963: 34, 225, 231.  
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Het ruilverkavelingsprogramma moest een nationale strategie worden. Bij het uitwerken 
van dit beleid werd mede voortgebouwd op een landsdekkend plan voor de sociaal-
ruimtelijke ontwikkeling van Nederland waarmee onder de Duitse bezetting al een begin 
was gemaakt. De breed gedragen overtuiging tijdens de wederopbouw was dat de 
industrie Nederland welvaart zou brengen. Dat uitgangspunt kreeg een concrete 
uitwerking in een reeks van vier ‘Industrienota’s’ van minister J.R.M. (Jan) van den Brink 
(1915-2006). In de eerste nota uit 1949 werd een spreiding voorgesteld van de industrie 
om het platteland uit de greep van de armoede te bevrijden. De landbouwparagraaf van 
de eerste nota sloot af met: 
 

Voor een goede coördinatie van de [verschillende] agrarische plannen wordt zorg 
gedragen door het plegen van overleg met de betrokken deskundigen, waarbij  
aan andere dan productiebelangen, waarvan in het bijzonder het 
landschapsschoon en de recreatiemogelijkheden zijn te noemen, bijzondere 
aandacht wordt geschonken.132  
 

Dit geeft aan dat er tijdens de wederopbouw niet alleen oog was voor het verhogen van 
de landbouwproductie, maar ook voor natuur en recreatie. Maar eerst moest er brood 
op de plank. In de tweede versie van de nota uit 1951 werden negen ontwikkelings-
gebieden in het noorden, oosten en zuiden van het land aangewezen. Daar zou het 
nationale industrialisatiebeleid met gerichte sociale planning moeten zorgen voor het 
begeleiden van de arme, meestal verborgen werkloze agrarische bevolking naar een 
leven als fabrieksarbeider.133 De affaire De Cassares – tussen de directeur van de 
Landbouw C. Staf en F. Bakker Schut van de Rijksdienst voor het Nationale Plan – had 
onder andere de afspraak tot gevolg dat Landbouw de verantwoordelijkheid voor die 
planning zou behouden en daarmee voor de inrichting van het platteland en het 
uitvoeren van het ruilverkavelingsprogramma.134    
 
Zoals in hoofdstuk 2 te lezen is, waren de eerste ruilverkavelingen het resultaat van 
particulier initiatief, waarbij de Heidemij nogal eens het voortouw nam om een groep 
boeren uit een gebied te overtuigen en te begeleiden bij het uitwisselen van 
grondeigendommen. In 1924 werd de eerste Ruilverkavelingswet aangenomen 
waardoor ruilverkaveling een instrument werd van de Rijksoverheid, in het bijzonder 
van het ministerie van Landbouw. Een ruilverkavelingsproject kon alleen doorgaan als 
de belanghebbenden, de grondeigenaren, met de plannen instemden.  
 De door minister Mansholt gewenste ruilverkavelingen ‘nieuwe stijl’ omvatten 
veel meer dan alleen het ruilen van kavels. Het waren integrale plattelandsvernieuw-
ingsprojecten waarbij het gehele landschap doelmatig voor de landbouwproductie zou 
worden ingericht. De daarbij behorende intensieve werkwijze werd voor het eerst 
toegepast tijdens de herinrichting van Walcheren. Opmerkelijk daarbij was dat juist dáár 
al voor de Tweede Wereldoorlog plannen voor een ruilverkaveling waren gemaakt.  

                                                
132   Van den Brink 1990: 42. 
133  Andela 2000: 21-22. 
134   Pas met de Wet op de Ruimtelijke Ordening (1965) werden de verantwoordelijkheden van de diverse 

 ministeries voor de verschillende functies en gebieden formeel verdeeld en in een integraal en 
 landsdekkend verband gebracht. Blom, Anita, Bregit Jansen en Marieke van der Heiden. De typologie 
 van de vroeg-naoorlogse woonwijken. Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Zeist, 2004: 6-9. 
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Die stuitten evenwel op weerstand, omdat het samenvoegen van kavels en het 
verbeteren van de waterhuishouding en de toegankelijkheid ten koste zouden gaan  
van het streekeigene en door toeristen hoog gewaardeerde kleinschalige karakter van 
‘De tuin van Zeeland’, vol met meidoornhagen.135 
 

 Vignet 4.19 

Een indruk van de herinrichting Walcheren geeft de film EILAND VAN VERTROUWEN 

(1950). Daarin is te zien hoe bodemkundigen en voorlichters de boerenbevolking op 
het Zeeuwse eiland intensief begeleiden bij het opnieuw in cultuur brengen van 
gronden die doordrongen waren van het zoute zeewater.  
 
Een kaart met de wegen, waterlopen en opgaande beplanting op Walcheren voor de 
inundatie van oktober 1944 en volgens het reconstructieplan uit 1946.136  
 

 

  
Het landschapsplan voor Walcheren was van de hand van landschapsarchitect  
N.M. de Jonge. Het ontwerp baseerde hij op de geomorfologische structuren van  
de in de ondergrond aanwezige kreekruggen. Daaroverheen legde hij een nieuw net 
van wegen en waterlopen en opgaande beplanting. Zijn ontwerp verwees naar het 
oude landschap, maar de kavels waren ruimer van maat en de inrichting was groter 
van schaal en daardoor meer geschikt om gemechaniseerde landbouwmethoden toe 
te passen.137  
          De werkwijze op Walcheren kende verschillende inspiratiebronnen. Ten eerste 
werden delen van uitvoeringsprocedures gebruikt, zoals beschreven in de toen 
geldende versie van de Ruilverkavelingswet uit 1938.  
De gevolgde werkwijze kwam ook grotendeels overeen met praktijken zoals die 
tijdens de bezetting bij de wederopbouw van boerderijen door de Rijksdienst voor 
het Landbouwherstel waren ontwikkeld. Het Bureau Wederopbouw Boerderijen 

                                                
135  Bergh, S.M.,Van den. Verdeeld Land. De geschiedenis van de ruilverkaveling in Nederland vanuit een 

lokaal perspectief , 1890-1985. (diss). Groningen / Wageningen: N.A.H.I., 2004: 43. Van den Brink 1990: 
59. Minderhoud. Deel 3.1954: 354. De Visser 1997: 31-32. 

136  Andela 2000: 82. 
137 De Visser 1997: 46-49. 
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verzorgde het gehele bouwproces vanaf het opnemen van de schade, het ontwerp 
en de daadwerkelijke bouw tot aan de oplevering en de financiële afwikkeling. Het 
bureau was voornamelijk decentraal georganiseerd en had vestigingen in de 
verschillende streken. Medewerkers hadden veelvuldig contact met de gedupeerde 
boeren en hun gezin en kozen vaak voor architecten en aannemers uit de streek.  
Zij waren dus actief in het uitgebreide overleg tussen de overheid en de georgani-
seerde landbouw en plattelandsvrouwenorganisaties.138 Inspiratie voor de aanpak 
van de herinrichting Walcheren kwam ook uit het al genoemde Tennessee Valley-
project.  
 
Nieuwe boerderij op Walcheren.139  
 

 

 
Deze foto draagt uit dat ingenieurs, werkzaam voor de verschillende diensten en 
bureaus van het ministerie van Landbouw, en ook de boeren van het vernieuwde 
Walcheren trots waren op hun werk.  

 
Om de wederopbouw van Walcheren na de inundatie in 1945 snel aan te kunnen 
pakken, werd de speciale wet in het leven geroepen. Over de plannen voor de 
herinrichting van Walcheren konden de belanghebbenden in Zeeland niet stemmen 
maar werd zij door de regering in Den Haag opgelegd. Tijdens de watersnoodramp van 
1953 bleef Walcheren grotendeels gespaard. Het afsluiten van de herverkaveling 
Walcheren was in 1957 nationaal nieuws. Het NTS Journaal van 24 december besteedde 
er bijvoorbeeld aandacht aan.140 Minister Mansholt hield in Middelburg een toespraak: 
 
 Een herverkaveling grijpt diep in, in het leven van de bevolking van een streek. […] 
 De zelfwerkzaamheid van de betreffende bevolking moet hierbij krachtig worden 
 gestimuleerd […] Het belang van een gezonde landbouw is evident. Daarom moet 
 er gestreefd worden naar het creëren van gezonde gezinsbedrijven. Hierbij zal 
 zeker geen dwang mogen worden gebruikt; de te nemen maatregelen moeten 
 leven in het rechtsbewustzijn.141  
 
Met deze zinsnede gaf Mansholt de kern weer van de social engineering die in het 
uitvoeren van de programma’s voor ruilverkaveling en streekverbetering in de periode 

                                                
138 Elpers 2014: 44, 51, 354. 
139  Weele, Cor van. Zeeuwse vader en zoon trots op hun ‘nieuwe werkpaard’. Fotoarchief Cor van Weele. 

MAI Amsterdam. 
140  Het nieuwsonderwerp is te vinden onder BenG ID: ID 467260  
141  Redactie. „De Herverkaveling Walcheren.” In Maandblad voor de Landbouwvoorlichting. Dec. (1957): 4-9. 
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1950-1985 tot grote bloei zou komen. Het is tekenend dat hij aandacht besteedt aan het  
gegeven dat de ‘maatregelen’ in het ‘rechtsbewustzijn’ moesten passen. Dit wijst er 
wellicht op dat hij de mogelijkheid van het gebruik van te veel sociale druk door de 
medewerkers van zijn ministerie op de boeren om mee te werken aan het 
ruilverkavelingsprogramma onderkende.   
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 5  Gouden jaren van het structuurbeleid 
 
Zoals in het voorgaande hoofdstuk betoogd werd, stimuleerde het structuurbeleid het 
proces van rationalisatie, mechanisatie, specialisatie en schaalvergroting door het 
opnieuw inrichten van het land, het moderniseren van de agrarische bedrijfsvoering en 
van de levensstijl op het platteland. Het structuurbeleid bleef de gehele onderzoeks-
periode hoofdzakelijk een nationale verantwoordelijkheid. Het structuurbeleid kende 
twee dominante samenhangende uitvoeringsprogramma’s waarbinnen concrete social 
engineering-projecten werden uitgevoerd: ruilverkavelingen hadden het doel om 
gebieden fysiek gezond te maken en optimaal in te richten voor efficiënte landbouw-
productie. Daarmee verbonden was een intensief voorlichtingsprogramma dat voor een 
belangrijk deel werd uitgevoerd in streekverbeteringsprojecten. Deze richtten zich niet 
alleen op landbouwtechnische en bedrijfskundige onderwerpen, maar ook op 
maatschappelijke thema’s. De ruilverkavelingen en streekverbeteringen komen in dit 
hoofdstuk voor het voetlicht aan de hand van een aantal films uit de collectie van het 
departement van Landbouw.  
 

 Vignet 5.1 

Het onderwerp ‘de voor- en nazorg aan boeren bij een ruilverkaveling’ was al in 1952 
op de filmproductieagenda gezet. Ir. G.J. ter Brugge, in 1955 werkzaam bij de 
Cultuurtechnische Dienst (CD), maakte een eerste opzet voor een filmplan. Een 
aantal delen lijkt op beschrijvingen van sequenties van de film EILAND VAN VERTROUWEN 

(1950). 
  
Stilstaand beeld uit A 73 EILAND VAN VERTROUWEN (1950) 6’50.1 
 

 

 
Na het droogvallen van Walcheren accepteerden de boeren, volgens de film, zonder 
aarzeling de adviezen van de landbouwexperts om de bodem te ontzilten, dus weer 
gezond te krijgen. Volgens Ter Brugge zou het er bij het slagen van een 
ruilverkaveling als allesomvattend agrarisch ontwikkelingsplan om gaan dat …  
   
          … de levensomstandigheden, de gewoonten, de stijl en de sleur [...] moeten  
          worden doorbroken. [...] hiervoor is een schoonmaak, een verhuizing, een  

                                                
1 Op de internetpagina  <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> is een 

verwijzing te vinden om A 73 EILAND VAN VERTROUWEN (1950) te kunnen bekijken. 
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          emigratie nodig [...]. Dit belangrijke psychologische moment op het  
          platteland is nu juist de ruilverkaveling [...] om deze ‘radicale veranderingen 
          [… door te voeren.]’  
 
Een ruilverkaveling was dus het uitgelezen moment om de voorlichting en intensieve 
scholing van de gehele plattelandsbevolking in de zetten om de noodzakelijk geachte 
vernieuwingen in de bedrijfsvoering en levensstijl in praktijk te brengen.  

 
De Ruilverkavelingswet van 1954 regelde met uitgebreide juridische en ambtelijke 
procedures de voorbereiding en uitvoering van het programma ‘nieuwe stijl’ van 
integrale plattelandsvernieuwingsprojecten. De uitvoering in de diverse streken van  
het land vroeg vanwege de noodzakelijke stemmingen en mogelijke gerechtelijke 
bezwaarprocedures om medewerking van de agrarische bevolking.2  
 De aandacht in dit hoofdstuk gaat vooral uit naar de wijze waarop de landbouw- 
ingenieurs en voorlichters zochten naar antwoorden op de vraag hoe ver zij, in dienst 
van een democratische overheid, konden gaan in het beïnvloeden van de boeren,  
het ingrijpen in de sociale en culturele structuur en daarmee de mentale wereld van de 
plattelandsbewoners. Het is vooral in de periode 1950-1963 dat de strategie van social 
engineering haar vorm kreeg. In dit hoofdstuk komen voor die jaren vier kenmerkende 
onderwerpen aan bod. Het eerste is het verleggen van de aandacht van de individuele 
voorlichting naar de groepsvoorlichting en het ontwikkelen van het programma van de 
streekverbeteringen. Daarna volgen het vergroten van het bereik tot een landsdekkend 
programma en als vierde het streven naar een zo diepgaand mogelijk effect van de 
voorlichting. Aan het einde van het hoofdstuk komen de volgende fasen van het 
structuurbeleid aan bod. De jaren 1963-1973 kunnen gezien worden als de bloeiperiode 
van het structuurbeleid waarin gestaag werd doorgewerkt. Vanaf 1973 namen de 
maatschappelijke weerstand tegen het beleid en de strategie van social engineering toe. 
In 1985 werd de Landinrichtingswet aangenomen. Dat markeert het einde van de 
herinrichting van het platteland vanuit het agrarisch perspectief.3 Ook de filmpraktijken 
van het departement van Landbouw hielden in dat jaar op te bestaan. 
  

 5.1 Landbouw en plattelandsontwikkeling 1950-1963  

Aan het begin van de periode 1950-1963, toen de Koude Oorlog Europa en de wereld 
steeds nadrukkelijk verdeelde, was de directe fysieke schade als gevolg van de bezetting 
in Nederland grotendeels hersteld. De regering trachtte het land door een actieve 
industrialisatiepolitiek en het Europees Herstelprogramma in het kader van het 
Marshallplan verder tot ontwikkeling en welvaart te brengen. De economie groeide 
gestaag. Het sociaal-economisch beleid zou gedragen moeten worden door onderling 

                                                
2 Minderhoud, G. (red). Veenman's Agrarische Winkler Prins. Encyclopedie Voor Landbouw, Tuinbouw en 

Bosbouw. Wageningen / Brussel: Veenman, 1954: dl. 3. 352-354. Bergh, S.M. van den. Verdeeld Land. De 
geschiedenis van de ruilverkaveling in Nederland vanuit een lokaal perspectief, 1890-1985. (diss). 
Groningen / Wageningen: N.A.H.I.: 56-58. 

3  Brink, A. van den. Structuur in beweging. Het landbouwstructuurbeleid in Nederland 1945-1985. (diss). 
     Landbouwuniversiteit Wageningen, 1990.  
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overleg tussen de werkgevers, werknemers en de overheid. Daarvoor werd het op 
planistische en corporatistische leest geschoeide stelsel van publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisaties (PBO’s) opgetuigd, onder de paraplu van de Sociaal-Economische 
Raad (SER). Vooral in de agrarische sector werd het PBO-model concreet uitgevoerd met 
een hele reeks aan organisaties zoals het Landbouwschap, product- en bedrijfsschappen 
en gewestelijke raden op provinciaal niveau. Het succes van deze politiek was mede te 
danken aan de stabiliteit en de breedte van de toenmalige regeringscoalities, met name 
tussen 1946 en 1958. De kabinetten hadden een rooms-rode signatuur en daarin was 
S.L. Mansholt (PvdA) minister van Landbouw.4  
  
Een belangrijke katalysator in de zoektocht naar de beste wijze van landbouwher-
vorming en de groei van de rol van de overheid in de ruimtelijke ordening, vormden de 
ernstige overstromingen die het land begin 1953 troffen. De betekenis daarvan 
weerspiegelt zich voor de generaties daarna in de naam: ‘de ramp’. In de nacht van 
zaterdag op zondag 1 februari 1953 stuwden springvloed en een felle noordwesterstorm 
het water van de Noordzee hoog op. In Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant braken 
de dijken door. Totaal 1.836 mensen verloren het leven, 4.500 huizen en gebouwen 
waren verwoest, 200.000 hectare landbouwgrond stond onder zout water en was 
onvruchtbaar geworden.  
 De slachtoffers en het vee in het rampgebied werden begraven, de dijken gedicht 
en de boerderijen en de dorpen herbouwd. De oorzaken werden rigoureus door de 
overheid aangepakt. De Deltawerken, één van de grootste waterbouwkundige projecten 
in de wereld, damden de zeegaten af.5 Ruilverkavelingen in de getroffen regio’s kregen 
voorrang om de schade te herstellen en de gebieden een nieuwe inrichting te geven.  
In navolging van de herinrichting van Walcheren kregen naast de hoofdfunctie 
landbouw ook landschapsschoon, natuur en recreatie in de nieuwe landschappen  
een plaats.6  
 

 Vignet 5.2 

Een grote groep Nederlandse filmers zorgde voor het beeldmateriaal voor de 
nieuwsuitzendingen van de NTS.7 Verschillende producties kwamen in de collectie 
van het ministerie van Landbouw terecht. Daarin is ook LUCTOR ET EMERGO (1956) te 
vinden. Deze film vertelt over de stormvloedramp en de wijze waarop het Zeeuwse 
eiland Schouwen-Duivenland in de golven verdween. De meeste aandacht geeft de 
film, gemaakt in opdracht van de Grontmij, aan de uitgebreide waterbouwkundige  
en vooral cultuurtechnische werken die nodig waren om het eiland weer bewoon-
baar en vruchtbaar te maken. In de verzameling LANDBOUWFILMS EN VERHALEN vertelt 
de maker van de film, Joop van Essen, over de wijze waarop de productie tot stand 
kwam.8 

                                                
4 Krajenbrink, E.J. Het Landbouwschap. 'Zelfgedragen verantwoordelijkheid' in de land- en tuinbouw 1945-

2001. (diss). Groningen: Rijksuniversiteit Groningen (NAHI), 2005. 
5   Schuyt, K.en E. Taverne. 1950, Welvaart in zwart-wit. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2000. 
6   Visser, Rik de. Een halve eeuw landschapsbouw Wageningen: Blauwdruk, 1997. 
7  Hogenkamp, Bert. De documentaire film 1945-1965. Rotterdam: Uitgeverij 010, 2003: 76-78. 
8 Zie voor het interview met Joop van Essen in verzameling LANDBOUWFILMS EN VERHALEN, ontsloten via de 

internetpagina <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> 
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Stilstaand beeld uit A 234 LUCTOR ET EMERGO (1956) 1’55.9 
 

 

 
Eén van de belangrijkste instrumenten waarmee het structuurbeleid werd vormgegeven 
en tot ontwikkeling werd gebracht was de Ruilverkavelingswet van 1954. Deze wet bood 
het formele kader waarmee het programma voor de intensieve en integrale vernieuwing 
van het platteland kon worden uitgevoerd in lokale en regionale projecten.  
 

 Vignet 5.3 

Een aanvraag voor een ruilverkavelingsproject kon volgens de wet van 1954 gedaan 
worden door de grondeigenaren in het gebied, door lokale overheden zoals 
gemeenten en waterschappen en door landbouworganisaties waaronder de 
verzuilde standsorganisaties. Het aantal aanvragen voor ruilverkavelingen uit het 
land was doorgaans groter dan het beschikbare budget en de capaciteit van de 
Cultuurtechnische Dienst (CD) van het ministerie van Landbouw toelieten.  

Onder andere met dit affiche trachtte de CD de boeren te overtuigen van nut en 
noodzaak van ruilverkavelingen.10 
   

 

 
Jaarlijks adviseerde de Centrale Cultuurtechnische Commissie (CCC) de minister over 
de volgorde van de gebieden die in aanmerking zouden komen voor het voor-

                                                
9 Op de internetpagina <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> is de 

verwijzing naar A 234 LUCTOR ET EMERGO (1956) te vinden. 
10  Bron: Gemeentearchief Rotterdam. In Buiter, Hans en Jan Korsten. Land in aanleg. Zutphen: Stichting 
      Historie der Techniek / Walburg Pers, 2006: 14.  
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bereiden, in stemming brengen en het uitvoeren van een ruilverkaveling. In de 
besturen en commissies die het ruilverkavelingsprogramma op landelijk- en 
provinciaal niveau bepaalden, hadden steeds vertegenwoordigers van de Centrale 
Landbouworganisaties (CLO’s) ofwel de verzuilde boerenstandsorganisaties zitting.  
De volgorde van de projecten werd vastgelegd in een meerjarenschema. De wet van 
1954 kondigde het Meerjarenplan voor de ruilverkaveling en andere cultuur-
technische werken al aan. De herinrichting van Walcheren, waarover A 73 EILAND VAN 

VERTROUWEN (1950) vertelt, was een proeve voor de uitvoering van een integraal 
plattelandsvernieuwingsproject.11  
 
Een Voorbereidingscommissie was verantwoordelijk voor het maken van het 
‘ruilverkavelingsplan’. In deze commissie waren gemeenten, waterschappen en ook 
de lokale afdelingen van de standsorganisaties vertegenwoordigd. Daarnaast hadden 
medewerkers van de CD en het Kadaster erin zitting. Een burgemeester of dijkgraaf 
was veelal voorzitter, het secretariaat werd gevoerd door een CD-ambtenaar.  
Een ruilverkavelingsplan bestond uit drie delen. Het ‘Plan voor wegen en waterlopen’ 
gaf inzicht in de nieuwe kavelindeling. Deze plannenmakerij was in handen van de 
ingenieurs van de CD. 10% van het oppervlak van een blok mocht gereserveerd 
worden voor ‘publieke doeleinden’. Dit maakte boerderijverplaatsingen, de 
ontwikkeling van recreatiegebieden, de aanleg van nutsvoorzieningen, zoals 
waterleidingen, een goed telefoon- en elektriciteitsnet en snelwegen, mogelijk. Voor 
het ‘Landschapsplan’ waren landschapsarchitecten van Staatsbosbeheer 
verantwoordelijk. Meer hierover in de komende paragraaf 5.6. Het derde deel was 
de ‘Eerste schatting’. Daarin legde het kadaster de waarde vast van alle percelen in 
het blok in de oude situatie. Was het ruilverkavelingsplan gereed, dan kon het in 
stemming worden gebracht.12 Volgens de wet van 1954 was een ruilverkaveling 
aangenomen als ofwel de meeste eigenaren hadden voorgestemd óf de eigenaren 
met de meeste agrarische grond qua oppervlakte. Van de niet-stemmers werd 
geacht dat zij het met de plannen eens waren. De stemmingsprocedure is in de loop 
der jaren een aantal keren aangepast. 
           
De wet bepaalde dat na goedkeuring van de plannen de grondeigendommen in de 
oude toestand vervielen en in de nieuwe toestand werden omgezet in rechten op de 
heringerichte kavels van ongeveer gelijke oppervlakte en kwaliteit. Werd een 
ruilverkavelingsplan aangenomen, dan begeleidde de ‘Plaatselijke Commissie’ 
(vergelijkbaar met de Voorbereidingscommissie) de uitvoering van het project door 
de CD, de gekozen cultuurmaatschappij, waaronder Heidemij, Grontmij, en later ook 
Oranjewoud, onderaannemers en het kadaster. Dan verschenen de bulldozers, 
draglines, diepploegen en drainage-leggers in de streek.  
 

                                                
11  Centrale Cultuurtechnische Commissie. Meerjarenplan voor ruilverkaveling en andere 
      cultuurtechnische werken in Nederland. 's-Gravenhage: Ministerie van Landbouw, Visserij en  
      Voedselvoorziening, 1958. Van den Bergh 2004: 43. Van den Brink 1990: 59. Minderhoud. 1954 dl. 3: 

354. De Visser 1997: 31-32. 
12  Bieleman, J. „Deel III Landbouw en voeding.” In Schot, J.W. (red). Techniek in Nederland in de  
      twintigste eeuw. Zutphen: Walburg Pers, 2000): 51-52. 
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Was het cultuurtechnisch werk af, dan konden de boeren het land zo snel mogelijk 
ingebruiknemen. Landmeters en taxateurs maakten een ‘Tweede schatting’ van de 
waarde van de herverkavelde percelen. Nadat alle verrekeningen en bezwaar-
procedures over de waarde van toegedeelde gronden waren afgesloten, werd de 
nieuwe situatie door de notaris ingeschreven in het kadaster. Van de totale kosten 
werd ongeveer eenderde in rekening gebracht bij de belanghebbenden, naar rato 
van de waarde van de nieuwe eigendommen in relatie tot de oorspronkelijke.  
Dat bedrag werd omgezet in een lening aan de staat die binnen dertig jaar 
terugbetaald moest worden: de zogeheten ‘ruilverkavelingsrente’. Het ministerie 
bracht met subsidies dus tweederde deel van het budget in. Het kon vele jaren,  
soms een decennium duren voordat alle fysieke ingrepen van de aanleg van nieuwe 
wegen en sloten, de drainage, de grondverbetering, de bouw van nieuwe 
boerderijen, de aanplant van bomen en struiken enzovoort en de daaropvolgende 
juridische procedures, achter de rug waren.13  

 
Een ruilverkaveling was ingrijpend. Zij stelde de tradities van het familiebezit, erfpacht of 
andere vormen van beheer van de grond en de boerderij ter discussie, gaf het landschap 
een nieuw uiterlijk, greep in op de dagelijkse bedrijfsvoering op de boerderij en 
stimuleerde een nieuwe levensstijl.  
 

 Vignet 5.4 

Hoe ingrijpend een ruilverkaveling op het landschap kon zijn, laat de film VAN VAAR- 
TOT RIJPOLDER (1960) zien.14 De filmcatalogus van 1971 beschrijft het thema van de 
film als volgt: 
 
          Om van de ouderwetse ‘vaarpolders’ in de kop van Noord-Holland [...] moderne 
          ‘rijpolders’ [...] te maken zijn kostbare cultuurtechnische werken nodig. De film 
          toont de wijze waarop de veranderingen in het ruilverkavelingsgebied   
          Hensbroek tot stand werden gebracht.15  
 

Het verhaal van de film kent geen hoofdpersoon, geen tegenstrevers of 
medestanders, maar alleen stereotypen van boeren, grondarbeiders, opzichters en 
machinisten. Zij zorgen collectief voor een volledige verandering van de fysieke, 
landschappelijke inrichting van de polder. De vormgeving van de film vertoont de 
kenmerken van de Hollandse documentaire school.  
          In een veenweidegebied met een hoge waterstand punteren twee mannen 
rustig een schuit met drie koeien voort. De nadruk ligt op het voortduwen van de 
schuit. Op de achtergrond loopt wat ander vee in de weilanden. De commentaarstem 
vertelt: De ‘boeren van Hensbroek zagen dat het zo niet langer ging en ook zij 
besloten tot ruilverkaveling’. 

                                                
13 Bouman, L.H. Ruilverkaveling. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willing, 1954. 
14  Op <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> is een link naar A 310 VAN 

VAAR- TOT RIJPOLDER (1960) te vinden. 
15   Ministerie van Landbouw en Visserij. Films, Catalogus. ’s-Gravenhage, 1971: 72. 
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Het oorspronkelijke landschap in de film A 310 VAN VAAR- TOT RIJPOLDER (1960) 1’50.  
 

 

 
In het vervolg van de film wordt de polder volledig ‘op de schop genomen’ door 
zandzuigers die bestaande sloten dichtspuiten en draglines die nieuwe watergangen 
graven. Het landschap is meestal kaal en overal liggen hopen aarde. Op de 
achtergrond staan bebouwing en opgaande beplanting als restanten van de ‘oude 
toestand’. In VAN VAAR- TOT RIJPOLDER (1960) is zo goed als geen landschapsbeeld te 
vinden van de ‘nieuwe toestand’.16 De meest van toepassing zijnde representatie  
is een schematische kaart van de nieuwe wegen en waterlopen in de polder.  
De indeling toont als rationeel en goed geschikt voor de agrarische bedrijfsvoering. 
Het witte vierkantje in de volgende afbeelding verwijst naar het meertje waaruit het 
zand is weggezogen.  
 
De verbeelding van het moderne landschap in VAN VAAR- TOT RIJPOLDER (1960) 2’50. 
 

 

 
De film sluit af met beelden van een trekker met wagen die over een nieuw 
aangelegde weg naar de mistige horizon rijdt. Een oude schuit ligt op een droog 
weiland. De laatste zin luidt: 
 
          Er zit iets weemoedigs in. Wat was, komt nooit weerom. Maar de kinderen  
          van de ingelanden zullen dat niet eens meer weten. En de polder Hensbroek 
          is door de ruilverkaveling een land geworden best om op te werken, best om  
          op te leven.           EINDE op 18’15. 

                                                
16 A 310 VAN VAAR- TOT RIJPOLDER (1960) werd gebruikt voor „Polder op de schop.” in Andere Tijden.  
 NTR / VPRO, 9-4-2016. De aflevering is te zien op    
 <https://www.anderetijden.nl/aflevering/32/Polder-op-de-schop> 
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De film had als doel om opdrachten voor de Grontmij te verwerven. Dat was blijkbaar 
nodig. De twee grote cultuurmaatschappijen Grontmij en Heidemij waren met elkaar 
in concurrentie ‘op leven en dood’ zoals Schilleman Herweijer aangeeft in een 
aflevering van de verzameling LANDBOUWFILMS EN VERHALEN.17 Vooral in Noord-Holland 
lagen meer en vooral grotere vaarpolders te wachten om door middel van een 
ruilverkaveling omgezet te gaan worden in een rijpolder zoals de Geestmerambacht 
en Het Grootslag.  

 
De ruiverkaveling Hensbroek werd samen met een streekverbetering uitgevoerd. Dat 
was, zoals hierna in paragraaf 5.3 uiteen gezet zal worden, een intensief sociaal-
cultureel voorlichtingsproject. Sinds 1958 was het gebruikelijk dat streekverbeteringen 
en ruilverkavelingen in combinatie werden uitgevoerd.  
 

 5.2  Oude en nieuwe beïnvloedingsstrategieën 

Na de bevrijding bleek al snel dat het ‘kleine-boerenvraagstuk’ niet was opgelost en de 
landbouwsector dus nog niet ‘gezond’ genoemd kon worden. Het was dan ook weinig 
verbazingwekkend dat de Rijkslandbouwconsulent uit Arnhem in 1952 met een voorstel 
kwam een film te maken met als onderwerp ‘de gehele bedrijfsvoering van het kleine 
zandbedrijf’.18 Die film zou er ook komen, zij het pas vier jaar later en kreeg de titel 
VERSTANDIG WERKEN, MEER VERDIENEN (1956). Meer over de uiteindelijke film in  Vignet 
5.6. Het voorstel was aanvankelijk op de plank blijven liggen, waarschijnlijk omdat het 
onderwerp meeromvattend was dan de gebruikelijke landbouwtechnische voorlichting. 
Het idee werd drie jaar later alsnog opgepikt door het College van Consulenten en de 
afdelingshoofden van de Directie van de Landbouw. De productie werd opgenomen in 
het filmprogramma van 1955. Het college deed daarbij de suggestie om voor de vorm 
van een speelfilm te kiezen. Met dit voorstel werd het uitgangspunt van de pure 
technische instructie verlaten. Ook werd vastgesteld …  
 
 … dat het onderwerp inderdaad de sociale voorlichting inhoudt en derhalve [het 
 bepalen van de inhoud van de film] aan de maatschappelijke organisaties moet 
 worden overgelaten.  
 
Om deze reden zouden de Landbouwvoorlichtingsraad (LVR) en de Commissie Welzijn 
ten Plattelande bij de voorbereidingen van de film moeten worden betrokken.19  
 

                                                
17 Zie voor het interview met Schilleman Herweijer in verzameling LANDBOUWFILMS EN VERHALEN, ontsloten via  

<https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> 
18   Nationaal Archief, Den Haag, Directie van de Landbouw: Akkerbouw en Weidebouw, nummer  
      toegang 2.11.01, inventarisnummer 748 Bestanddeel 12 Omslag 2. 
19 Nationaal Archief, Den Haag, Directie van de Landbouw: Akkerbouw en Weidebouw, 1886- 
      1965, nummer toegang 2.11.01, inventarisnummer 750. De doelstellingen en taken van deze  
      raad en commissie zijn in eerdere onderzoeken beschreven en geanalyseerd, zie o.a. Karel,  
      E.H. De maakbare boer. Streekverbetering als instrument van het Nederlandse landbouwbeleid.  
      (diss). Groningen / Wageningen: N.H.A.I., 2005 
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 Vignet 5.5 

De landelijke LVR was in 1953 opgericht en had tot doel de samenwerking van de 
voorlichting van het Rijk en de standsorganisaties te verbeteren, advies uit te 
brengen aan de minister en de provinciale voorlichtingsraden aan te sturen. 
Waarschijnlijk was de LVR gevormd naar het voorbeeld van de Centrale 
Cultuurtechnische Commissie (CCC), die de minister al decennialang adviseerde  
over het ruilverkavelingsprogramma. De directeur-generaal van de Landbouw zat 
zowel de nieuwe raad als de CCC voor. In de LVR hadden de hoofden van de 
regionale consulentschappen zitting, alsmede de vertegenwoordigers van 
departementale afdelingen. De helft van de leden bestond uit afgevaardigden van de 
zes centrale landbouworganisaties (CLO’s). De Raad kon gezien worden als het 
bestuur van de landbouwvoorlichting.  
           Op gewestelijk niveau coördineerden Provinciale Raden de voorlichting. Deze 
raden werden, naar gelang aanwezigheid en grootte, afwisselend voorgezeten door 
een vertegenwoordiger van één van de verzuilde standsorganisaties. Het provinciale 
landbouwconsulentschap voerde het secretariaat. Dus op ieder bestuurlijk niveau 
was het Groene Front vertegenwoordigd in de raden en commissies.20 

 
De Commissie Welzijn ten Plattelande kwam voort uit een gemeenschappelijk initiatief 
van het ministerie van Landbouw en het in 1952 opgerichte ministerie van 
Maatschappelijk Werk. In dat nieuwe departement heersten, net als op Landbouw, 
planistische opvattingen, met als belangrijkste doel de sociale planning in de negen 
ontwikkelingsgebieden, zoals aangegeven in de Tweede Industrienota uit 1951, te 
organiseren. Voordat intensieve voorlichtingsprojecten van start konden gaan, diende, 
volgens de opvattingen binnen het nieuwe departement, eerst objectief sociologisch 
vooronderzoek door wetenschappers van buiten de streek te worden verricht. Deze 
aanpak botste echter met de bestaande traditie op het platteland waar de verzuilde 
lokale en regionale afdelingen van de landbouworganisaties de programma’s van 
voorlichtingsbijeenkomsten doorgaans zélf samenstelden. Om die reden werd voor de 
coördinatie tussen de twee departementen, de standsorganisaties en hun 
plattelandsvrouwenverenigingen op landelijk niveau een werkgroep opgericht onder 
voorzitterschap van professor E.W. Hofstee. Die werkgroep werd in 1955 omgevormd 
tot de Commissie Welzijn ten Plattelande.21 In deze commissie zaten dus 
vertegenwoordigers van de betrokken ministeries, afgevaardigden van de verzuilde 
CLO’s, hun vrouwenverenigingen en een aantal deskundigen zoals C. Willinge Prins-
Visser, de eerste hoogleraar Landbouwhuishoudkunde in Wageningen. Het was mede in 
dit kader waarin Hofstee zijn thesen over de overgang van het traditionele naar het 
moderne cultuurpatroon en de uitgangspunten van de Agrarisch-Sociale Voorlichting, de 
ASV, ontwikkelde.  
 Binnen de nieuwe ASV, gefinancierd door de twee ministeries, zouden ook 
maatschappelijke thema’s aan bod komen. De voorlichting aan boerinnen werd 
uitgevoerd door de Stichting voor Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande (HVP) in 

                                                
20  Karel 2005: 92. Minderhoud 1954 dl. 3: 676. 
21  Inklaar, Frank. Van Amerika geleerd. Marshall-hulp in Nederland. (diss). Den Haag: Sdu  
      Uitgevers, 1997: 313-315. Karel 2005: 118. 
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samenspraak met de vrouwenorganisaties van de verzuilde CLO’s. De HVP was in 1935 
opgericht om de gevolgen van de tweede landbouwcrisis in de gezinnen van land-
arbeiders en kleine boeren door advies- en cursuswerk te verzachten. De HVP, 
gefinancierd door het departement van Sociale Zaken, werkte intensief samen met het 
landbouwhuishoudonderwijs en de verzuilde plattelandsvrouwenorganisaties op 
landelijk, provinciaal en afdelingsniveau.22  
 
Anne van den Ban beschreef in zijn proefschrift Boer en Landbouwvoorlichting (1963)  
de praktijken van de RLVD in deze periode van 1950-1963. Een bedrijfsvoorlichter of 
assistent van een landbouwconsulent besteedde in 1959 tweederde deel van zijn tijd 
aan bedrijfsbezoeken. De landbouwvoorlichting zag het persoonlijk gesprek tussen boer 
en de rayonassistent als de meest effectieve methode om een boer te stimuleren om 
moderne landbouwmethoden toe te passen. Dat gesprek vond meestal plaats op de 
boerderij tijdens een bedrijfsbezoek. Iedere voorlichter had gemiddeld 450 boeren-
bedrijven in zijn werkpakket. De taak van de assistent was om eerst het vertrouwen van 
de boer te winnen en hem daarna te adviseren over vernieuwende wetenschappelijk 
verantwoorde bedrijfsmethoden en technieken. De bezoeken gebeurden meestal op 
initiatief van de boer of soms ongevraagd door de medewerker van de dienst. De wijze 
waarop het contact tussen boer en voorlichter in de praktijk precies verliep staat in het 
proefschrift van Van den Ban niet beschreven; een indruk daarvan levert de film VER-
STANDIG WERKEN, MEER VERDIENEN (1956). Van den Ban concludeerde in 1963 dat de RLVD 
ongeveer éénderde deel van alle boeren van Nederland bereikte, maar dat de boeren 
die de voorlichting in zijn ogen het meeste nodig hadden, geen aandacht kregen.23  
 

 Vignet 5.6 

De organisatie van de voorlichting en het maatschappelijk werk op het platteland 
weerspiegelt de sterke motieven om de vernieuwingen te realiseren in nauwe 
verbinding met traditionele instellingen en organisaties. Ook de RLVD combineerde 
vertrouwde onderwijskundige technieken met strategieën, ontleend aan social 
engineering zoals de film VERSTANDIG WERKEN, MEER VERDIENEN (1956) laat zien.24 De 
productie, in opdracht van het departement gemaakt, kreeg een veel breder doel 
dan de traditionele landbouwtechnische voorlichting, namelijk om de kleine boer op 
de arme zandgronden … 
          … op te wekken de problemen van zijn bedrijf eens tegen een bredere 
          achtergrond te bezien … [en om er achter te komen dat] … niet alleen hard, 
          maar vooral ook rationeel, dat is verstandig en doelmatig [werken], werkt.25  
 
De productie toont de wijze waarop de landbouwvoorlichting op een kleine boerderij 
plaats zou moeten vinden. De film geeft een beeld van de wijze waarop de  
 

                                                
22  Karel 2005: 230-231. 
23  Ban, A.W. van den. Boer en landbouwvoorlichting, De communicatie van nieuwe landbouwmethoden. 

(diss). Assen: Van Gorcum & Comp. N.V., 1963: 142, 136. 
24  Op de internetpagina <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape>  
 is een verwijzing te vinden om M 241 VERSTANDIG WERKEN, MEER VERDIENEN (1956) te zien. 
25 Ministerie van Landbouw en Visserij. Films (Catalogus). 's-Gravenhage: 1960: 69-70. 
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landbouwvoorlichters hun taak in het verlengde van de Marshallhulp ‘het helpen van 
de plattelandsbevolking om zichzelve te helpen’ 26 in de praktijk voor zich zagen.  
          Een onpersoonlijke ‘alleswetende’ commentaarstem vertelt het verhaal en 
ondersteunt de handelingen van de personages met hun, later ingesproken, eigen 
stem. De film, waarvoor tijdens de voorbereidingen de titel EEN GELUKKIGE BOER OP EEN 

GEZOND BEDRIJF voorgesteld werd, vertelt met enige humor over de opgave van 
Harmsen en de ‘rationalisatie van het kleine boerenbedrijf.’ 27  
          De film heeft de vormkenmerken van een speelfilm. De productie geeft de 
moderniseringsthese van Hofstee, zoals beschreven in hoofdstuk 3, theatraal vorm, 
met de tot dan toe ‘achtergebleven’ boer Harmsen als hoofdpersonage. Zoals door 
Hofstee beschreven, spelen zijn vrouw en de assistent van de RLVD de rollen van 
helpers om Harmsen het inzicht te geven dat hij zijn bedrijf moet moderniseren.  
De film vertelt aan het begin over mevrouw Harmsen die, in tegenstelling tot haar 
buren, niet goed rond kan komen van de opbrengst uit het bedrijf. Deze productie 
toont de traditionele dominante tactiek van de RLVD van het persoonlijk gesprek 
tijdens een bedrijfsbezoek.  
 
Stilstaand beeld uit de film M 241 VERSTANDIG WERKEN, MEER VERDIENEN (1956) 6’45.  
 

 

 
In deze scène bespreekt de assistent met boer Harmsen aan de keukentafel de 
problemen en mogelijkheden van het kleine gemengde bedrijf. Na aandringen van 
zijn vrouw besluit Harmsen zijn boerderij kritisch te bekijken. Hij bezoekt een 
succesvol bedrijf in de buurt en vraagt advies aan de assistent van de RLVD. 
Vervolgens verbetert Harmsen zijn bedrijf. Ook de boerderij zelf, de inrichting  
van de keuken en het huishouden komen aan bod.28 
          Aan het slot van de film zijn de inkomsten uit het kleine bedrijf beduidend 
toegenomen en is mevrouw Harmsen tevreden. Opvallend is de laatste scène. 
Daarin is de boer, breedlachend, onder de douche te zien. Harmsen spreekt met zijn 
eigen stem de kijkers in de donkere zaal direct toe: ‘Rationalisatie, verstandig 
werken, geld verdienen.’            
 

                                                
26  Fritsche, Maria. The American Marshall Plan Film Campaign and the Europeans. London / New York: 

Bloomsbury Academic, 2018: 27. Minderhout 1954 dl 3: 674. 
27  Nationaal Archief, Den Haag, Directie van de Landbouw: Akkerbouw en Weidebouw, 1886-1965, 

nummer toegang 2.11.01, inventarisnummer 750. 
28  Er spelen bekende acteurs uit die tijd aan de film mee. Een voorbeeld is Riek Schagen als  
      mevrouw Harmsen. Zij is bekend van de rol van Saartje in de jeugdserie Swiebertje van de NCRV.  
 Jan Blaaser speelt de rol van de RLVD-assistent. 
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Stilstaand beeld uit de film M 241 VERSTANDIG WERKEN, MEER VERDIENEN (1956) 18’15.  
 

 

 
EINDE op 18’25. 

 
Dat de RLVD succes had met zijn benadering, kan men ook afleiden uit de bijdrage van 
A.J. Groenewege, landbouwer te St. Maartensdijk op Tholen in het Tijdschrift voor de 
Landbouwvoorlichting, gepubliceerd in het voorjaar van 1956. Het is één van de weinige 
bijdragen van een boer aan het blad. Het artikel draagt de titel “Hoe ziet de boer het 
werk van de assistent?” Hij schreef:  
 
 Indien een gebied in een herverkaveling valt, weet de grondgebruiker vrijwel niet 
 wat dat betekent. [...] Degene waar de boer het eerst naar toe loopt is de 
 assistent … bemiddelaar … [ook] op sociaal en cultureel terrein ….29  
 
In de film VERSTANDIG WERKEN, MEER VERDIENEN (1956) zien we dat terugkomen. Het bedrijf 
van boer Harmsen ligt weliswaar niet in een ruilverkavelingsgebied, maar de rol  
van de sociale ingenieur als bemiddelaar, die het persoonlijke gesprek toepast als 
voorlichtingsmiddel, is karakteristiek. Het persoonlijk gesprek behoorde bij het 
traditionele repertoire van voorlichtingsmiddelen en was in 1956 zeker niet nieuw. 
Daarnaast zette de RLVD het groepsgesprek als beïnvloedingstactiek in. Die benadering 
kwam vanaf 1952 op advies van Hofstee tot ontwikkeling binnen wat later de Agrarisch-
Sociale Voorlichting (ASV) zou gaan heten.30 Hoe effectief de nieuwe benadering kon 
zijn, lieten experimenten met de voorbeelddorpen Rottevalle in Friesland en  
Kerkhoven in Noord-Brabant zien, tussen 1953 en 1957. Deze voorbeelddorpen 
vormden de opstap tot de streekverbeteringen met de ASV als karakteristiek 
programmaonderdeel.  
 

 5.3  Film, streekverbetering en social engineering  

Met de Marshallhulp was de internationale uitwisseling aan het begin van de jaren 50 in 
een stroomversnelling geraakt. Ir. J.M.A. Penders, inspecteur voor de Landbouwvoor-
lichting, werd belast met de coördinatie van de agrarische Marshallplanvoorlichtings-
projecten. Langs die weg kwam hij in aanraking met de villages témoines, Franse model-

                                                
29  Groenewege, A.J. „Hoe ziet de boer het werk van de assistent?” In Tijdschrift voor de  
      Landbouwvoorlichting Jaargang 13 (1956): 303-305. 
30  Karel 2005: 93-100. 
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dorpen die waren opgericht om de grote productieverschillen in de verschillende regio’s 
te verkleinen. In drie voorbeelddorpen experimenteerde de Franse landbouwvoor-
lichting vanaf 1949 met programma’s waarbij boeren door subsidie gestimuleerd 
werden om te investeren in hun bedrijf en in het coöperatief samenwerken bij de afzet 
van hun producten.31  
 Geïnspireerd door het Franse voorbeeld werd het idee van de modeldorpen 
vervolgens vertaald naar de Nederlandse situatie. Uitgangspunten waren de doelen van 
het landbouwbeleid: het vergroten van de agrarische productie, het verhogen van de 
opbrengst van de boer en de verbetering van de leefomstandigheden van de 
boerengezinnen. In samenspraak met de Rijkslandbouwconsulenten ir. J. de Geus in 
Drachten en ir. F. Crijns in Tilburg werden de ongeveer even grote dorpen Rottevalle en 
Kerkhoven voor dit experiment aangewezen. Met aanvullingen uit het tegenwaarde-
fonds werden sociografische studies verricht. Uit het geheime onderzoeksrapport bleek 
dat in het Rottevalle het moderne cultuurpatroon overheerste, terwijl de boeren in 
Kerkhoven de traditionele dorpsnormen en -waarden aanhingen. Doel van de 
Nederlandse experimenten was om te bezien welke tactiek van overheidsbeïnvloeding 
het meest effectief zou zijn. Was dat met het ‘propagandamodel’ van Rottevalle, waarbij 
het tentoonstellen en demonstreren van vernieuwingen de boventoon voerde, of het 
‘groepsgerichte voorlichtingsmodel’ van Kerkhoven dat stoelde op sociaal-pedagogische 
methoden om de boeren tot nieuwe inzichten te brengen? 32  
 De voorbeelddorpen kreeg aandacht in het nieuws, ook buiten agrarische kringen. 
Van de landelijke pers maakten op 3 juni 1953 Trouw en De Volkskrant met een kort 
bericht melding van de initiatieven. Op de voorpagina van De Volkskrant van 13 juli 
verscheen onder de kop „Nederlandse landbouw neemt belangrijk initiatief” een 
uitgebreid artikel van de ‘Speciale Verslaggever’, en De Telegraaf schreef op 10 oktober 
op pagina 11 onder de subkop „Iedereen blijft eigen baas op eigen erf [vrij uitvoerig over 
een] Uniek experiment.” 33  
 
Het voert voor deze studie te ver om de werkwijze en de evaluaties van de voorbeeld-
dorpen tot in detail te beschrijven en te analyseren. Erwin Karel gaat in zijn onderzoek 
De maakbare boer (2005) uitgebreid in op het experiment waarin tal van methodo-
logische vragen onopgelost bleven.34  
 

Voorbeelddorpen 
 

De voorbeelddorpen waren de opmaat voor het intensief toepassen van social engineer-
ing op het Nederlandse platteland. Van belang voor deze studie is dat er ook een film  
 
 
                                                
31  Penders, J.M.A. „Internationale aspecten van de landbouwvoorlichting II.” In Maandblad voor  
      de landbouwvoorlichting 10 (1961): 640. 
32  Karel 2005: 93-100. 
33  „Kleine Rottevalle wordt landbouwvoorbeelddorp." Trouw, 03-06-1953. „Landbouw-modeldorp."  
 de Volkskrant, 03-06-1953. „Nederlandse landbouw neemt belangrijk initiatief Voorbeelddorpen in 

Brabant en Friesland Marshallgeld voor Rottevalle en Kerkhoven." de Volkskrant, 13-07-1953.  
 „Iedereen blijft baas op eigen erf Uniek EXPERIMENT in ROTTEVALLE." De Telegraaf.  
      10-10-1953. Alle vier geraadpleegd op 14-05-2019, Delpher. <https://www.delpher.nl/>   
34  Karel 2005: 95-100. 
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werd gemaakt over het experiment. HET VOORBEELDDORP ALS LANDBOUWVOORLICHTINGS- 
MIDDEL (1955) moest het succes van de aanpak van de RLVD verder uitdragen.35 
 

 Vignet 5.7 

HET VOORBEELDDORP ALS LANDBOUWVOORLICHTINGSMIDDEL (1955) lijkt volgens de catalogi 
van het Filmbureau verslag te doen van de ontwikkelingen in de twee dorpen.36  
De vertelling start met de opmerking dat ‘De beste manier om iemand iets duidelijk 
te maken is door het hem met eigen ogen te laten zien.’ Vervolgens gaat de film 
verder in op de traditionele werkwijzen van de consulentschappen. Het verhaal 
vertelt dat zij al vanaf de 19de eeuw de nieuwe wetenschappelijke landbouw-
methoden uittestten op demonstratieveldjes om te bezien of zij in de praktijk tot 
hogere opbrengsten zouden leiden. De resultaten lieten zij aan de boeren zien op 
voorbeeldpercelen en op voorbeeldbedrijven. Maar dat bleek niet afdoende. Op de 
vraag waarom de ‘… mogelijkheden van het voorbeeldbedrijf [...] beperkt …’ (0’30) 
zouden zijn, gaat de Friese consulent niet in. 
 
Stilstaand beeld uit de film M 214 HET VOORBEELDDORP … (1955) 1’33.  
 

 

 
In dit beeld vertelt – waarschijnlijk – ir. J. de Geus met zijn eigen stem aan twee 
andere heren dat ‘… een voorbeelddorp een belangrijke stap vooruit zou kunnen 
betekenen.’ Een volgende scène laat zien dat eenzelfde overleg plaatsvond in 
Brabant.  
          Achter zijn bureau neemt de, niet bij zijn functie genoemde, inspecteur voor  
de Landbouwvoorlichting de telefoon op met ‘Ja, met Penders’ en hij maakt een 
afspraak met een journalist. In de volgende scène vertoont de inspecteur aan de 
journalist een filmpje over wat de assistenten van de RLVD tijdens een verkenning 
van ‘de oude toestand’ (3’43) in de dorpen aantroffen. In het komend beeld 
inspecteren medewerkers van de RLVD slecht onderhouden akkers en grasland in 
Kerkhoven. Roodbont en zwartbont vee liepen door elkaar. Er werd geslapen in 
bedsteden, was er slecht sanitair en waren er primitieve keukens. De hokken voor 
het vee waren slecht. 
 

                                                
35  Op de internetpagina <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> is een 

verwijzing te vinden om M 214 HET VOORBEELDDORP ALS LANDBOUWVOORLICHTINGSMIDDEL (1955) te kunnen 
bekijken. 

36  Ministerie van Landbouw en Visserij. Films (Catalogus). 's-Gravenhage, 1960: 64. 
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Stilstaand beeld uit de film M 214 HET VOORBEELDDORP … (1955) 5’30. 
 

 

 
Vergelijkbare toestanden troffen de medewerkers ook aan in Rottevalle, in de Friese 
Wouden. Daar was geen waterleiding en moesten door de boerinnen ‘… geweldige 
afstanden worden gelopen […] voor de gezinswas; bijna twee kilometer.’ (10’48)  
Daar waren net als in Kerkhoven ‘… de stallen benauwd en somber’ (8’58) waardoor 
dieren stierven en er geen schone eieren geraapt konden worden. Het volgend beeld 
laat zien hoe het melkgereedschap in de sloot gereinigd werd.  
 
Stilstaand beeld uit de film M 214 HET VOORBEELDDORP … (1955) 9’25. 
 

 

 
‘Er viel dus in beide dorpen een achterstand te constateren.’ EINDE van het filmpje 
dat Penders in de film aan de journalist laat zien. De journalist vraagt vervolgens aan 
Penders waar het geld vandaan kwam voor het subsidiëren van de verbeteringen op 
de boerenbedrijven. De inspecteur vertelt dan dat in Rottevalle de boeren een 
stichting oprichtten. In Kerkhoven gebeurde volgens hem hetzelfde.  
 
          [...] voor de uitvoering van de plannen was veel geld nodig, maar omdat het 
          hier een experiment betrof, hoefden de boeren maar de helft van de kosten  
          te dragen. De andere helft werd uit Marshallgelden gefinancierd.  
 
De sequentie waaruit het komende beeld is genomen laat zien dat af en toe de 
Amerikaanse vertegenwoordigers zich van de vorderingen op de hoogte kwamen 
stellen.  
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Stilstaand beeld uit de film M 214 HET VOORBEELDDORP … (1955) 12’10. 
 

 

      
Aan de hand van sociografische analyses maakten RLVD-medewerkers verbeterings-
plannen voor de twee dorpen. Zij werden bijgestaan door deskundigen in een Raad 
van Advies (13’35). Die lieten niets aan het toeval over. In de dorpen werden, indien 
nodig, cultuurtechnische werken uitgevoerd, wegen verbeterd, waterleidingen 
aangelegd en stroomnetten verzwaard. Van iedere individuele boer werd de 
bedrijfsvoering in kaart gebracht, het bedrijfsplan herzien, grasland verbeterd, het 
beste pootgoed gebruikt, het pluimvee geselecteerd, nieuw en beter varkensfok-
materiaal aangeschaft, productief melkvee van één ras aangekocht. Maar ook de 
ontwikkeling van de mensen kreeg aandacht. In de twee dorpen werden volgens de 
film verenigingen van boeren opgericht. Zij organiseerden cursussen zoals wassen 
met de machine voor vrouwen en timmeren voor de mannen. 
 
Stilstaand beeld uit de film M 214 HET VOORBEELDDORP … (1955) 17’35. 
 

 

 
In deze sequentie krijgen de boerinnen instructie in het gebruik van een wasmachine 
van een landbouwhuishoudlerares. De commentaarstem vervolgt: 
 
           Zo bereidde elkeen zich voor. En droeg vol ongeduld iedereen zijn steentje bij 
          om het oude zo snel mogelijk op te ruimen en de verbeteringen zo spoedig 
          mogelijk gereed te krijgen. (18’05)  
 
Onder vrolijke muziek wordt rond 18’40 gebouwd aan nieuwe stallen. Even later in 
de film zijn we terug op het kantoor van Penders die de journalist uitnodigt om zelf in 
de dorpen te gaan kijken. Daarna komen de resultaten in beeld, met strak 
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herontgonnen grasland en een goede waterbeheersing door onderbemaling. 
Er werden nieuwe lichte, luchtige en ruime stallen gebouwd. In het nieuwe spoelhok 
kwamen reinigingsinstallaties voor de melkmachines, ook bij de kleinere bedrijven. 
Het huishouden en het woonhuis kregen aandacht. Elektriciteit, waterleiding en 
nieuwe keukens werden aangelegd. Er kwamen aparte slaapkamers op de 
aanvankelijk open zolders. De bedstee werd een kleerkast en er kwam een douche.  
 
Stilstaand beeld uit de film M 214 HET VOORBEELDDORP … (1955) 26’20. 
 

 

 
De verenigingen van boeren kochten coöperatief werktuigen en zetten andere 
samenwerkingsverbanden op. Maïs werd als nieuw gewas in het bouwplan 
opgenomen. ‘De voorlopige conclusie is dan ook dat de geïnvesteerde gelden 
wélbesteed zijn.’ (26’50) Voor het toegenomen geldverkeer richtten de boeren een 
coöperatieve bank op. ‘Het voorbeelddorp belooft als nieuwe methode van 
landbouwvoorlichting uitstekende diensten te bewijzen.’ (27’25)  
          Volgens de film kwamen in 1954 in Rottevalle al meer dan 9000 mensen op 
excursie om de vernieuwingen met eigen ogen te zien. Dat waren niet alleen boeren 
uit alle delen van het land maar ook plattelandsvrouwenverenigingen, journalisten 
en zelfs mensen uit het buitenland. Koningin Juliana werd welkom geheten en 
uitgebreid rondgeleid. Alle bezoekers zagen volgens de film (29’05) … 
 
          … een resultaat dat alleen bereikt kon worden door de bezielende geestdrift 
          van de deelnemers en organisatoren, kortom van allen, die het welzijn ten 
          plattelande na aan het hart ligt.  
 
De commentaartekst sluit de film af met: 
 
          De opgewekte bedrijvigheid wordt slechts onderbroken om uit de welverdiende  
          zondagsrust nieuwe energie te putten, lust tot de arbeid en vertrouwen in de  
          toekomst. 
 
Hierna is het uitbundig gebeier van kerkklokken te horen. Vervolgens kijken boeren 
in de beide dorpen uit over hun weelderig groeiend gewas.            
 
 
 



                           Bewogen landschap – 5 Gouden jaren van het structuurbeleid 
 

 200 

Stilstaand beeld uit het slot van M 214 HET VOORBEELDDORP … (1955) 29’40. 
 

  

 
EINDE op 29’52.   

 
De productie heeft, zoals gezegd, een onmiskenbaar propagandistisch karakter. De film 
laat zien dat de landbouwvoorlichting de problemen op het platteland serieus neemt en 
op zoek is naar krachtige oplossingen door een schaalsprong te maken van een 
proefveldje naar het voorbeelddorp. Hieruit blijkt dat de RLVD zich machtig voelde.37  
Dat komt ook tot uitdrukking in de rolverdeling. Wie precies het initiatief nam tot de 
ingrijpende veranderingen in het dorp, wordt bijvoorbeeld niet verteld, en al evenmin 
wat de taak van Penders was in het voorbeelddorpenproject.38 In HET VOORBEELDDORP …. 
(1955) komen alleen leidinggevenden van de RLVD aan het woord, de boeren en 
boerinnen hebben in de film geen stem. Over alle veranderingen in het werk en het 
leven van de boeren en boerinnen vertelt de mannelijke commentaarstem, de 
vertegenwoordiger van de opdrachtgever. De verbeelde social engineering gaat uit van 
de metafoor van de alwetende sociaalbewogen schoolmeester en de stemloze leerling 
die alles moet leren. Het platteland en de landbouw moeten volgens de film op orde 
gebracht en schoongemaakt worden om zo productief mogelijk te zijn.  
 Als we de film mogen geloven, richtten de bewoners van de voorbeelddorpen zelf 
lokale stichtingen en verenigingen op. Uit archiefonderzoek blijkt evenwel dat dit niet 
klopt. In Rottevalle bestond al een vereniging voor bedrijfsvoorlichting waarin de boeren 
coöperatief samenwerkten. Het waren de landbouwvoorlichters die het initiatief namen 
voor een vergelijkbare vereniging in Kerkhoven. De ambtenaren richtten ook de beide 
stichtingen op. De stichtingen werden bestuurd door medewerkers van de RLVD, 
vertegenwoordigers van de lokale overheden en de standsorganisaties. Zij beheerden 
het budget waaruit de activiteiten van de verenigingen werden betaald en waaruit 
boeren afzonderlijk subsidie konden ontvangen. Die vergoedingen waren bestemd voor 
bedrijfsmatige verbeteringen of om de boerderij te voorzien van een douche of een 
echte keuken. De deelnemers waren verplicht de boekhouding uit te voeren onder 
toezicht van het LEI. Het Landbouw Economisch Instituut had immers de taak om 
bedrijfseconomische gegevens te verzamelen om het landbouwbeleid te ondersteunen. 
                                                
37  Scott, J. C. Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition 
    have failed. New Haven and London: Yale University Press. 1998: 55.  
38 In die tijd was Penders naast inspecteur waarschijnlijk ook de voorzitter van de werkcommissie 
     die verantwoordelijk was voor de inhoudelijk begeleiding van de film. Bron: Nationaal Archief, 
 Den Haag, Directie van de Landbouw: Akkerbouw en Weidebouw, nummer toegang 2.11.01,  
     inventarisnummer 1392 Bestandsdeel 2.  
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Door de nieuwe bedrijfsboekhoudingen kwam er tot in detail cijfermatig inzicht in de 
bedrijfsvoering. En een voorwaarde voor deelname aan de projecten was ook dat de 
boeren hun bedrijf moesten openstellen voor excursiegangers. Een aantal boeren 
weigerde deze voorwaarden en kon vervolgens geen gebruik maken van de aangeboden 
verbeteringen.39 
  Volgens de film waren de problemen in Kerkhoven veelal het gevolg van ‘slechte 
bedrijfsvoering’, terwijl die in Rottevalle het gevolg waren van de fysieke beperkingen. 
Dit verschil in het benoemen van de oorzaken lijkt een vertaling van de uitkomsten van 
het geheime sociografische startrapport. In Kerkhoven zou het achtergebleven 
traditionele cultuurpatroon dominant zijn, terwijl in Rottevalle het moderne 
cultuurpatroon zou overheersen. Dat de boeren in Brabant al vóór de aanvang van het 
experiment door de RLVD bestempeld waren als ‘traditioneel’ en die in Friesland 
‘vooruitstrevend’, blijft in de film evenwel onbenoemd.  
 Zoals de film laat zien werd het experiment in Rottevalle bezocht door een 
delegatie van MSA, de Marshallplanorganisatie, die werd begeleid door inspecteur 
Penders. Het verslag van de bestuursvergadering in Rottevalle meldt dat Mr. Fossum het 
initiatief van de boeren zeer waardeerde. Hij wachtte met veel belangstelling de 
resultaten van het voorbeelddorp af. Zij zouden volgens hem voor heel Nederland van 
belang kunnen zijn. Het dorp kreeg dezelfde functie als de al bestaande ‘voorbeeld-
bedrijven’ om boeren aan te sporen tot landbouwkundige verbeteringen.40  
 
Een treffende illustratie van de verantwoordelijkheden en de macht van de RLVD is te 
vinden in de notulen van het stichtingsbestuur van Rottevalle van 19 oktober 1953.  
Voor de nieuw- en verbouw van de schuren maakten de landbouwingenieurs plannen 
die bij de gemeente werden ingediend. De Provinciale Schoonheidscommissie keurde  
de bouwaanvragen echter af. De Rijkslandbouwconsulent verzocht vervolgens de 
burgemeester om deze adviezen naast zich neer te leggen en ‘ten behoeve van dit 
experiment het technische voor het aesthetische te laten gaan’. De film laat zien dat dit 
ook werkelijk gebeurde. Efficiënte bedrijfsvoering was dus belangrijker dan 
streekgebonden schoonheid. Daarnaast blijkt uit dit voorbeeld dat de macht over het 
experiment meer lag bij de centrale overheid dan bij het provinciaal of lokaal bestuur. 
 In de verslagen over de experimenten is te lezen dat de eerste groepen 
belangstellenden al in de zomer van 1953 in Rottevalle op bezoek kwamen. Zo vond op 
28 juli een bezoek plaats van dertig Noren, een maand later 25 Belgen, in oktober drie 
mensen uit de VS en zeven Nederlandse zuivelconsulenten. In november volgden 35 
hoofdassistenten rang A en zestien leden van de ‘Commissie ad hoc Home Economics’. 
Rottevalle werd de etalage van de RLVD voor de aanpak van de modernisering van de 
landbouw en het platteland. De groepen bezoekers werden zo groot dat de RLVD op  
11 juni 1954 het verzoek deed voor de aanschaf van een draagbare megafoon.41 Over 
bezoekers aan Kerkhoven is in de bestudeerde archieven van de afdeling Voorlichting 
geen informatie gevonden.  
 

                                                
39 Nationaal Archief, Den Haag, Directie van de Landbouw: Akkerbouw en Weidebouw, 1886- 
     1965, nummer toegang 2.11.01, inventarisnummer 1391. 
40  Minderhoud 1954 dl. 3: 673. 
41 NL-HaNA, Landbouw / Akker- en Weidebouw, 2.11.01, inv.nr. 1392 



                           Bewogen landschap – 5 Gouden jaren van het structuurbeleid 
 

 202 

In een handgeschreven notitie op de achterkant van niet-gebruikte voedseldistributie-
bonnen staat een kort verslag van een telefoongesprek gehouden op 24-2-1954 door 
HV, waarschijnlijk H. Vonk, hoofd van de afdeling Akker- en Weidebouw met C. Satori, 
werkzaam bij het Filmbureau. Daarin is te lezen dat de kosten voor de film fl. 14.500,00 
bedroegen en er voor 4.000,00 gulden kopieën gemaakt zouden worden. Het 
beschikbare budget was fl. 23.750,00 dus er kon nog voor ongeveer 5.000,00 gulden 
uitgegeven worden aan een brochure of andere voorlichtingsmiddelen. Erwin Karel 
noemt in zijn onderzoek De maakbare boer (2005) dat de brochure ook in het Engels en 
Frans werd uitgegeven.42  
 Maar de film was van mindere kwaliteit dan tevoren gehoopt. Toen de Werkgroep 
Voorlichtingsmiddelen voor de Landbouw op 10 mei 1954 op het departement in Den 
Haag een proefmontage van HET VOORBEELDDORP … (1955) bekeek, waren de reacties 
kritisch. De technische kwaliteit van de kopie liet te wensen over. Breunis, hoofd van de 
afdeling Voorlichting, gaf aan dat ‘pogingen om van de film een cineastisch kunstwerk te 
maken niet zijn gedaan’. De geschiktheid van de film als voorlichtings-middel werd in 
twijfel getrokken. In de notulen staat niet aangegeven waarom. Een vraag was of het 
niet goed zou zijn om de film te beëindigen met de opmerking dat de in de voorbeeld-
dorpen geïnvesteerde gelden verantwoord besteed waren? Het volgend jaar zou immers 
dertig miljoen gulden beschikbaar komen op de Rijksbegroting voor achtergebleven 
streken. Als reactie werd gegeven dat het rendement op de investeringen pas na een 
aantal jaren duidelijk zou worden. Probleem was echter dat het onzeker was of er meer 
voorbeelddorpen zouden komen. Om die reden werd besloten tot een compromis:  
de productie zou op een vergadering van de Landelijke Landbouwvoorlichtingsraad 
‘bescheiden’ in première gaan, om vervolgens vertoond te worden bij de Commissie 
Welzijn ten Plattelande en daarna in de voorlichtingscentra zelf.43  
 Op 20 augustus 1955 zagen in Rottevalle de deelnemers aan het voorbeeld-
programma de film voor het eerst in de zaal van café Popma. De verslaggever van de 
Heerenveensche Koerier noteerde: ‘De grootste attractie was dat de toeschouwers 
zichzelf en vele bekenden telkens op het doek zagen.’ 44 Op 9 november volgde een 
vertoning voor ± 200 leden van de Vereniging Dorpsbelang. Het was volgens de 
verslaggever een mooie film.45  
Vervolgens werd de film waarschijnlijk onderdeel van het programma van de excursies 
van boeren, boerinnen en andere belangstellenden voor het voorbeelddorp Rottevalle. 
Meestal werden de reiskosten voor een excursie naar het dorp in de Friese Wouden 
vergoed door de RLVD. Ook kreeg iedereen een lezing en een broodmaaltijd in het 
plaatselijke café aangeboden. Daarna brachten de excursiegangers een bezoek aan één 
van de agrarische boerderijen. Van HET VOORBEELDDORP … (1955) zijn geen vertonings-
cijfers teruggevonden. Het is dus onduidelijk of de film werd ingezet bij andere 
voorlichtingsprojecten. In notulen van de Werkgroep Voorlichtingsmiddelen staat dat  

                                                
42 Karel 2005: 99. 
43  Nationaal Archief, Den Haag, Directie van de Landbouw: Akkerbouw en Weidebouw, nummer 
     toegang 2.11.01, inventarisnummer 853. 
44  „Film voorbeelddorp Rottevalle." De Heerenveensche koerier: onafhankelĳk dagblad voor 
     Midden-Zuid-Oost-Friesland en Noord-Overĳssel, 20-08-1955. Geraadpleegd op Delpher op 14-05-2019 

<https://www.delpher.nl/> 
45  „Film voorbeelddorp." De Heerenveensche koerier …. 09-11-1955. Geraadpleegd op 14-05-2019 Delpher 

<https://www.delpher.nl/> 
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er aanvragen voor kopieën van de film binnenkwamen uit Portugal en Zwitserland.46  
Van vertalingen voor vertoningen in het buitenland zijn evenwel geen sporen aange-
troffen.47 De catalogus uit 1960 meldt alleen een Nederlandse versie van de film.  
Van vertoningen in Kerkhoven zijn geen verslagen teruggevonden.  
  

Van voorbeelddorp naar streekverbetering 
 
Aan de evaluaties van de experimenten in Friesland en Brabant nam ook professor 
Hofstee uit Wageningen deel. De ervaringen uit Kerkhoven bleken het meest waardevol. 
Er zou zelfs sprake zijn van ‘Het wonder van Kerkhoven’. Volgens Erwin Karel (2005) is  
in de archieven niet terug te vinden waarop deze conclusie precies was gebaseerd.  
Het eindrapport gaf aan dat de boeren in het achtergebleven Brabantse dorp de status 
van voorbeelddorp niet hadden geaccepteerd op basis van de in het vooruitzicht 
gestelde subsidies maar ‘onder groepsdwang [… en] op basis van een optelsom van 
rationele gronden en afzonderlijk genomen beslissingen’. Daarna zouden zij ook de 
veranderingen in de bedrijfsvoering en het huishouden hebben aanvaard.  
 Er zouden niet meer voorbeelddorpen komen. Hofstee adviseerde om in een 
eventueel vervolg op het experiment het groepsgerichte voorlichtingsmodel van 
Kerkhoven toe te passen. Hij stelde ook voor om een aantal verbeteringen in de 
werkwijze aan te brengen. De eerste was om de ‘psychologische shock’ in de agrarische 
gemeenschap te vergroten. Een ander advies was om niet de schaal van een dorp maar 
die van een niet al te grote streek te kiezen. Een aanbeveling was ook dat de 
voorlichters op zoek moesten gaan naar informele lokale leiders om de vernieuwingen 
uit te dragen. Die waren volgens de Hofstee veelal niet te vinden in de formele besturen 
van gemeenten, waterschappen of de gebruikelijke landbouwstandsorganisaties.48  
 
De experimenten in de voorbeelddorpen, en dan met name de groepsgerichte 
benadering van Kerkhoven, vormden de opmaat voor het programma van de 
streekverbeteringen. Dat is tegenwoordig een welhaast vergeten begrip. In zijn 
onderzoek De maakbare boer definieert Erwin Karel streekverbetering … 
 

… als een door het ministerie van Landbouw via streeksgewijze voorlichting 
nagestreefde beïnvloeding van de handel- en denkwijze van kleine boeren 
met als doel de welvaart en de welzijnssituatie van deze boeren en hun 
gezinnen in overeenstemming te brengen met normen die voor industrie- 
arbeiders golden.  

 
Streekverbeteringen waren een onderdeel van het structuurbeleid en werden 
uitgevoerd in wat genoemd werd ‘achtergebleven gebieden’. Dat waren vooral  
gebieden op de arme zandgronden. Er waren ook kleistreken waar het kleine- 
boerenvraagstuk groot was. Een voorbeeld daarvan was het Gelders rivierengebied.49  

                                                
46  NL-HaNA, Landbouw / Akker- en Weidebouw, 2.11.01, inv.nr. 853. 
47  De film M 214 HET VOORBEELDDORP … (1955) werd gebruikt voor „Boeren op z’n Amerikaans.” Andere 

Tijden. NTR / VPRO, 2-10-2014. De aflevering is te zien op  
     <https://anderetijden.nl/aflevering/46/Boeren-op-zn-Amerikaans.>  
48  Karel 2005: 1, 8, 100-101. 
49  Karel 2005: 1. 
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De problemen op het platteland werden zo dringend geacht dat het Landbouw-schap 
tijdens de formatie van het kabinet Drees IV in 1956 door de media-actie  
‘Ruk aan de bel’ extra gelden voor landbouw probeerde te reserveren. De kranten, zoals 
Het Parool en de Leeuwarder Courant, schreven over slecht onderwijs, kinderarbeid en 
het afbeulen van vrouwen veroorzaakt door de toenemende armoede op de 
boerderijen.50 Daarmee onderstreepten ze de noodzaak van het nemen van 
maatregelen, mede geïnspireerd door de ideeën van Hofstee die drie jaar eerder al  
over de kleine boeren op de arme gronden had geschreven: 
 

Het logisch antwoord is dat men zal moeten trachten de betreffende 
bevolkingsgroep tot andere gedachten te brengen, anders gezegd, dat men door 
sociaal-pedagogische maatregelen moet proberen het besef te ontwikkelen dat 
bepaalde elementen in de sociale structuur van de betreffende groep en in de 
wijze waarop deze haar functie vervult met een gezonde ontwikkeling van de 
landbouw en een voor de toekomst aanvaardbare sociale en economische 
toestand niet vallen te verenigen en dat die aspecten van de cultuur deze 
elementen van structuur en functie ondersteunen, niet ongewijzigd kunnen 
blijven.51 

 
Dit antwoord en advies van Hofstee werd gecombineerd met de uitgangspunten van  
de groepsbenadering in de community organization die de deelnemers van de in het 
vorige hoofdstuk beschreven Marshallstudiereis # 122 Hoe morgen hier? Mens en  
bedrijf in de nieuwe wereld, onderzochten.52 Samen vormden zij belangrijke pijlers van 
de ASV, de Agrarisch-Sociale Voorlichting in het streekverbeteringsprogramma. In een 
streekverbeteringsproject gingen de landbouwtechnische voorlichting, de ASV en de 
huishoudelijke voorlichting in intensieve lokale of regionale projecten samen. Omdat 
met de ASV levensbeschouwelijke onderwerpen op de agenda kwamen, werd de ASV 
uitgevoerd door voorlichters van verzuilde standsorganisaties en voor 60% gefinancierd 
door het departement. 
 Er bestaan geen wetten of formele nota’s waarin doelstellingen en procedures 
van het streekverbeteringsprogramma zijn neergelegd. Het programma ging in 1956 van 
start toen de Landbouwvoorlichtingsraad negentien achtergebleven agrarische gebieden 
aanwees waarin een streekverbetering zou kunnen plaatsvinden.53 In tegenstelling tot 
een ruilverkaveling lag het initiatief voor een project dus niet lokaal in de streek, maar 
bij een landelijke commissie. Dat nam overigens niet weg, dat bij de uitvoering van de 
streekverbeteringen een integrale aanpak in samenwerking met de lokale en regionale 
stands- en vrouwenorganisaties de boventoon voerde.  
 

                                                
50  Karel 2005: 98-101. Karel 2013: 1. Keulen, Sjoerd Jaldert. Monumenten van beleid, De wisselwerking 

tussen Nederlands Rijksoverheidsbeleid, sociale wetenschappen en politieke cultuur, 1945-2002. (diss). 
Amsterdam, 2014: 79. Smits 1996: 173. Krajenbrink 2005: 140-141.  

51   Hofstee, E.W. „Sociologische aspecten van de landbouwvoorlichting.” In Bulletin 1,  
      Landbouwhogeschool Wageningen, 1953: 65. 
52  Andela, Gerrie. Kneedbaar landschap, kneedbaar volk. (diss). Bussum: Thoth, 2000: 143-149.  
      Karel 2005: 273. 
53  Karel 2005: 278, 98-100. 
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 Vignet 5.8 

In een streekverbeteringsproject gingen drie vormen van voorlichting gecoördineerd 
samen.54 De eerste vorm, de technische en bedrijfskundige voorlichting, werd als 
‘neutraal’ gezien en was de verantwoordelijkheid van de medewerker van de RLVD. 
De sociale en maatschappelijke thema’s werden onder handen genomen door de 
ASV-voorlichters van de standsorganisaties. De derde vorm, het ‘vrouwenwerk’,  
werd gedaan door de consulentes van de HVP in overleg met de provinciale en 
verzuilde plattelandsvrouwenorganisaties. Voor elk regionaal project werd, 
waarschijnlijk naar voorbeeld van de werkwijze bij een ruilverkaveling, een 
streekcommissie opgericht.  
          In die commissie zaten ambtenaren van RLVD en vertegenwoordigers van het 
lokale openbare bestuur, zoals de gemeenten en de waterschappen. Daarnaast 
hadden de plaatselijke landbouworganisaties en plattelandsvrouwen zitting in de 
commissie. Soms werd de commissie aangevuld met deskundige adviseurs en enkele 
prominente boeren of burgers uit de streek. Net als bij een ruilverkaveling was een 
burgemeester of dijkgraaf vaak voorzitter.  

Het secretariaat werd gevoerd door een medewerker van de RLVD. De commissie 
had als taak om een streekverbeteringsplan op te zetten en toe te zien op de 
uitvoering. Daarnaast had de commissie een coördinerende en stimulerende taak in 
de streek en waren de leden de contactpersonen voor de landbouwtechnische 
voorlichters van de RLVD, de ASV-ers van de standsorganisaties en de dames van de 
HVP. Elke streekverbetering kende een aantal subcommissies, afhankelijk van de 
onderwerpen in het streekverbeteringsplan, zoals technische bedrijfsvoorlichting, 
waarbij gestreefd werd naar samenwerking met de lokale vereniging voor 
bedrijfsvoorlichting, het vrouwenwerk en de bestaande organisaties van sociaal-
culturele activiteiten.  
          Binnen de streekverbeteringen maakte de voorlichting vooral gebruik van de 
nieuwe ‘groepsbenadering’ door aandacht te besteden aan het opzetten en 
begeleiden van Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting en agrarische studieclubs. 
Deze bijeenkomsten werden meestal gehouden bij één van de boeren thuis.55  
Een streekverbetering bestond vooral uit door de boeren en boerinnen zelf te 
organiseren activiteiten. Op de programma’s stonden bijvoorbeeld lezingen over  
het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, over gewasbescherming en nieuwe 
hooiwinningssystemen. Er werden veekeuringen gehouden, wedstrijden georga-
niseerd over spreken in het openbaar, wie de mooiste tuin wist te onderhouden  
of tijdens een kookcursus de lekkerste cake kon bakken.  
 
Er waren filmvertoningen, boekhoudlessen, concoursen en excursies naar ruilverka-
velingsgebieden, proefstations, voorbeeldboerderijen of een voorbeelddorp.  
 
 
           

                                                
54  Inklaar 1997: 313-315. 
55   Van den Ban 1963: 142.  
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De consulentes van de HVP verzorgden een breed scala aan cursussen. Hier krijgen 
plattelandsvrouwen les in naai- en verstelwerk. 
 

  

 
Gezien de doelstellingen van de ASV kwamen ook onderwerpen aan bod waarbij 
geloofsovertuigingen een rol konden spelen, zoals de wijze waarop het bedrijf geleid 
moest worden, de verbouw van voor- en achterhuis, de overname van het bedrijf 
door een volgende generatie, en de omgang van een boer met medewerker of 
knecht. De activiteiten vonden meestal in de wintermaanden plaats. Zij richtten zich 
vaak op gescheiden doelgroepen, ofwel op mannen, vrouwen of jongeren. In het 
kader van het bevorderen van de samenwerking werd, in de geest van ‘de 
doorbraak’, juist weer wel gezocht naar het bij elkaar brengen van de leden van de 
verzuilde landbouworganisaties en plattelandsvrouwenverenigingen. Een 
streekverbeteringsseizoen werd nogal eens afgesloten met een bonte avond, een 
zelfgemaakt toneelstuk of een revue.56  

 
Tussen 1956 en 1970 vonden in het totaal in 132 ‘achtergebleven gebieden’ streek-
verbeteringen plaats. Zo’n project kon in totaal meer dan tien jaar duren. De drie 
grootste streekverbeteringen waren de Alblasserwaard en Vijfherenlanden, met een 
oppervlakte van 30.297 hectare waarbij 2.387 agrarische bedrijven betrokken waren, 
Noordwest-Veluwe van 23.130 ha. en 3.406 boerderijen en Westerwolde met 21.981 
hectare en 1.395 bedrijven. In 1969 was de uitvoering van het programma op zijn 
hoogtepunt met een investering van acht miljoen gulden.57  
 

 5.4  Landsdekkend meerjarenprogramma  

Een belangrijk streven van de overheid was het vergroten van de ‘breedtewerking’ van 
de programma’s, zodat in alle achtergebleven gebieden een integraal project voor 
plattelandsvernieuwing uitgevoerd kon worden. Om dit te bereiken was het nodig de 
voorlichting op te schalen van proefveldje via voorbeelddorp tot een landsdekkend 
streekverbeteringsprogramma. Dat gebeurde in combinatie met ruilverkavelingen.  
Een andere stap was het vergroten van de destijds zo genoemde ‘dieptewerking van  
de voorlichting’. Hiermee bedoelden de voorlichters in hoeverre de aangeboden nieuwe 
inzichten door de doelgroep, de boeren, mentaal werden aanvaard en dus gebruikt 
                                                
56  In Karel 2005 staan door het gehele proefschrift deze en andere voorbeelden van 
      programmaonderdelen.  
57  Karel, E.H. Boeren tussen markt en maatschappij. Groningen / Wageningen: N.A.H.I., 2013: 63,  
      345-349. Bieleman in Schot 2000: 87. 
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zouden worden in hun vele afwegingen in de dagelijkse praktijk op het agrarisch 
bedrijf.58 De dieptewerking komt in een volgende paragraaf aan bod. 
 
Voor het vergroten van de ‘breedtewerking’ vormde de nieuwe Ruilverkavelingswet van 
1954 het belangrijkste instrument. De wet voorzag in een Meerjarenplan, dat tot doel 
had inzicht te geven in de doelmatigheid van projecten en de volgorde van de ruilverka-
velingen in het programma inzichtelijk te maken. Het plan, dat werd gepubliceerd in 
1958, gaf een analyse van de ‘productiestructuur’ en de ‘cultuurtechnische uitrusting’ 
van het gehele land […] geplaatst in het agrarisch economisch beleid.’ De benodigde 
agrarische productiviteitsstijging zou gerealiseerd kunnen worden door gemechaniseerd 
te werken, hetgeen zou leiden tot kostenreductie, voornamelijk op arbeid. Het toene-
mend gebruik van machines stelde eisen aan bereikbaarheid, berijdbaarheid, grootte en 
vorm van de kavels. Daardoor kwam het accent sterker te liggen op de waterbeheersing 
en de herinrichting van het landschap. De ruilverkaveling was de ruggengraat van het 
structuurbeleid geworden en het Meerjarenplan werd een ambitieus landsdekkend 
programma van tien jaar over hoe ‘de structurele ontwikkeling van de landbouw en het 
platteland moet plaatsvinden.’ 59  
 

 Vignet 5.9 

De Centrale Cultuurtechnische Commissie (CCC) liet voor het Meerjarenplan (1958) 
onder andere de mogelijke opbrengsten berekenen van een ruilverkaveling voor 
geheel Nederland.  
 
Kaart uit het Meerjarenplan … (1958): 88.  
 

 

Deze kaart toont een overzicht van de berekende 
mogelijke totale baten van een ruilverkaveling in 
guldens per landbouwgebied. Hoe donkerder de 
kleur rood op deze kaart, des te hoger zou het 
rendement op de kosten van een ruilverkaveling 
zijn. Het plan gaf dus een mogelijke urgentie-
volgorde aan van de ruilverkavelingen. In de loop 
van de jaren liet de CCC de systematiek van het 
Meerjarenplan geleidelijk aan los.  

De commissie werd in de loop van de jaren steeds pragmatischer in het bepalen van 
de volgorde van de ruilverkavelingen in het meerjarenschema. Daarbij werden de 
wensen uit andere sectoren dan de landbouw steeds belangrijker.  
 
Het Meerjarenplan deed vooral dienst om de ideeën aan te scherpen en de 
argumenten voor ruilverkaveling wetenschappelijk te onderbouwen.60  

 

                                                
58  Merkwaardigerwijs is er in de bestudeerde voorlichtingskundige literatuur geen omschrijving van het 

begrip ‘dieptewerking’ gevonden.  
59  Centrale Cultuurtechnische Commissie. 1958: 13. 
60  Van den Brink 1990: 113-114. 
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Steeds meer boeren in het land dreigden niet mee te werken aan ruilverkavelingen. 
Daarom werd de planning van het streekverbeteringsprogramma in 1957 door de 
Landelijke Landbouwvoorlichtingsraad gekoppeld aan het meerjarenschema van de CCC. 
De ambtenaren hoopten daarbij dat in de intensieve voorlichting van een streek-
verbetering voorafgaand aan ruilverkaveling, de boeren overgehaald zouden kunnen 
worden zich positief te verhouden tot de ophanden zijnde herinrichting. De verwachting 
was dat zij uiteindelijk vóór de ruilverkaveling zouden gaan stemmen.61 Door de 
koppeling kwam een landsdekkend programma van social engineering tot stand waarbij 
de landbouwkundig ingenieurs gecoördineerd ingrepen in het fysieke, sociaal-culturele 
en mentale domein van de plattelandssamenlevingen.   
 In de praktijk zorgde het Meerjarenplan (1958) vooral voor de coördinatie tussen 
de verschillende ambtelijke diensten. Het bevatte volgens Van den Brink (1990) dan ook 
geen duidelijk toekomstbeeld omtrent de landbouw of het platteland.62 Dat beeld komt 
echter wél naar voren in VAN OUD NAAR NIEUW (1957),63 gemaakt in opdracht van het 
ministerie, handelend over de wederwaardigheden van een ‘kleine boer’ in een gebied 
dat overal in Nederland zou kunnen liggen.  
 
 De verbeelding van het vernieuwen van het platteland 
 
VAN OUD NAAR NIEUW (1957) gaat ‘over de betekenis van de ruilverkaveling voor een 
lonende bedrijfsvoering’ en zou boeren overal in het land moeten overtuigen van het 
nut van het ‘verjongen’ van het platteland.64 De productie moest ervoor zorgen dat het 
programma van integrale plattelandsvernieuwing over het hele land uitgerold zou 
kunnen worden. Ir. S. Herweijer, de toenmalige directeur van de Cultuurtechnische 
Dienst (CD), was zowel bij het voorbereiden van het Meerjarenplan als bij de film 
betrokken.65  
 

 Vignet 5.10 

Schilleman Herweijer (1918-2008) speelde in deze periode als Wagenings ingenieur 
een grote rol bij het ontwikkelen en uitvoeren van de nieuwe lijnen in het 
structuurbeleid en de ruilverkavelingspraktijken. Hij was betrokken bij de 
herinrichting van Walcheren en bezocht het Tennessee Valley-project met een 
Marshallplan TA-studiereis. In de periode 1954-1970 was hij directeur van de 
Cultuurtechnische Dienst (CD) die verantwoordelijk was voor de ruilverkavelingen. 
Later bekleedde hij andere hoge ambtelijke en bestuurlijke functies binnen de 
Nederlandse overheid.66 In zijn bijdrage aan de verzameling LANDBOUWFILMS EN 

VERHALEN benadrukt hij de maatschappelijke opgave van het ruilverkavelings-
programma bij het oplossen van de armoede op het platteland en de bijdrage van de 

                                                
61  Karel 2005: 114, 116. Zuurbier, P.J.P. De besturing en organisatie van de landbouwvoorlichtingsdienst. 

(diss). Wageningen: Landbouwhogeschool. 1984: 66.  
62   Van den Brink 1990: 113. 
63  Op <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> is de verwijzing te vinden naar 

M 263 VAN OUD NAAR NIEUW (1957). 
64  Ministerie van Landbouw en Visserij. Films (Catalogus) 's-Gravenhage, 1960: 76-77. 
65  NL-HaNA, Landbouw / Akker- en Weidebouw, 2.11.01, inv.nr. 853.  
66   Buiter en Korsten. 2006: 56-57. 
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Marshallhulp.67 Hij vertelt aan de hand van de film KOMGRONDEN-VERBETERING … 

(1953),68 waarschijnlijk gemaakt door een medewerker van de Heidemij in Arnhem. 
De film is opgenomen tijdens het uitvoeren van de ruilverkaveling Land van Maas en 
Waal-West.     
 
Stilstaand beeld van ir. Schilleman Herweijer (1918-2008) in de verzameling 
LANDBOUWFILMS EN VERHALEN.  
 

 

 
De voorbereidingen voor VAN OUD NAAR NIEUW (1957), van het eerste idee tot aan de 
uiteindelijke film, laten de zoektocht zien die de medewerkers van het ministerie van 
Landbouw aflegden om de ambitieuze plannen voor de veranderingen op het platteland 
aan te scherpen, concreet uit te werken, te propageren, uit te laten voeren en te 
verantwoorden. De productie geeft een filmische representatie van de door Hofstee 
omschreven overgang van de cultural lag, van het oude traditionele naar het nieuwe, 
moderne cultuurpatroon. De film ontsluiert daarmee de inhoudelijke motieven van het 
ministerie van Landbouw om door social engineering op het platteland de mentale 
wereld van de boeren te veranderen.  
 

 Vignet 5.11 

Zoals aan het begin van dit proefschrift is beschreven, verscheen het idee voor een 
productie over ‘het werk voorafgaand aan een ruilverkaveling en de nazorg …’ voor 
het eerst in 1952 op het wensenlijstje van het consulentschap in Arnhem. Bijna drie 
jaar later, op 21 december 1954, stelde de consulent in Tiel voor om de film in zijn 
ressort op te nemen. Daar was ir. Jan P.A. van den Ban verantwoordelijk voor de 
voorlichting over ruilverkavelingen. Het rivierengebied was van oudsher een streek 
met rijke bodems, een achtergebleven landbouwstructuur en een van de armste 
streken van het land.  
 
 
 
 
 
 

                                                
67  Zie voor het interview met Schilleman Herweijer de verzameling LANDBOUWFILMS EN VERHALEN, ontsloten  
      via <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape>  
68  Deze film wordt bewaard door Beeld en Geluid.  
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Prof. dr. ir. Jan van den Ban (1926-2019) vertelt in zijn bijdrage aan LANDBOUWFILMS EN 

VERHALEN over zijn herinneringen als landbouwconsulent in Tiel.   
 

 

 
De Marshallhulp maakte in het rivierengebied een breed palet aan activiteiten 
mogelijk, zoals grondverbeteringsprojecten, ruilverkavelingen, onderzoeken naar de 
sociaal-economische knelpunten en intensieve scholings- en voorlichtingsprojecten.69 
Een verantwoording aan de Amerikanen over de uitgaven uit het tegenwaardefonds 
van 31 december 1954 ten behoeve van het werk in het rivierengebied sloot af met 
de wat cryptisch geformuleerde samenvatting:  
 
          … dat er momenteel in de komgrondengebieden meer veranderd is en het   
          komend decennium veranderen zal dan in eeuwen daarvoor het geval is 
          geweest.70 

 
Op het Haagse departement besteedde de Werkgroep Voorlichtingsmiddelen in de 
Landbouw een aantal keren aandacht aan het filmvoorstel. Als voorbereiding werd in de  
vergadering van 8 februari 1955 de Duitse voorlichtingsfilm ZERSTÜCKELTE NATUR, 
BEREINIGTE FLUR (1949/50)71 bekeken en besproken om te zien hoe het onderwerp 
ruilverkaveling, ‘cineastisch kan worden aangepakt.’ De film zou, volgens de 
Cultuurtechnische Dienst in vertaalde vorm, een goede approachfilm zijn die met een 
meer instructieve Nederlandse productie aangevuld zou kunnen worden. De Duitse 
‘trucage’ werd zeer gewaardeerd maar de film miste in de ogen van de aanwezigen het 
gewenste motiverende aspect. In de te produceren Nederlandse film zou dat kunnen 
worden ingebracht door te wijzen op de 25% productiviteitsverhoging berekend door de 
Cultuurtechnische Dienst. Ook miste de Duitse productie de ‘saneringsgedachte’ en de 
‘migratie’ naar nieuwgebouwde boerderijen buiten de dorpen, of zelfs naar de nieuwe 
IJsselmeerpolders zoals bij de herinrichting van Walcheren in praktijk was gebracht en 
waarover EILAND VAN VERTROUWEN (1950) vertelt. 
 Het uitgangspunt dat de nieuwe film ‘de boeren [...] tracht te transformeren’ 
werd volgens de notulen zonder discussie aangenomen. Ook al werd ZERSTÜCKELTE NATUR, 
BEREINIGTE FLUR in de Werkgroep over het algemeen positief beoordeeld en ook al zou de 
                                                
69  Jonge, L.J.A. de. Verkommerd Land, Naar een nieuwe welvaart in een oude landstreek. Max  
      Dendermonde (eindredactie). Amsterdam: H.J. Paris, 1954. 
70  Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Landbouw: Directie Algemene Zaken, nummer  
      toegang 2.11.55, inventarisnummer 113.  
71  De film bevindt zich in het Deutsches Filminstitut, Berlin met ID 30.31.  

Zie <https://www.filmportal.de/film/zerstueckelte-natur-oder-bereinigte- 
     flur5622138ebc0a44308b5102eda2c10595>. 
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vertaling niet drukken op het budget van het Filmprogramma 1955, toch werd de Duitse 
productie niet opgenomen in de distributiecollectie van het Filmbureau. De Werkgroep 
vroeg een werkcommissie, waarin voornamelijk medewerkers van de Cultuurtechnische 
Dienst zitting hadden, om het filmvoorstel verder uit te werken. De notulen van deze 
werkcommissie zijn deels bewaard gebleven.72 
 
Vertegenwoordiger van het Filmbureau in de werkcommissie was C. Satori. Waar-
schijnlijk zijn de notulen van zijn hand. De in  Vignet 5.1 al eerder genoemde  
ir. G.J. ter Brugge, werkzaam bij de CD, deed in april 1955 een voorzet met de titel  
Iets over voor- en nazorg. Daarin verwees hij naar de ervaringen in landbouwkundige 
ontwikkelingsprojecten in het verre en nabije oosten. Hij had waarschijnlijk de aanleg 
van grootschalige plantageachtige landbouwbedrijven in gedachten. Ter Brugge haalde 
ook landbouwkundige verbeterplannen in Zuid-Italië aan, die niet aansloegen omdat 
50% van de bevolking niet kon lezen en schrijven. De ervaringen met de herinrichting 
van Walcheren, met het saneren van de landbouwbedrijven en met het verhuizen naar 
de Noordoostpolder, kwamen in zijn voorzet aan bod. Volgens hem was een intensieve 
samenwerking tussen de voorlichtingsdiensten en de Plaatselijke Commissies van de 
ruilverkaveling een voorwaarde voor succes. Ook zou na het uitvoeren van een 
ruilverkaveling de voorlichting aandacht moeten blijven geven aan de boeren in het 
gebied. Want na het gereedkomen van de cultuurtechnische werken zou verslapping 
van de aandacht tot een terugslag kunnen zorgen. Want alleen met goede nazorg 
‘stabiliseert zich de situatie tot een hechte nieuwe samenleving.’ Deze voorzet van Ter 
Brugge moest verder filmisch uitgewerkt worden.  
 Herweijer, directeur van de Cultuurtechnische Dienst, stuurde met de uitnodiging 
voor een volgende bespreking over de film drie bijlagen mee waarin de stappen in de 
ideeënvorming over de film verder staan beschreven. Terugkijkend op het voor-
bereidingsproces van de productie valt op dat het een worsteling was om tot een 
bevredigend filmplan te komen. De ingenieurs van de RLVD en de CD waren het erover 
eens dat de film vooral tot doel had de boer te overtuigen van nut en noodzaak van de 
ruilverkaveling. Zij zagen dit bovenal als een mentaal en cultureel thema en waren zich 
ervan bewust dat ‘propaganda’ op de loer lag. In eerste instantie wilde zij alle aspecten 
van een ruilverkaveling in de film onderbrengen als een ‘integrale ontwikkelingsplan 
voor het platteland’. Dat lukte niet. Na de voorzet van Ter Brugge boog zich nog een 
aantal medewerkers van de CD over het filmplan. Hoe dit ontwikke-lingsproces 
uiteindelijk zou leiden tot het scenario van VAN OUD NAAR NIEUW (1957) staat in bijlage D 
beschreven.73  
 

 Vignet 5.12 

De cineast Allan Penning werd uitgenodigd om de voorzet van de landbouw-
ingenieurs filmisch uit te werken. Nadat hij een verhalende versie in de vorm van een 
speelfilm had ontwikkeld, konden de leden van de werkcommissie overeenstemming 

                                                
72  NL-HaNA, Landbouw / Akker- en Weidebouw, 2.11.01, inv.nr. 750 en inv.nr. 853. Ministerie van 

Landbouw en Visserij. Films, Catalogus 's-Gravenhage, 1960. 
73   Bijlage D is ontsloten door middel van de internetpagina behorend bij dit onderzoek op   

<https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> 
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bereiken. Zij deden dat in het besef dat de veranderingen in een streek waar een 
ruilverkaveling op het programma stond te veelomvattend zouden zijn om in een 
enkele film te behandelen. Daarnaast haalden de ingenieurs de scherpe 
tegenstellingen tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ weg en verdwenen de verwijzingen naar het 
stedelijk leven en naar politieke overtuigingen uit het scenario en de 
commentaartekst. Verschillende scènes verwisselden van plaats en werden beter 
toegesneden op de praktijk op het platteland. Pas in de laatste fase kreeg de film de 
uiteindelijke titel VAN OUD NAAR NIEUW (1957).  
          Deze productie is het meest karakteristiek voor de periode 1950-1963. Aan het 
begin van de film zwoegen en tobben Van den Akker, zijn vrouw en gezin. Het fysiek 
veeleisende boerenwerk in de oude toestand valt hen zwaar. Na een droom besluit 
hij om in zijn streek te streven naar ruilverkaveling. Aan het eind heeft Van den Akker 
in ‘het verjongde gebied’ met rechthoekige grote kavels een moderne boerderij en 
werkt hij met machines. Ook zijn vrouw en kinderen profiteren van de nieuwe 
situatie. 
 
Stilstaand beeld uit M 263 VAN OUD NAAR NIEUW (1957) 15’35.  
 

 

 
In het filmbeeld zien we een landschap na de ruilverkaveling, met een nieuwe weg en 
een sloot met een stuwtje voor het reguleren van de grondwaterstand. In VAN OUD 

NAAR NIEUW (1957) zijn zo goed als geen geografische verwijzingen opgenomen.  
Het maatschappelijke doel, de voedselproductie of de bijdrage aan de nationale 
economie, komen niet aan bod.  

 
Het is aannemelijk dat de Cultuurtechnische Dienst VAN OUD NAAR NIEUW (1957) overal  
in het land inzette in voorlichtingsprogramma’s in gebieden waar een ruilverkavelings-
project op stapel stond en een streekverbetering gaande was. Zoals eerder aangegeven 
gingen die twee vanaf 1957 samen op in een samenhangend social engineering-
programma voor integrale plattelandsvernieuwing.  
 Vertoningscijfers van de film zijn niet bewaard gebleven. In de landelijke en de 
regionale dagbladen is slechts een enkele recensie teruggevonden. Zo vermeldt de 
rubriek De Veemarkt in de Leeuwarder Courant van 14 september 1957 in scherpe 
bewoordingen dat de film ervanuit zou gaan dat boeren ‘… het bevattingsvermogen van 
een klein kind …’ zouden hebben. De schrijvers hoopten dat de Cultuurtechnische Dienst 
in Friesland de film niet zou vertonen. Een productie over de ervaringen van boeren met 
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ruilverkavelingen zou wel zinvol zijn.74 De film bleef onderdeel uitmaken van de actieve 
distributiecollectie van het Filmbureau tot 1982. In dat jaar kwam ALLES WISSELT uit. In die 
film wordt tussen de regels door de Landinrichtingswet van 1985 aangekondigd.75  
Die wet was de opvolger van de Ruilverkavelingswet van 1954. Beide films zijn 
onderdeel van de selectie van zes die in de komende hoofdstukken nader besproken 
worden. 
 

 Vignet 5.13 

VAN OUD NAAR NIEUW (1957) werd opgenomen in het ruilverkavelingsblok Maas  
en Waal-West. Daar was in 1957 de ruilverkaveling net achter de rug en speelde  
een streekverbetering voor de ‘nazorg’.76 De verzameling oral history-films 
LANDBOUWFILMS EN VERHALEN besteedt uitgebreid aandacht aan de ruilverkaveling.  
Ir. Schilleman Herweijer en prof. dr. ir. Jan van den Ban vertolken daarin het 
perspectief ‘van bovenaf’ op de ‘voor- en nazorg bij ruilverkavelingen’.  
          In de verzameling kijken ook drie boeren, waarvan twee samen met hun vrouw, 
‘van onderop’ terug op de destijds grote veranderingen in het gebied. Zij doen dat 
aan de hand van VAN OUD NAAR NIEUW (1957). Aan het woord komen Cor en Mien 
Elsen, Lambert van Leeuwen en Frans en Willemien van Wijk. Zij herkenden in de 
beelden en het verhaal uit 1957 hun eigen geschiedenis.  
 
Cor en Mien Elsen vertellen in hun bijdrage aan LANDBOUWFILMS EN VERHALEN over de 
herinneringen aan de ruilverkaveling Maas en Waal-West. 
 

 

 
De hoofdpersoon, ‘Boer Van den Akker’, werd gespeeld door Verbruggen, een boer 
die in werkelijkheid zelf ook emigreerde vanuit het dorp naar een nieuwe boerderij in 
het veld. Geen van de vertellers kon zich herinneren de film VAN OUD NAAR NIEUW 

(1957) ooit eerder gezien te hebben.77 

 
 

                                                
74  „Film voor domme jongens – De Veemarkt." Leeuwarder Courant: hoofdblad van Friesland, 14-09-1957. 

Geraadpleegd op 15-05-2019 Delpher <https://www.delpher.nl/> 
75  Ministerie van Landbouw en Visserij. Filmcatalogus. Den Haag, 1984: 82. 
76  Karel 2005: 348. 
77  De interviews in de verzameling LANDBOUWFILMS EN VERHALEN zijn ontsloten via      

<https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> Klik door naar ‘het 
      land van Maas en Waal’. 
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 5.5  Dicht op de huid  

De andere stap die de RLVD na het experiment met de voorbeelddorpen maakte was om 
aandacht te besteden aan de ‘dieptewerking’. Doel was om de agrarische bevolking zo 
goed mogelijk te helpen van het traditionele cultuurpatroon los te komen en zich een 
vooruitstrevende plattelandscultuur eigen te maken. Om dat te bereiken zaten de 
landbouwvoorlichters de boeren en vooral de boerinnen dicht op de huid. Er zijn weinig 
landbouwvoorlichtingsfilms die, zoals VAN OUD NAAR NIEUW (1957), expliciet inzicht geven 
in het achterliggende doel, dus de aanpassing van de plattelandsbevolking aan het 
moderne cultuurpatroon. In het merendeel van de producties in de collectie blijft dit 
motief onder de oppervlakte. Zij geven landbouwtechnische instructie aan boeren en 
tonen slechts terloops, bijvoorbeeld in de mise-en-scène en de kleding van de 
personages, de door het ministerie van Landbouw gepropageerde levensstijl voor de 
plattelandsbevolking.  
 Dat laatste is uitdrukkelijk niet het geval in een serie van dertien films, in opdracht 
van het departement gemaakt en ‘… vervaardigd onder auspiciën van de Subcommissie 
voor de Landbouwhuishoudkunde van de Commissie Welzijn ten Plattelande’. Het 
eerste spoor van deze serie is aangetroffen in de papieren archieven van de landbouw-
huishoudfims en dateert van 19 februari 1953. Toen ontving ir. J.M.A. Penders, de 
inspecteur voor de Landbouwvoorlichting, een lijst van goedgekeurde MSA-Marshall-
projecten, waaronder vier filmproducties met als onderwerp ‘home economics’, oftewel 
huishoudkunde.78 De filmcatalogus uit 1960 geeft aan: 
 

De commissie Welzijn ten Plattelande heeft met het grote belang van de 
voorlichting aan de vrouw en ter oplossing van de landbouwhuishoudkundige 
problemen een speciale subcommissie ingesteld, die, ten behoeve van de 
voorlichting aan de plattelandsvrouwen, een programma heeft ontworpen voor 
het vervaardigen van een aantal korte films, dat betrekking heeft op verschillende 
onderwerpen van de huishoudelijke voorlichting.79 
 

In genoemde subcommissie zaten voorlichtingskundigen van het ministerie van 
Landbouw, agrarische sociologen en huishoudwetenschappers van de Landbouwhoge-
school uit Wageningen, en een medewerker van het nieuwe ministerie van Maatschap-
pelijk werk, het latere CRM. Ook waren de drie plattelandsvrouwenorganisaties 
vertegenwoordigd. De serie is voor deze studie interessant, omdat in zeven van de titels 
de woorden ‘goed’ of ‘beter’ voorkomen, waarmee de indruk wordt gewekt dat zij iets 
kunnen onthullen van de achterliggende motieven en het omgaan met de verzuilde 
overtuigingen door de sociaal-landbouwkundig ingenieurs, in deze gevallen door de 
landbouwhuishoudleraressen en de consulentes van de HVP. 
 Die verwachtingen bleken bij het bekijken van een aantal van de films uit de serie 
ingelost te worden. Ook geven de, toevallig wel bewaard gebleven, schriftelijke 
verslagen van de voorbereidingen van GOEDE KLEDING (1958) inzicht in de wijze waarop  
de landbouwvoorlichters en voorlichtsters de mentale veranderingen bij de boerinnen  
                                                
78  Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Landbouw: Directie Algemene Zaken, nummer  
      toegang 2.11.55, inventarisnummer 371. 
79  Ministerie van Landbouw en Visserij. Films (Catalogus). 's-Gravenhage: 1960: 75. 
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wilden bereiken.80 De film zelf laat zien wat volgens de voorlichters ‘vooruitstrevende 
plattelandsmode’ zou zijn. Aan de totstandkoming van deze film was een lange weg 
voorafgegaan. Al direct in 1953 presenteerde mejuffrouw Somers, lid van de Katholieke 
Plattelandsvrouwen Organisatie, een eerste opzet van een filmplan bestaande uit een 
schematisch overzicht van het leven op de boerderij. Het begint met de zonsopgang op 
een …  

… lentemorgen 6.00 uur / Haan kraait, wekker loopt af, moeder ontwaakt en staat 
op. Gaat met een jurk op arm naar keuken, wast zich en kleedt zich verder aan. 
Thee zetten, woonkeuken ventileren enz. / Eenvoudige werkjurk van dunne 
wollen stof. Korte mouwen. Werkschort van Brabants bont [...] / Voor moeder is 
katoenen jurk wel wat koud. Goed model katoenen schort beschermt veel. 

 
Uit de archieven is op te maken dat J. Breunis, het hoofd van de afdeling Voorlichting, 
vertegenwoordigsters van de andere plattelandsvrouwenorganisaties de vraag 
voorlegde wat ze van de opzet vonden. De reactie van mejuffrouw T. Geelhoed, 
waarschijnlijk de vertegenwoordigster van de Christelijke Plattelandsvrouwen is niet 
teruggevonden, maar het antwoord van commissielid Mevrouw R. Oud-Stofberg van  
de algemene Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (NBvP) is bewaard gebleven.  
In een uitgebreide inleiding geeft ze aan dat plattelandsvrouwen qua leeftijd, huwelijkse 
staat en beroep een uiterst diverse groep vormen die dus niet alleen uit boerinnen 
bestaat. Zij willen op een volwassen, niet kleuterachtige manier aangesproken worden. 
Ook willen zij zich verbeteren, ontwikkelen. “Do not talk down to the people!” Ze geeft 
aan dat de film een langere levensduur zal moeten hebben en vindt de opzet van 
juffrouw Somers te simpel. ’[Met] deze film moeten wij de vrouwen voor zichzelf 
winnen […] tot groter voordeel van de gezinnen.’ aldus Oud. Maar niet alle vrouwen 
hebben gezinnen en ook aan hen moest in de film aandacht gegeven worden.  
De voorgestelde kleding vond zij … 
 

… zo traditioneel, dat het de mensen wel wat vreemd voor zal komen, […] dus dat 
schrappen. [...] Bij het melken geen laarzen, de koe zou haar poot op de tenen van 
de melker of melkster kunnen zetten. 

 
Het was volgens Oud-Stofberg niet nodig om aan kinderen en jongeren te vertellen wat 
ze voor een sportdag moeten dragen. Dat leren ze van elkaar. Maar … 
 
 … een net pak voor een jongeman lijkt me zeer gewenst […] omdat zij graag  
 “stoer” willen doen zoals bepaalde soort stadsjongens. Ook een plattelandsjongen 
  kan dingen dragen die passen bij zijn levensomstandigheden. 
 
Vervolgens doet Oud-Stofberg een nieuw voorstel voor de film. Daarin is ruimte voor 
                                                
80  Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum. Papieren archief: Doos Ministerie van  
     Algemene Zaken Rijksvoorlichtingsdienst RVD 1945-1981 inv.nr. 137 CAS. Ministerie van Landbouw  
 en Visserij. Films (Catalogus). 's-Gravenhage: 1971. Op 

<https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> is een verwijzing te 
      vinden naar M 268 GOEDE KLEDING (1958). 
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kledingonderhoud, discussies tussen een ‘… moeder in geschikte jurk en schort met een 
hoofddoek…’ en dochters en hun vriendinnen over mantelpakjes, rokken, blouses en 
andere kleding. De adviezen waren niet alleen voor op de boerderij maar ook voor de 
onderwijzeres of de wijkverpleegster. Ook noemt mevrouw Oud-Stofberg de douche en 
de kleding van de oudste zoon die ‘… netjes gekleed zonder de minste overdrijving en 
vooral [met] “uitgaans”-schoenen …’ uit vrijen gaat. Moeder en dochter maken zich in 
het voorstel letterlijk op om naar de stad te gaan. Zij stappen in de bus en in een 
modezaak oriënteren zij zich door een soort modeshow op kleding voor alle soorten 
vrouwen in alle leeftijden. Als einde van de film stelde Oud-Stofberg voor om een 
trouwerij in beeld te brengen waarbij oma … 
 
 … alles bekijkt met vreugde en dankbaarheid. Vooral rusten haar ogen op haar 
 schoonzoon. [...] hij heeft haar dochter toch maar altijd aangemoedigd naar 
 cursussen te gaan, vergaderingen van haar vereniging bij te wonen [...] en zich  
 zó veel meer een bewust volledig mens te voelen.  
 
Oma vertrouwt er volgens mevrouw Oud op dat de bruidegom dit voorbeeld van zijn 
vader zal volgen en dat in het jonge gezin ‘… behalve waardering voor elkaar, zij ook hun 
plicht in de maatschappij hebben.’ Daarmee legde mevrouw Oud-Stofberg, ondanks 
haar kritiek op juffrouw Somers en ondanks haar pleidooi om vrouwen te zien als 
bewuste en volledige mensen, de verantwoordelijkheid voor de zelfontplooiing niet bij 
de vrouwen zelf maar bij haar schoonzoon en de bruidegom.  
 
 Moderne plattelandskleding: degelijk en elegant 
 
Drie jaar lang bleef het plan voor een film met als onderwerp ‘Kleding en lichaams-
verzorging’ vervolgens rusten. Op maandag 26 november 1956 kwamen vijf dames 
onder voorzitterschap van de heer A.H. Stoppelenburg van het Filmbureau voor het 
eerst bij elkaar in Utrecht. Zij vormden de werkcommissie om de voorbereiding van de 
film opnieuw op te starten en later de productie te begeleiden - samengesteld door de 
‘Subcommissie voor de Landbouwhuishoudkunde …’. Van de eerdere betrokkenen was 
alleen mevrouw Oud-Stofberg, als vertegenwoordigster van de NBvP, opnieuw 
aanwezig.  
 Tijdens de vergadering van 26 november 1956 gaf de vertegenwoordigster van de 
katholieke boerinnen, mevrouw E. de Bekker-Galema, aan dat zij de opzet van mevrouw 
Oud uit 1953 overzichtelijk vond. Een belangrijk discussiepunt was of meisjes en 
vrouwen in de film een broekrok zouden dragen. Er werd besloten om dat niet te doen. 
Maar zij mochten ‘in geen geval ‘herenoveralls’ dragen. Er zou aandacht moeten zijn 
voor het zelf vervaardigen van kleding, voor persoonlijke verzorging, zoals twee keer per 
dag tandenpoetsen, het dragen van ondergoed, nachtkleding, ‘… haarverzorging 
(permanent voor jonge meisjes uit de boze!).’ De voorzitter waarschuwde om niet te 
veel in detail te treden. 81 
 

                                                
81  BenG. Papieren archief: Doos Ministerie van Algemene Zaken Rijksvoorlichtingsdienst RVD 1945-1981 
 inv.nr. 137 CAS. 
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 Vignet 5.14 

Op 20 juni 1957 was het ontwerpscenario, dat de uiteindelijke film beschrijft, gereed. 
Voor wat GOEDE KLEDING zou gaan worden stond fl. 25.000,00 op de begroting en Joop van 
Essen, de beoogde cineast, diende een offerte in van 20.000,00 gulden. Op 2 augustus 
1957 sloten Mirror Film en de RVD voor dat gebruikelijke bedrag de productieovereen-
komst af.82 Wat Mirror Film uiteindelijk in rekening bracht staat niet vermeld. Een 
gemiddeld jaarinkomen bedroeg in dat jaar ongeveer fl. 10.000,00. 
 
GOEDE KLEDING (1958) begint met een schoolbord waarop met krijt de kaart van Nederland 
wordt getekend met de drie grote steden.  
 
          Maar in datzelfde Nederland liggen ook nog Anjum, Emmer-Erfscheidenveen, 
          Kootwijkerbroek, … en Oud-Vossenmeer. ... Hier wonen gewone rustige 
          Nederlanders, boeren en landarbeiders veelal, die we eens in hun doen en laten  
          zullen gadeslaan …. 
 
Het beeld laat vervolgens een boerderij zien. ‘Kijk hier treffen we juist de vrouw des 
huizes aan, bezig met een verstandig karweitje …’ (1’35). De productie vertelt verder over 
een logeerpartij van een nichtje uit de stad op de boerderij. De film bevat weinig streek-
gebonden elementen. Ook spreken de personages min of meer standaard Nederlands. 
Het is daardoor moeilijk te achterhalen waar de film is opgenomen. Dit is in overeen-
stemming met het tijdens de bezetting vastgestelde principe dat de producties geen 
streekgebonden kenmerken mochten bevatten. De film zit vol met voorbeelden en 
praktische tips, niet alleen voor de lichaamsverzorging maar ook om …  
 
          … de plattelandsvrouwen te tonen, dat zij, evenals haar zusters in de stad, goed en  
          smaakvol gekleed kunnen gaan, ook al stelt het leven op het platteland andere  
          eisen aan de kleding.83  
 
De film geeft ook het advies om regelmatig te douchen.  
 
Stilstaand beeld de film M 268 GOEDE KLEDING (1958) 3’50.  
 

 

                                                
82  Zie voor het interview met Joop van Essen in verzameling LANDBOUWFILMS EN VERHALEN,  
       ontsloten via: <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape>  
83  Ministerie van Landbouw en Visserij. Films, Catalogus 1960: 78-79. 
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Dat advies werd in de jaren 50 van de vorige eeuw vaker gegeven want in vele woningen 
en op een groot aantal boerderijen ontbrak goed sanitair zoals een wc en badgelegen-
heid. Opvallend is dat hierbij niet de boerin of de dochter in beeld komt maar de zoon.  
Hij neemt een douche om ‘… de stallucht te verdrijven.’ 
 
De film promoot modieuze kleding voor op het platteland. Die is anders dan in de stad 
want op plattelandswegen … 
  
          … liggen geen trottoirtegels. Grote kuilen, diepe modderplassen, daar moet je 
          maar overheen zien te komen [...]. Maar met een nauw rokje en fijne schoentjes  
          gaat dat niet. 
 
Hiermee volgt de film de thesen die professor Hofstee over het traditionele en moderne 
cultuurpatroon formuleerde. Volgens Hofstee en de agrarische sociologen in de 
Commissie Welzijn ten Plattelande zouden de plattelandsbewoners hun eigen moderne 
levensstijl moeten ontwikkelen. De plattelandscultuur en de levensstijl op het platteland 
zouden hun eigen weg gaan; los van de dominante cultuur van de stad.84  
          
Stilstaand beeld de film M 268 GOEDE KLEDING (1958) 6’15. 
  

 

 
Later in de film gaan moeder, dochter en het nichtje naar de modeshow. Daarin wordt 
vooral kleding getoond die ‘eenvoudig en toch niet saai … praktisch en toch flatteus … en 
smaakvol is ….’ (13’00-13’55) Eén van de mannequins draagt een licht jersey mantelpakje 
dat ook ‘… zeer geschikt is voor een bruidje of de bruiloftsgasten.’ (16’05) Het einde van 
de film speelt zich die avond weer af op de boerderij. Na het verwijderen van de make-up, 
mijmeren de twee nichtjes voor het slapengaan nog even na. ‘Als ik trouw, trouw ik toch 
in het wit, met een kort sluiertje. En moeder, die moet er ook goed uitzien met een 
geklede jurk, dat zal sjiek staan ….’  
 
Uit het productiedossier blijkt dat de film is opgenomen op de boerderij ‘De Grote Lage 
Weide’ van de familie C.A. de Kruif in Woudenberg. De jurk was de keuze van de 
deskundige dames uit de werkcommissie. Dit geeft aan dat waarschijnlijk de keuze voor 
alle kleding gedragen in de film door de landbouwvoorlichtsters werd gedaan. 
 

                                                
84   Karel 2005: 42. 
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Stilstaand droombeeld de film M 268 GOEDE KLEDING (1958) 20’10.  
 

 

 
Het bovenstaande lijkt in tegenspraak met het idee van Hofstee dat de plattelands-
bevolking zelf invulling zou moeten geven aan het moderne cultuurpatroon.85 Maar de 
werkwijze volgt wel de latere slagzin van de landbouwconsulenten dat ‘… de voorlichters 
[moeten] trachten de boeren te helpen zichzelf te helpen’.86 Over de aanschaf van de jurk 
van de moeder ontstond overigens een kwestie. De japon werd niet uitgekozen maar wél 
betaald door mevrouw De Kruif. De rekening voor de nieuwe jurk werd uiteindelijk 
vergoed door het departement buiten het filmbudget om.  
 
Terwijl de werkzaamheden aan het montageplan voor de film over ‘kleding en lichaams-
verzorging’ vorderden, gaf Mirror Film een lijst met veertien voorstellen door voor 
mogelijke titels zoals VAN LIPPENSTIFT TOT TROUWJAPON, VOORUITGANG OP HET PLATTELAND en 

DEGELIJK EN ELEGANT. Naast de lijst van suggesties van Mirror Film waren in de subcommissie 
ook voorstellen voor de titel gedaan, waaronder PLATTELANDERS WAT DRAAGT U. In de ogen 
van Stoppelenburg waren de genoemde titels ‘… louter ‘kreten”. Hij pleitte ervoor om de 
titels van de films in de serie zorgvuldig en in samenhang te bezien. Hij wilde ’… ’fancy’ 
titels’ vermijden en het woord ‘platteland’ niet gebruiken. Hij schreef in de aantekeningen 
de wat kromme zinsnede:  
 
         Er is geen plattelandsmode, er is geen plattelandsvrouw, die [met] de kleding, als in  
         de film wordt vertoond, een plattelandsmode kan worden opgedrongen.  
 
Zijn voorstel was om de film GOEDE KLEDING te noemen omdat die titel … 
 
          … geen ruimte voor misverstanden [laat] bij de interpretatie. Bedoeld wordt  
         kleding van goede kwaliteit en een goede uitvoering en goed van snit.87  
 
Stoppelenburg kreeg gelijk. Van de film zijn geen vertonings- of waarderingsgegevens in 
de bestudeerde archieven teruggevonden. Het budget van de eerste twaalf films in de 
reeks huishoudfilms kwam voor de helft uit de ‘tegenwaardegelden’ van de 

                                                
85 NL-HaNA, Landbouw / Algemene Zaken, 2.11.55, inv.nr. 371.  
86  Minderhoud 1954 dl. 3: 674-675. Van den Ban (1963): 227-231. 
87  Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum. Papieren archief: Doos Ministerie van  
      Algemene Zaken Rijksvoorlichtingsdienst RVD 1945-1981 inv. Nr. 137 CAS.  
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Marshallhulp.88 De oudste is EIGEN HAARD MEER DAN WAARD (1957) en de dertiende en 
laatste, zonder Marshallhulp, is BETER BEWEGEN (1963).89  

 
De film over ‘de plattelandswoninginrichting’ al genoemd in de MSA-lijst van 1953 kwam 
uiteindelijk als BETER WONEN (1959) in de collectie. In BETER WONEN (1959) richt het 
personage, dat een consulente van de HVP speelt, planmatig opnieuw een woonkamer 
in op een boerderij.  
 

 Vignet 5.15 

Het herinrichten van de woonkamer gebeurt in BETER WONEN (1959) in een aantal stappen. 
Daarbij zijn steeds tekeningen van een interieurarchitect te zien. Door het gesIeep met de 
meubels is in de uiteindelijke inrichting de moderne stijl dominant, terwijl enkele 
traditionele meubelstukken hun plaats behielden.  
 
Stilstaand beeld uit M 299 BETER WONEN (1959) 7’40. 
 

 

 
Frouk Draaisma, landbouwhuishoudvoorlichtster, vertelt in haar bijdrage aan de verza-
meling oral history-films LANDBOUWFILMS EN VERHALEN aan de hand van deze film over  
haar werk.90  

 
Op het Haagse ministerie waren de ideeën van minister Mansholt over een new look 
voor het landbouwbeleid intussen dus uitgewerkt in praktische programma’s en 
regelingen voor de Nederlandse landbouw en het leven op het platteland. Daarnaast 
had hij tijd en aandacht besteed aan de internationale en Europese samenwerking.  
 
Op 1 januari 1958 vertrok Mansholt naar Brussel. Als eerste Landbouwcommissaris zou 
hij, in de geest van het Verdrag van Rome, mede vormgeven aan de EEG. Het was zijn 

                                                
88  Inklaar, 1997. 
89  ‘Onder auspiciën van de ‘Subcommissie …’ zijn ook drie vertalingen van Deense producties  
      terug te vinden. De landbouwhuishoudfilms kunnen een bijzondere bron zijn om in een  
      vervolgonderzoek het thema ‘man/vrouwverhoudingen op het veranderende platteland in  
      cultuurhistorisch perspectief’ nader te bestuderen.  
90  Op <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> is de verwijzing te vinden om 

M 299 BETER WONEN (1959) te kunnen bekijken. Ook het interview met Frouk Draaisma in verzameling 
LANDBOUWFILMS EN VERHALEN wordt ontsloten via deze website. 
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opvolger en partijgenoot Anne Vondeling (1916-1979) die, in de korte tijd dat hij 
minister was, het beleid om de landbouw gezond te maken en de achterstelling van het 
leven op het platteland op te heffen, zowel een naam als een bestuurlijk kader gaf.  
 In juni 1958, een half jaar voordat het kabinet-Drees III over een belasting- 
maatregel struikelde, verscheen de Nota over het structuurbeleid in de landbouw.  
Het persbericht over de nota van 23 juni 1958 opende met de kop ‘Naar versterking van 
de structuur van de Nederlandse landbouw, Grotere bedrijfsomvang voor een moderne 
bedrijfsvoering.’ Daarin stond dat … 
 

… de agrarisch-sociale voorlichting zal verder ontwikkeld moeten worden 
teneinde de agrarische bevolking meer inzicht te geven in de problemen, die de 
veranderde omstandigheden met zich meebrengen. Deze voorlichting biedt de 
mogelijkheid om in te gaan op vraagstukken van verantwoorde beroepskeuze,  
vererving van bedrijven, emigratie, bedrijfsvergroting, e.d., die voor de structuur 
van de landbouw van belang zijn.91  

 
Tot een breuk in het landbouwbeleid in Nederland leidde het vertrek van Mansholt niet, 
ook al regeerden van december 1958 tot april 1965 coalities van christelijke en liberale 
partijen het land. Zij bouwden de verzorgingsstaat uit door middel van welzijnsplanning, 
met als doel de sociale zekerheid, gezondheidszorg, volkshuisvesting, onderwijs en 
onderzoek voor alle burgers toegankelijk te maken. De AOW, ingevoerd in 1956 had 
intussen een einde gemaakt aan de armoede van oude mensen en de afhankelijkheid 
van hun kinderen.  
 
De ministers van Landbouw in alle kabinetten zetten tijdens de gehele onderzoeks-
periode, ongeacht hun politieke kleur en ondanks de sociaal-democratische signatuur 
van het planisme, het landbouwstructuurbeleid in grote lijnen voort. Vooral in de 
agrarische sector werd met het Groene Front, het Landbouwschap en de vele andere 
overlegstructuren van de staat met de Centrale Landbouworganisaties, het bedrijfsleven 
medeverantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van het overheidsbeleid.92  
De bewoordingen mochten in de loop van de jaren veranderen, de onderliggende 
boodschap bleef onveranderd. Zo concludeerde de ministeriële commissie ‘Nieuwe 
Bedrijfssystemen’ in 1960 dat het verhogen van de productiviteit en daarmee de 
winstgevendheid van de boerenbedrijven alleen maar plaats kon vinden door het 
terugdringen van de factor arbeid. Daarvoor zag de commissie het specialiseren, 
mechaniseren, intensiveren en schaalvergroten van het productieproces als de enige 
mogelijke tactiek.93 Deze vier begrippen werden de alomvattende en steeds herhaalde 
boodschap van de landbouwvoorlichting en het merendeel van de films.  
 
 
 
 

                                                
91 Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: J. Breunis  
      [Hoofd van de afdeling Voorlichting], nummer toegang 2.11.18, inventarisnummer 14. 
92 Krajenbrink 2005. 
93  Bieleman 2008: 462. 
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 Weerstanden op het platteland  
 
De social engineers van de ministeries van Landbouw en hun adviseurs besteedden  
dus grote aandacht aan de ‘breedte- en dieptewerking’ om de plattelandsbevolking de 
cultural lag in te laten lopen, zodat zij zich ook mentaal het moderne cultuurpatroon 
zouden toe-eigenen. Alle inspanningen ten spijt, slaagden zij niet geheel in hun opzet. 
Soms stuitten ze op tegenstand, zoals in 1958, toen, na tien jaar voorbereiding,  
de voorgenomen ruilverkaveling Arkemheen bij Nijkerk tot verbazing van de 
ambtenaren van de Cultuurtechnische Dienst werd afgestemd. 37% van de 
stemgerechtigden kwam naar de stemming en slechts 4% stemde voor. Het plan was 
volgens de tegenstanders te duur en te perfectionistisch. ‘Geef ons het geld en we 
lossen het zelf wel op’. De boeren zagen ruilverkaveling als bedreiging van hun 
levenswijze en als een teken van te grote inmenging van de staat. Zij zagen de boer het 
liefst als heer van zijn eigen erf en land dat niet belast was met hypotheek of rente.94  
 Een ander voorbeeld van weerstand kwam rond 1960 op in Elim-Hollandscheveld 
bij Hoogeveen. Er was voor het gebied een ruilverkaveling aangevraagd. Onderzoek  
door de Wageningse sociograaf A.J. Wichers wees uit dat dit een uiterst arme streek  
was met een volkomen achterhaalde agrarische structuur en vele kleine boeren, levend 
in een traditioneel cultuurpatroon. De gedachte was dat met een streekverbetering de 
individuele boeren en tuinders ‘… gereed worden gemaakt voor de komende 
structuurwijziging ….’ Die grote veranderingen in het gebied zouden plaatsvinden door 
middel van de op handen zijnde ruilverkaveling. Wichers twijfelde in bedekte termen 
over de haalbaarheid van het project. Dat bleek terecht, want de weerstand van de vele 
kleine boeren in het gebied was groot. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst over de 
streekverbetering verlieten veertig van de zestig aanwezige boeren de zaal. Eén van  
de achterblijvers gaf aan de aanwezige ambtenaren aan waarom: ‘Wie wollen niks,  
maar ie wollen wat.’ In 1966 werd de ruilverkaveling uiteindelijk afgeblazen.95  
 

 Vignet 5.16 

In de filmcollectie van het ministerie van Landbouw is in dit tijdvak uiteraard geen 
film aanwezig die vraagtekens zet bij de ruilverkavelingen en de streekverbeteringen.  
 
Stilstaand beeld uit Polygoon Hollands Nieuws 1961 week 40 0’32 
 

 

                                                
94  Bieleman in Schot 2000: 62. 
95  Karel 2005: 115-116. 
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Maar in de agrarische samenleving bestonden dus in kleine kringen weerstanden.  
Die werden onder andere naar buiten gebracht door de Vereniging Bedrijfsvrijheid in 
de Landbouw (VBL, zie paragraaf 3.2) en leidde in 1961 tot protesten in Vaassen op 
de Noord-Veluwe waarvan het Polygoonjournaal verslag deed.96 Twee jaar later was 
de ‘boerenopstand’, opnieuw in het Drentse Hollandscheveld, op televisie te zien.97 
Aanleiding nu was dat het Landbouwschap deurwaarders op drie boerengezinnen 
afstuurde die de verplichte heffingen weigerden te betalen. Andere ‘vrije boeren’ 
steunden de drie gezinnen bij de dreigende beslaglegging en ontruiming. Er volgde 
een strijd tussen politie en de boeren waarbij één van de drie boerderijen in 
vlammen opging.98 Ook deze kwestie laat zien dat de beïnvloeding door de RLVD  
van de plattelandssamenleving niet overal even succesvol was. 

 
Weerstanden in de wetenschap 
 

Niet alleen onder de boeren, ook aan de Landbouwhogeschool in Wageningen zelf 
kwam het moderniseringsparadigma van Hofstee geleidelijk onder vuur te liggen. Eén 
van zijn medewerkers, Bruno Benvenuti, ontwikkelde in zijn proefschrift Farming in 
Cultural Change (1961) het TATE (Technical and Administrative Task Environment)- 
concept. Uitgangspunt van dit model is dat de boer met zijn grondgebonden bedrijf niet 
aan het begin staat van de agrarische productiekolom, maar onderdeel vormt van een 
agro-industrieel complex. In die complexe ketens hebben multinationale onderne-
mingen, supermarktketens en grote internationale organisaties, Trans National 
Corporations, de macht. In deze analyses drong voor het eerst het inzicht door dat de 
boer niet de volkomen vrije ondernemer was die de RLVD voor ogen had. Boeren 
hadden geen invloed op de prijs van hun producten op de wereldomvattende markt.  
Zij konden hun individuele productieproces niet snel afstemmen op vraag en aanbod. 
Het onderzoek van Benvenuti zorgde weliswaar voor de eerste barsten in de maakbaar-
heidsidealen en moderniseringsthesen in Wageningen, maar sijpelde vrijwel niet door 
naar het beleid en de voorlichtingspraktijk.99   
 
Deze kritieken uit de samenleving en de landbouwwetenschappen riep de vraag op 
welke voorlichtingsstrategie het beste gevolgd kon worden. Dat was het onderwerp van 
het promotieonderzoek Boer en landbouwvoorlichting, De communicatie van nieuwe 
landbouwmethoden (1963) van ir. Anne van den Ban (1928-2016). Hij was vanuit het 
ministerie gedetacheerd bij de onderzoeksgroep van Hofstee in Wageningen. Van den 
Ban deed veldonderzoek naar de landbouwvoorlichting in drie over het land verspreide 
gebieden. Het proefschrift gaf inzicht in de sociaalpedagogische processen tijdens 
voorlichtingscampagnes. Hij relativeerde de macht van de landbouwvoorlichting en 

                                                
96   Het bioscoopnieuwsonderwerp BOERENBEWEGING OP DE VELUWE Polygoon Hollands Nieuws, 1961   
 weeknummer 40 is te vinden op BenG ID WEEKNUMMER614-HRE0000CB92.mxf.  
97   AVRO’S TELEVIZIER. De aflevering van 6-3-1963 is te vinden bij BenG met ID 117687. 
98   Strijker, D. and I.J. Terluin, „Rural protest groups in the Netherlands.” In Strijker, D. G.  
      Voerman and I.J. Terluin. Rural protest groups and populist political parties. Wageningen  
      Acadimic Pubishers, 2015: 66-67. Woude, R.E. van der. Op goede gronden, Geschiedenis van  
      de Christelijke Boeren en Tuindersbond. Hilversum: Verloren, 2001: 329, 351. 
99 Benvenuti, B. In Nederlandse vertaling: Ploeg, J.D. van der, Geschriften over landbouw,  
      structuur en technologie. Landbouwhogeschool Wageningen, 1991. Karel 2013: 64, 65. 
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bevestigde het vermoeden van Hofstee uit 1960 dat het veranderen van de houding ten 
opzichte van nieuwe landbouwmethoden en technieken vooral positief beïnvloed werd 
door sociale netwerken in een streek.  
 Van den Ban liet zien dat boeren, via de massamedia - in die tijd kranten en 
landbouwbladen- voor het eerst over nieuwe landbouwkundige methoden en tech-
nieken vernamen (41% van de ondervraagden). Het besluit om ze op het bedrijf ook 
werkelijk toe te passen werd vooral genomen na gesprekken met andere boeren (43%). 
De activiteiten van de RLVD met een goed gesprek, met de rayonassistent (20%) of de 
groepsbenadering met demonstraties, vergaderingen en bezoeken aan proefvelden 
(12%), waren van minder betekenis.100  
 Anne van den Ban constateerde dat er binnen de RLVD verschillende stromin- 
gen bestonden over het doel van de voorlichting. De ene stroming zag als doel om  
‘de rentabiliteit van de bedrijven te vergroten’. Voor de andere stroming was het 
bevorderen van ‘goede levensomstandigheden voor de boer en zijn gezin en zijn 
personeel’ het belangrijkste. Dit laatste komt overeen met de motieven van de  
strategie van social engineering. Net als zijn leermeester Hofstee noemde hij die term 
niet. In zijn studie nam Van den Ban een genuanceerd standpunt in en neeg naar de 
laatste opvatting. Hij sloot zijn onderzoek af met enkele opmerkingen en suggesties voor 
de voorlichting. Daarin benadrukte hij het belang van een systematische programmering 
van de activiteiten die afgestemd zouden moeten worden op het proces van 
aanvaarding van nieuwe landbouwmethoden. Zijn aanbeveling, vergelijkbaar met de 
Marshallhulp dat ‘… de voorlichters [moet] trachten de boeren te helpen zichzelf te 
helpen’, was ondertussen de slagzin van de landbouwconsulenten geworden.101  
   
Volgens de theses van professor Hofstee zouden cultuurpatronen sociaal-psychologische 
attitudes zijn. Op de theoretische aannamen ten aanzien van de cultuurpatronen en het 
gebruik daarvan in de voorlichtingspraktijk nam in dezelfde tijd ook de kritiek toe vanuit 
verschillende wetenschappelijke disciplines buiten Wageningen. Antropologen brachten 
daar, in de geest van de toen wereldberoemde Amerikaanse Margaret Mead, tegenin 
dat cultuurpatronen persoonlijke kenmerken zouden zijn die aan een individu toege-
schreven dienen te worden en niet aan een beroeps- of andere groep.  
 Aanhangers van de new sociology gaven op hun beurt aan dat ‘cultuurpatroon’ 
geen sociologisch begrip zou zijn. Culturele verschillen zouden volgens hen niet bepaald 
worden door geografische omstandigheden, zoals bodemsoorten, maar door sociale 
klasse en mate van urbanisatie van de betreffende samenleving. Historici brachten 
andere bezwaren naar voren en toonden aan dat de ‘traditionele samenlevingen’ geen 
algemeen geldend en eenduidig patroon kenden. Culturele patronen waren in hun ogen 
geografisch en tijdgebonden. Daarnaast betoogden zij dat er in het verleden op tal van 
plaatsen op het platteland technische en maatschappelijke vernieuwingen plaats-
vonden. Voorbeelden die plattelandshistorici aandroegen toonden het feit dat het 
driegeneratiehuishouden geen ‘algemeen’ verschijnsel was, maar veeleer streek- en 
periodegebonden. Onderzoek wees ook uit dat het kerngezin een redelijk recente 
uitvinding was en een product van de burgerlijke moraal.102 Maar ook vanwege niet-

                                                
100 Van den Ban 1963: 98. 
101  Fritsche 2019: 27. Van den Ban 1963: 227-231. 
102 Karel 2005: 49, 57 en 67. 
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opgeloste methodologische vragen binnen de richting zelf, kwam er een einde aan de 
sociografische traditie binnen de Nederlandse sociologie.103  
 

Korte terugblik op 1950-1963  
 

Terugblikkend op deze periode waarin het Nederlandse landbouwstructuurbeleid -in de 
meest ruime betekenis- ontwikkeld werd, moet allereerst worden opgemerkt dat het al 
zoekend in de praktijk vorm kreeg. Het experiment met de voorbeelddorpen, de ASV en 
de streekverbeteringen paste in een brede internationale stroming. Een treffend 
voorbeeld daarvan levert het verslag dat ir. J.M.A. Penders, de inspecteur, schreef in het 
Maandblad voor de landbouwvoorlichting over zijn ervaringen met buitenlandse 
uitwisselingen op het gebied van de landbouwvoorlichting.104 Hij schreef dat de VS begin 
1956 aanvingen met een nieuw Rural Development Program, Frankrijk de ervaringen  
van de voorbeelddorpen opschaalde naar Zones Témoins, voorbeeldgebieden, en dat  
op Sardinië een pilot area werd aangewezen in het kader van een OEES-project.  
De toegepaste voorlichtingstechnieken kenmerkten zich overal door het stimuleren van 
‘de zelfwerkzaamheid van de bevolking’ om de problemen op het platteland aan te 
pakken door …  
 
 … de houding die de agrariërs innemen tegenover de hen omringende wereld 
 zodanig beïnvloeden, dat zij de gewijzigde omstandigheden innerlijk aanvaarden 
  en er positief tegenover gaan staan.105  
 
In het hiervoor geschetste tijdvak werden door de landbouwkundig ingenieurs in de 
streekverbeteringen en de Agrarisch-Sociale Voorlichting nieuwe intensieve werkwijzen 
van social engineering ontwikkeld en toegepast om de doelen van het landbouw-
structuurbeleid op het platteland te realiseren. Uitgangspunten daarbij waren de 
bestaande praktijken van ruilverkavelingen en de landbouwvoorlichting, de kennis en 
ervaringen over de community building opgedaan tijdens studiereizen in het kader van 
de Marshallhulp naar Amerika en de thesen over het veranderen van de cultuur-
patronen op het platteland van E.W. Hofstee, hoogleraar sociologie aan de 
Landbouwhogeschool in Wageningen.  
 
Marja Wagenaar (1997) karakteriseert in haar studie over de Rijkvoorlichtingsdienst de 
wijze van de Haagse overheidsinformatievoorziening in de periode 1948-1970 als 
‘terughoudend’.106 Uit het bovenstaande blijkt dat dit niet van toepassing was op de 
landbouwsector. De medewerkers van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst hadden al  
sinds 1880 een gedegen praktijk opgebouwd. De werkwijze van de RLVD in Nederland 
werd in de periode 1950-1963, met één voorlichter op vierhonderd boeren, de meest 

                                                
103 Laarse, Rob van der. „Het sociografisch dilemma. Laveren tussen geschiedenis en schedelmetingen.”  
      In skript, historisch tijdschrift. Jaargang 6 nummer 2, juni-augustus 1984: 128-139. 
104  Penders, J.M.A. „Om mee te beginnen … 5 jaar Streekverbetering.” In Maandblad voor de  
      Landbouwvoorlichting. #1 (1961): 1. 
105  Schijen, J.M. (red.) Agrarische voorlichting. ’s-Gravenhage 1961: 293. In Karel 2005: 273. 
106  Wagenaar, Marja. De Rijksvoorlichtingsdienst. Geheimhouden, toedekken en openbaren. (diss).  
 Den Haag: Sdu Uitgevers, 1997: 35.  
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intensieve van de wereld genoemd.107 In het begin van dit tijdvak zorgde de Marshall-
hulp voor expansie en ontwikkeling in de filmpraktijken van het ministerie. Het 
departement was volgens het hoofd van de afdeling Voorlichting zelfs de grootste 
opdrachtgever van de Nederlandse filmsector. Met het eigen distributiesysteem en 
projectors zorgde het Filmbureau en de RLVD voor een aanzienlijke hoeveelheid 
vertoningen in alle uithoeken van het land.108 Daarmee leverde het ministerie een 
praktische bijdrage aan de bloei van de internationaal geroemde Hollandse Documen-
taire School. Maar de meest bekende cineasten zoals Bert Haanstra en Herman van der 
Horst maakten geen producties in opdracht van het departement. Meer hierover in het 
volgende hoofdstuk, dat onder andere ingaat op de filmproductiepraktijken van het 
ministerie van Landbouw.   
  

 5.6 Gestaag doorwerken 1963-1973   

In de periode 1963-1973 bouwde Nederland de verzorgingsstaat uit naar de welvaart-
staat, waarbij de overheid zich langzaam terugtrok uit de markt. Het individualisme nam 
steeds meer de plaats in van de verzuilde sociale verbanden. Volgens Sjoerd Keulen 
begon in deze periode een nieuw tijdvak dat gekenschetst wordt door democratisering 
en politisering. De geleide loonpolitiek werd vanaf 1956 langzaam losgelaten en zorgde 
in 1964 tot een explosie van de lonen met 15%. De Algemene Bijstandswet bande de 
armoede in 1965 zo goed als uit. De laatste industrienota verscheen in 1966 en het 
regionale ontwikkelingsbeleid kreeg een plaats in de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening 
met als strategie de gebundelde deconcentratie van de verstedelijking. In deze tien 
jaren kwam het landbouwstructuurbeleid in Nederland tot volle bloei.109  
 Met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in 1962 werd het ideaal van 
de EEG van een gemeenschappelijke markt zonder grenzen voor het eerst praktisch 
werkelijkheid. Met tariefmuren was Europa afgeschermd van de wereldmarkt. Door het 
invoeren van het GLB werden de boeren in de zes deelnemende landen elkaars directe 
concurrenten, ondanks de grote regionale verschillen in productieomstandigheden.  
Het Europese GLB stimuleerde met de garantieprijzen de productie van een aantal 
landbouwproducten. Voor Nederland waren met name tarwe en zuivel van belang. Door 
de Europese garantieprijzen steeg de graanproductie in de jaren 1960-1967 met 25%, 
wat leidde tot overschotten. De boterberg verdubbelde tussen 1966 en 1968 bijna van 
79.000 tot 140.000 ton. Het landbouwbeleid slokte het grootste deel van de EEG-
begroting op. Ondanks verschillende pogingen en voorstellen van EEG-commissaris 
Mansholt om het in zijn ogen ook noodzakelijke Europese landbouwstructuurbeleid  
in te voeren, hielden de nationale overheden vast aan de zeggenschap over hun  
eigen beleid.110  
 De Nederlandse regeringen hadden voornamelijk een christelijk-liberaal karakter. 
Tijdens de formatieonderhandelingen in 1963 zorgde ‘het akkoord van Wassenaar’, 
gesloten bij de formateur Louis J.M. Beel thuis, voor een compromis over enkele 

                                                
107  Minderhoud (red) 1954 dl. 3: 674-678. 
108  Breunis, J. „Tien jaar landbouwvoorlichtingsfilms,” In Maandblad voor de Landbouwvoorlichting  
 13e Jaargang.Nr. 8 (1956): 477-483. 
109  Keulen 2014: 19. Van den Brink 1990: 115. 
110   Merriënboer, J. van. Mansholt. Een biografie. Amsterdam: Boom, 2006. 
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splijtende beleidskwesties. Dat maakte de weg vrij voor het kabinet Marijnen (1963-
1965). ARP-onderhandelaar Barend W. Biesheuvel wist in het akkoord extra budget vrij 
te maken voor Landbouw op de Rijksbegroting. Biesheuvel werd zelf de nieuwe minister. 
Al snel na zijn aantreden gaf hij de Nota inzake het landbouwbeleid uit. Daarin beves-
tigde de regering opnieuw de doelstellingen van het structuurbeleid: een netto bijdrage 
van de landbouw aan het nationaal product en het bevorderen van een redelijk inkomen 
in de agrarische sector. Dat laatste was nodig, want ondanks de herstructureringen bleef 
het gemiddelde inkomen binnen de landbouw onder dat van de industrie en de 
dienstverlening.111  
  

 Vignet 5.17 

De Nota inzake het landbouwbeleid van minister Biesheuvel reserveerde extra 
budget voor de almaar doorgaande reconstructie van plattelandsgebieden door 
middel van de ruilverkavelingen en de streekverbeteringen. De overheid hief de 
Dienst Kleine Bedrijven, opgericht in het crisisjaar 1936, op. Medewerkers en de 
overgebleven voorlichtingswerkzaamheden werden ondergebracht bij de RLVD en  
de ASV van de standsorganisaties. Om de vernieuwing van de landbouw en het 
platteland te stimuleren werd naast de bestaande financiële regelingen in 1963  
het Ontwikkelings- en Saneringsfonds (O&S-fonds) opgericht.  
           
Het O&S-fonds was net als het Landbouwcrisisfonds uit 1933 een zelfstandige 
stichting en dus geen onderdeel van het ministerie. Maar de directeur-generaal voor 
de Landbouw was voorzitter van het bestuur van het fonds, en medewerkers van het 
ministerie beschikten over de helft van de stemmen. De andere helft was in handen 
van het Landbouwschap. Daarin hadden de standsorganisaties de meerderheid en de 
werknemersbonden de minderheid. Het fonds kende twee subsidiemogelijkheden 
om boeren financieel te ondersteunen. De ontwikkelingslijn gaf boeren met 
‘gezonde’ bedrijven of ‘de blijvers’ subsidie tot 40% op investeringen in duurzame 
productiemiddelen die het productieproces zouden rationaliseren en de opbrengsten 
zouden verhogen. De meeste subsidie werd gegeven voor de bouw van nieuwe 
stallen en op de aanschaf van landbouwmachines.  
          De tweede lijn van het fonds gaf oudere kleine boeren, ‘de wijkers’, de 
mogelijkheid om met ‘een warme sanering’ hun bedrijf te beëindigen. De regelingen 
van het fonds kende een behoorlijke bureaucratie. Een kleine helft van de aanvragen 
werd afgewezen. De belangrijkste taak van de consulenten en hun assistenten van de 
RLVD werd om de afzonderlijke boeren te adviseren bij het opstellen van een 
bedrijfsontwikkelplan voor de ‘blijvers’ of een saneringsplan voor de ‘wijkers’ voor de 
O&S-fondsaanvragen.112 De voorlichters moesten zich richten op arbeidsproblemen, 
het intensiveren van de productie per arbeidskracht, op mechanisatie, specialisatie, 
bedrijfsfinanciering en samenwerkingsvormen.113  
           
 

                                                
111   Bieleman 2008: 470.  
112   Brink 1990: 122, 126, 134. Zuurbier 1984: 95. Van den Brink 1990: 130, 144. 
113   Zuurbier 1984: 68-72. 
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Het advies om planmatiger te gaan werken, dat Van den Ban in zijn proefschrift uit 
1963 gaf, werd opgevolgd door een directie Algemene Voorlichtingszaken in het 
leven te roepen, met de voormalig inspecteur Penders aan het hoofd.114  

 
Doordat de Agrarisch-Sociale Voorlichting (ASV) was ondergebracht bij de standsor-
ganisaties, richtte de RLVD zich als vanouds op de landbouwtechnische thema’s.  
Om deze beleidswijziging van maatschappelijke naar bedrijfstechnische thema’s te 
benadrukken werden de ‘Provinciale Raden voor de Voorlichting’ in 1964 omgedoopt tot  
‘Provinciale Raden voor de Bedrijfsontwikkeling’; bij de hoofddirectie van het ministerie 
in Den Haag volgde de naamswijziging in 1968. De Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst 
(RLVD) werd in 1971 gereorganiseerd tot de Dienst voor de Bedrijfsontwikkeling.  
De vernieuwde Dienst verlegde zijn tactiek van de groepsbenadering met het begeleiden 
van de verenigingen voor landbouwvoorlichting en de studieclubs naar een individuele 
werkwijze met adviezen voor bedrijfsontwikkelingsplannen.  
 
Hoewel het landbouwbeleid in de jaren 60 in veel opzichten een voorzetting was  
van de eerste naoorlogse jaren, werd in deze periode ook de basis gelegd voor nieuwe, 
belangrijke ontwikkelingen, zoals de zorg voor het milieu. Met de wet van 1954 was het 
landschapsplan al een verplicht onderdeel geworden van een ruilverkaveling. Zie 
daarvoor in  Vignet 5.3. De zorg voor het behoud en de ontwikkeling van de 
recreatieve, natuur- en cultuurhistorische waarde van het landschap lag bij de afdeling 
Landschapsbouw van Staatsbosbeheer.115 Net als de Cultuurtechnische Dienst en de 
RLVD viel Staatsbosbeheer onder het ministerie van Landbouw. Bij een ruilverkaveling 
bestond de mogelijkheid om erfbeplanting aan te leggen. Boeren konden meestal met 
subsidie op de huiskavel bomen en struiken planten. Gebeurde dat volgens een door 
Staatsbosbeheer goedgekeurd plan, dan kon een belangrijk deel van de kosten gedekt 
worden uit ruilverkavelingsbudget. De agrarische ondernemers moesten echter 
overtuigd worden om deze beplanting zonder praktische of directe bedrijfseconomische 
waarde aan te leggen.116  
 

 Vignet 5.18 

ERF EN LANDSCHAP (1963)117 is een kleurenfilm, gemaakt in opdracht van het 
departement van Landbouw, en gaat … 
           
           … over de landschappelijke functies van boom en struik, de noodzaak van  
          verantwoorde landschapsplanning en over het agrarische aandeel in verband 
          met de beplanting van tuin en boerenerf.118  
 
 

                                                
114  Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1964. 's-Gravenhage: Staatsdrukkerij- en 

uitgeverijbedrijf, 1964. 
115 Bieleman 2008: 467.  
116 De Visser 1997: 54.  
117 Op <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> is een verwijzing te vinden  
     om M 353 ERF EN LANDSCHAP (1963) te kunnen bekijken. 
118 Ministerie van Landbouw en Visserij. Filmcatalogus. 's-Gravenhage, 1971: 85. 
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De productie geeft een caleidoscopisch overzicht van Nederlandse streekgebonden 
landschappen en de boerenerven op het ‘oude land’ aan het begin van de jaren 60. 
De titelsequentie geeft aan dat R.J. Benthem, inspecteur bij Staatsbosbeheer, 
aanwijzingen voor de film gaf.  
          Ir. Roel J. Benthem (1911-2003), in Delft opgeleid als landmeter, was een 
vooraanstaand medewerker van de afdeling Landschapsbouw en een groot pleit-
bezorger voor structurele aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van het landschap. 
Hij bekeek het landschap vanuit een cultuurhistorische blik als ‘een treffend 
document van de veelbewogen geschiedenis van land en volk’. Zijn visie stond op 
gespannen voet met de inrichtingsopgave vanuit de landbouweconomische functie 
die de Cultuurtechnische Dienst voorstond. In 1945 schreef Benthem over het 
landschap:  
 
          Zijn waarde voor ons volksleven schuilt meer nog in de mogelijkheden, welke 
          het in zich draagt tot het boeien van de menselijken geest in zoo menig opzicht,  
          tot het dienen van de schoonheid en de wetenschap, tot het schenken van de  
          ware recreatie, tot de schepping van die zuivere harmonie, welke de mensch  
          van alle tijden niet mag ontbreken …. 119  
 
Vanuit deze overtuiging gaf Benthem de adviezen voor de film. Zij uit zich vooral  
in de visuele vormgeving van de productie. Het verhaal van de film gaat over de 
biografieën van de verschillende landschappen en vertelt over de nog kale  
gebieden in nieuwe polders of ruilverkavelingsblokken.  
 
De verbeelding van het landschap in de film M 353 ERF EN LANDSCHAP (1963) 2’15. 
 

 

 
Dit beeld toont het waterrijke Groene Hart met het veenweidegebied, kronkelende 
dijkjes met bebouwing en opgaande beplanting. Het landschap wordt wel 
schilderachtig genoemd, maar niet arcadisch. Het integrale gebruik van het 
landschap komt uitgebreid naar voren.  
         De verwoestende Tweede Wereldoorlog, de honger en de voedselschaarste 
worden niet genoemd. Wel is er even aandacht voor de ramp van 1953. De film zet 
aan tot het op de juiste manier planten van bomen en struiken en informeert over de 
beste boomsoort voor iedere bodemsoort. In ERF EN LANDSCHAP (1963) komt het 

                                                
119  De Visser 1997: 23. 
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destijds in ontwikkeling zijnde moderne landschapsarchitectonisch paradigma goed 
tot uiting.120 Veranderingen in het fysieke domein krijgen duidelijk aandacht. Sociale 
en culturele veranderingen komen aan bod door de levensverhalen van de land-
schappen. Mentale veranderingen bij bewoners worden niet benoemd. De film 
benadrukt als één van de weinige producties in de collectie de grote culturele 
waarde van traditionele streekgebonden landschappen. 

 
Vanaf het begin van de jaren 60 begon ook de zorg voor het milieu en ecologische 
processen in delen van de samenleving langzaam te ontluiken. In 1962 verscheen in  
de Verenigde Staten het boek Silent Spring van Rachel Carson (1907-1964). Daarin 
beschreef zij op dramatische wijze dat, door het intensieve gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen in de landbouw, de vogels in de lente niet meer begonnen te 
fluiten.121 Het was een voorbode van de steeds verdergaande kritiek op de vervuiling  
van het leefmilieu en de intensivering en industrialisatie van de landbouwproductie.  
Het prille milieubesef had vooralsnog weinig invloed op het landbouwbeleid. 
 In 1968 bracht het Plan-Mansholt een schokgolf in heel West-Europa teweeg.  
Het EEG-plan, officieel het Memorandum inzake de hervormingen van de landbouw in de 
Europese Economische Gemeenschap genoemd, was binnen het Europese directoraat-
generaal van commissaris Mansholt ontwikkeld. Het had als doel om de structuur van de 
Europese landbouw gezond te maken. Hij bracht het voor het eerst naar buiten op een 
vergadering van de Groninger Mij van Landbouw op 16 februari 1968.  
 

 Vignet 7.19 

Het Plan-Mansholt schetste de voor Nederlanders herkenbare structurele problemen 
in de landbouw, maar dan op Europees niveau. Voor de gehele EEG kwam het erop 
neer dat 75% van de bedrijven te klein zou zijn voor een rationele en lonende 
bedrijfsvoering. Het plan gaf een beeld van een ‘gezonde’ sector in 1980, presen-
teerde een programma om dat doel te bereiken en een bijpassende begroting 
waarmee het plan in tien jaar tijd uitgevoerd zou kunnen worden.  
         Het programma bij het Memorandum gaf aan dat de helft van de tien miljoen 
Europese boeren werk zou moeten vinden buiten de landbouw. De gezinsbedrijven 
zouden verdwijnen en door vrijwillige samenwerkingsverbanden en fusies zouden 
grote coöperatieve en intensief werkende bedrijven in het Europese landschap 
verschijnen. De boeren en hun werknemers zouden een normale veertigurige 
werkweek hebben en op vakantie kunnen gaan. Door een pensioenregeling zouden 
de agrarische ondernemers op 65-jarige leeftijd ruimte kunnen maken voor een 
nieuwe generatie. Om de overproductie tegen te gaan zou vijf miljoen hectare 
marginale landbouwgrond omgezet worden in natuurgebied. De productie zou 
daardoor verminderen en de prijzen stijgen.122  

                                                
120 Hellemondt, Imke, van. De Paradijsmethode. (diss). Amsterdam: Eigen beheer / Vrije Universteit, 2016. 
 Meeus, J.H.A. Op zoek naar een instrumentarium voor de ontwerpkritiek in de landschapsarchitectuur. 

(diss). Wageningen: Landbouwhogeschool, 1984.  
121 Bodelier, Ralf. „Het gif dat levens redt” In De Groene Amsterdammer. 24-07-2014: 22-29.  
 Bieleman in Schot 2000: 220. 
122 Van der Woude 2001: 334. 
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Het Plan-Mansholt zou volgens critici, vooral in landbouwkringen, socialistisch of zelfs 
communistisch zijn. Het zou leiden tot een industriële landbouw op door de staat 
afgedwongen kolchozen. Het plan stuitte, kortom, op grote weerstand zowel binnen  
de landbouwsector als daarbuiten. Op 13 december 1969 bijvoorbeeld probeerde 
Mansholt in Kiel (Duitsland) tevergeefs ruim vierduizend boeren toe te spreken.  
En op 23 maart 1971 verzamelden honderdduizend boeren zich om in Brussel  
te demonstreren.123  
 Het Nederlandse landbouwstructuurbeleid bleef in grote lijnen echter gehand-
haafd en de investeringen in het ruilverkavelingsprogramma gingen onverminderd door. 
In de periode 1963-1973 werd jaarlijks meer dan 40.000 hectare herverkaveld. Het 
topjaar was 1979 met 53.033 hectare en een budget van 247,6 miljoen gulden.  
De grootste drie projecten waren het Land van Heusden en Altena (14.000 hectare;  
al gestemd in 1958), Holten-Markelo (12.460 ha. uit 1968) en Oost- en Westdongeradeel 
(14.010 hectare uit 1970). De protesten en weerstand onder boeren zorgden voor uitstel 
en vertragingen in het programma, maar vrijwel nergens tot afstel van een project.  
Uit het overzicht dat Simon van den Bergh in zijn studie over de geschiedenis van de 
ruilverkaveling presenteert, blijkt dat van de totaal 668 genoemde projecten in de 
periode van 1925 tot en met 1979 er slechts één - tijdens de bezetting - van hogerhand 
werd opgelegd en dat er slechts 21 door de belanghebbenden werden afgestemd. 
Ruilverkavelen was dus een succesvolle strategie. In de loop van de jaren is ongeveer 
70% van het Nederlandse platteland opnieuw ingericht.124  
 
Maar de aandacht voor de maatschappelijke thema’s en problemen op het platteland 
nam af. Vanaf 1970 werden geen nieuwe streekverbeteringen meer gestart en werd  
het programma afgebouwd. In 1976 sloot het laatste project af. De Agrarisch-Sociale 
Voorlichting (ASV) met de maatschappelijke doelen en groepsbijeenkomsten werd 
omgevormd tot Economisch Sociale Voorlichting (ESV). Deze vorm van voorlichting 
richtte zich op bedrijfseconomische thema’s in het verlengde van het O&S-fonds.  
De ESV werd uitgevoerd door de standsorganisaties. Daarvoor kregen de katholieke 
KNBTB, de christelijke CBTB en het liberale KNLC, net als voor de ASV, subsidie van het 
rijk. Het jaar erop werd de subsidie voor de stichting voor Huishoudelijke Voorlichting 
ten Plattelande door het ministerie van CRM opgeheven.125  
 Met het afbouwen van de sociale programma’s kwam er een einde aan de 
intensieve aandacht van de staat voor het maatschappelijk welzijn van de plattelands-
bevolking. Het betekende het einde van het toepassen van de strategie van social 
engineering. De ‘modernisering van het platteland … [was in 1973] … in sociaal opzicht 
een feit ….’ 126 Daarmee werd echter voorbij gegaan aan het gegeven dat, ondanks de 
sterke stijging van de productiviteit per arbeidskracht, de gemiddelde bedrijfsgrootte 
voor de individuele agrarische ondernemer in het algemeen te klein bleef om een 
redelijk inkomen te generen.127 Dus het ruilverkavelingsprogramma en de streekver-
beteringen hadden de sociaal-economische problemen van de boeren niet opgelost.  
Die aanhoudende problemen leidden herhaaldelijk tot protesten, mede gevoed door de 
                                                
123 Merriënboer 2006: 351, 354. 
124 Van den Bergh 2004: 2, 207-216, Bijlage D. 
125 Karel 2005: 91. Zuurbier 1984: 68. 
126 Karel 2005: 310. 
127 Bieleman 2008: 462. 
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emancipatie- en democratiseringsgolven die sinds 1968 over de wereld en Nederland 
spoelden. Het vertrouwen in het Groene Front nam mede daardoor bij grote groepen 
boeren en plattelandsbewoners af. In 1971 leidde bijvoorbeeld de stemming over de 
ruilverkaveling in Tubbergen in Twente tot zware protesten onder de boeren. In hun 
ogen was de stemmingsprocedure niet democratisch.  
 

 Vignet 5.20 

De NOS-actualiteitenrubriek PANORAMIEK (1972) deed op 9 januari 1972 verslag  
van de grimmige protesten op de dag van de stemming. Daarbij kwamen boeren 
tegenover de mobiele eenheid van de politie te staan. 
 
Stilstaand beeld uit PANORAMIEK (1972) 7’55 in „Veldslag in Tubbergen.”(2014) 128 
 

 

 
Slechts 1% van de ongeveer 3.000 gerechtigden bracht zijn stem uit. Zij stemden voor 
en de ruilverkaveling Tubbergen werd dus formeel aangenomen, maar ze werd nooit 
uitgevoerd. Als reactie op deze en vergelijkbare protesten werden in 1975 de 
stemmingsprocedures in de Ruilverkavelingswet aangepast. Niet-stemmers telden 
niet meer als voorstanders.129  
         De kwestie leidde tot verdeeldheid in de streek. Een aantal jaren later werden 
rond Tubbergen alsnog nieuwe landwegen en waterlopen aangelegd en volgde een 
vrijwillige kavelruil buiten de overheid om. Tussen 1971 en 2014 nam het aantal 
boerenbedrijven in het gebied af van ± 1.200 tot 300. In 2020 zullen het er 
waarschijnlijk 150 zijn.130  

 
Maar niet alleen de boeren lieten van zich horen. Rond 1970 groeide wereldwijd de 
invloed van de groepen met een kritische ecologische overtuiging. De publicatie van 
Grenzen aan de groei uit 1972 van de Club van Rome was daarvoor van grote betekenis. 
Het rapport schetst een beangstigend beeld van de eindigheid van de natuurlijke 
hulpbronnen en de vervuiling van het leefmilieu door de geïndustrialiseerde 
samenleving. De door computers gegenereerde modelmatige scenario’s waren 

                                                
128 Blokzijl, Maarten. „Veldslag in Tubbergen.” Andere Tijden. NTR / VPRO, 8-5-2014 Rafaëla van der Meer 

(red) besteedde aandacht aan het verzet. Geraadpleegd op 2016-03-04 
<http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2013-2014/Veldslag-in-Tubbergen.html>. 

129  Bieleman in Schot 2000: 63. Strijker and Terluin 2015: 67. Van den Brink 1990: 214. 
130  Blokzijl 2014 (op internetpagina genoemd in voorgaande noot.) 
. 
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gebaseerd op grote hoeveelheden statistische informatie. De bezorgdheid richtte zich 
ook op de praktijken binnen de landbouw. Het rapport stond aan het begin van een 
proces waarbij de overheid met tal van natuur- en milieubeschermende maatregelen  
de vrijheid van het agrarisch ondernemen aan banden legde.131 In Nederland kreeg de 
kritiek voor het eerst praktische invulling met protesten tegen de legbatterij door de 
introductie van het scharrelei. De nieuwe regelgeving zorgde voor een sterke 
verbetering van het fysieke leefmilieu, maar loste de afhankelijkheid van eindige 
natuurlijke hulpbronnen niet op.132  
 Ook in andere opzichten betekenden de jaren 70 een breuk met het naoorlogse 
politieke en maatschappelijke klimaat. Eind 1973 brak de oliecrisis uit, waarmee zich de 
grenzen van de economische groei aankondigden. Na vervroegde verkiezingen trad op 
11 mei 1973 het kabinet-Den Uyl (PvdA) aan, een brede centrum-linkse coalitie met op 
Landbouw F. van der Stee (KVP). Het optreden van dit kabinet – het meest linkse in de 
naoorlogse geschiedenis – stelde het rotsvaste geloof in de zegeningen van de vrije 
ondernemingswijze productie nadrukkelijk ter discussie.133 De zuilen brokkelden verder 
af en ook op het platteland eiste men persoonlijk zijn democratische rechten op.  
De verzorgingsstaat zorgde ervoor dat de sociale verhoudingen op het verzuilde 
platteland verschoven. En de kritiek op de landbouwsector groeide. Terwijl binnen de 
landbouwvoorlichting en voor het merendeel van de boeren de ‘moderne bedrijfsstijl’ 
het ideaal bleef, werden de agrarisch ondernemers in de publieke opinie steeds vaker 
afgeschilderd als vervuilers van het leefmilieu en vernietigers van de plattelandsidylle.  
EEG Landbouwcommissaris Mansholt bleef zich formeel actief inzetten voor het GLB, 
ook al was hij teleurgesteld dat het Memorandum van 1968 geen formeel beleid was 
geworden. In zijn laatste jaren als commissaris raakte hij onder de indruk van de 
stagiaire en activiste Petra Kelly en het gedachtengoed van de Club van Rome.  
In 1973 ging hij met pensioen. In zijn boek De crisis (1975), eerder gepubliceerd in het 
Duits en Frans, keek Mansholt uiterst kritisch terug op zijn eigen beleid van het 
veranderen van de structuur van de landbouw in Nederland en Europa. Tot zijn 
overlijden in 1995 zou de boer, minister, Europees commissaris en vooral de bevlogen 
en tegendraadse Mansholt een kritisch mens blijven. De laatste decennia van zijn leven 
woonde hij samen met zijn vrouw Henny Postel in een verbouwde boerderij in het 
‘museumdorp’ Havelte in Drenthe. Hij bleef actief lid van de PvdA en tal van andere 
organisaties.134  
 

 5.7  Verschuivende perspectieven 1973-1985  

In het vervolg op de grote bloeiperiode bleef in de jaren 1975-1985 de agrarische 
productie in Nederland stijgen en het aantal bedrijven en arbeidsplaatsen in de 
agrarische sector dalen. De schaalvergroting, rationalisatie, mechanisatie, intensivering 
en specialisatie in de landbouw zetten verder door. De groei binnen de sector werd 

                                                
131  Meadows D. H. et all. The Limits of Growth. A report for the Club of Rome Project ... New York:  
      Universe Books, 1972. 
132  Bieleman in Schot 2000: 172. Siemes 2008: 122. Merriënboer 2006: 363, Bieleman 2008: 479,  573. 
133  Davids, Karel. Marjolein 't Hart (red). De wereld en Nederland, Een sociale en economische  
      geschiedenis van de laatste duizend jaar. Amsterdam: Boom, 2011: 220. 
134  Merriënboer 2006. 
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vooral veroorzaakt door het versnelde proces van intensivering en specialisatie in niet-
grondgebonden sectoren zoals de intensieve veehouderij, de glastuinbouw en de 
bloementeelt. Door de toepassing van wetenschap en technologie kregen deze 
deelsectoren een sterker industrieel karakter en legden een steeds zwaarder beslag op 
het milieu. In 1977 steeg het budget voor de rentesubsidies in de landbouw met 63%  
en van het O&S-fonds met 11%. Het wegvloeien van werkgelegenheid uit de landbouw 
naar de industrie en de dienstensector stagneerde, omdat de werkloosheid in de gehele 
samenleving toenam. Toch maakten in de periode 1975-1985 in Nederland 2.024 boeren 
gebruik van de saneringsregelingen van het O&S-fonds om hun agrarisch bedrijf te 
beëindigen. Dat was 7,6% van het totaal. Van de vrijgekomen grond ging 66% over naar 
andere boeren, waarmee vooral werd ingezet op het vergroten van andere bedrijven. 
De afname van cultuurgrond was dus minder groot en bedroeg 0,6% per jaar.135  
  

 Vignet 5.21 

De Landbouwhogeschool (LH) was en bleef de wetenschappelijke en technologische 
spin in het landbouwweb. In Wageningen was ook een groot aantal toegepaste 
wetenschappelijke instituten van de Directie Landbouwkundig Onderzoek van het 
ministerie te vinden.136 De positie van ‘Wageningen’ uitte zich onder andere ook in de 
onderwerpkeuze voor de producties van het Filmbureau. Een voorbeeld van een film 
over de verdergaande intensivering en toepassen van technologische vernieuwingen 
van de veehouderij is HET MESTEN VAN VARKENS (1974). Hierin … 
 
          … komen alle aspecten van [aankoop tot aflevering] die bij de moderne wijze 
          van varkensmesten van belang zijn aan de orde. [...] Voorts wordt gewezen op  
          het belang van een goede registratie en administratie.  
 
Films met een uitgesproken technologisch onderwerp zijn bijvoorbeeld BESTRIJDINGS-
MIDDELEN (1973), COMPUTER-GROENTEN (1974), en RADIOACTIVITEIT IN DE LANDBOUW (1975).  
 
Stilstaand beeld uit M 483 RADIOACTIVITEIT IN DE LANDBOUW (1975) 11’25 
 

 

 
 

                                                
135 Wielinga, Eelke. Netwerken als levend weefsel. (diss). Wageningen Universiteit, 2001: 62.  
      De prijs van landbouwgrond verdubbelde in deze periode. Van den Brink 1990: 183-188. 
136 Bieleman 2008: 520-522.  
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De cineasten verbeelden in de laatste film de abstracte radioactieve neerslag als een 
soort confetti of sneeuw. Alleen COMPUTER-GROENTEN (1974) werden in 1984 nog 
gedistribueerd.137   

 
Ondanks het verhogen van de EEG-subsidies op de agrarische productie nam het 
inkomen in de Nederlandse land- en tuinbouw tussen 1975 en 1980 af met 11%.138 
Groepen boeren kwamen opnieuw in opstand tegen de ontwikkelingen vanuit Brussel 
en bezetten bijvoorbeeld verkeersknooppunten. Op 5 augustus 1974 hielden zij een 
grote protestdemonstratie in stadion Galgenwaard in Utrecht. De boeren keerden zich 
tegen de eigen leiders, zoals de bestuurders van standsorganisaties en andere vertegen-
woordigers in de overlegstructuren van het Groene Front. De directe aanleiding was een 
uitspraak van de voorzitter van de katholieke boerenbond C.G.A. (Gérard) Mertens, dat 
‘de helft van de boeren zal verdwijnen.’ 139  
  
De Europese Commissie vaardigde in 1972, namens de lidstaten, drie richtlijnen uit  
die het begin markeren van Europees beleid om de structuur van de landbouw te 
verbeteren. Het Brusselse beleid voor structuurhervorming had opnieuw als 
achterliggend doel om de voedselprijzen laag te houden en de arbeid op de land- 
bouwbedrijven lonend te maken. De maatregelen zouden op den duur het 
geldverslindende prijsbeleid overbodig moeten maken. Het afvloeien van boeren  
en landarbeiders naar andere sectoren werd bevorderd. Nederland was daarin een 
koploper want de EEG-richtlijnen pasten goed in de bestaande ruilverkavelings- en 
voorlichtingspraktijk en de werkwijze van het O&S-fonds.140  
 Een tweede aanleiding voor een Europees landbouwstructuurbeleid was dat in 
1973, naast Denemarken en Ierland, het Verenigd Koninkrijk toetrad tot EEG, met als eis 
dat de Hill Farm Bill een onderdeel zou worden van het GLB. Dit werd de ‘Bergboeren-
regeling’ ofwel het beleid voor Less favoured areas. Boeren in de bergen, heuvels of in 
andere gebieden met natuurlijke handicaps konden, los van hun productie, via het GLB 
inkomenssteun krijgen van de staat.  
 Vertegenwoordigers van de ecologische overtuiging waren voorstanders van deze 
ontwikkelingen. Zij wonnen aan kracht en hun aanhang was zoals gebruikelijk niet alleen 
in de stad te vinden. Ook onder boeren werd in kleine kringen gezocht naar bedrijfs-
vormen die minder belastend zouden zijn voor de omgeving, zoals het selectiever 
spuiten van gewasbeschermingsmiddelen en het beperkter toedienen van stikstof en 
andere meststoffen. Voorbeelden daarvan waren de Werkgroep Veenkoloniën,  
de Werkgroep Beter Zuivelbeleid en de Werkgroep Jonge Veehouders in de 
Eilandspolder in de provincie Noord-Holland. Binnen de LH in Wageningen kwamen 
initiatieven tot ontwikkeling om de gerezen problemen in de landbouw op te lossen, 
zoals bij de Boerengroep waarin linkse studenten en een enkele medewerker zich 
organiseerden.141  
 

                                                
137  Ministerie van Landbouw en Visserij. Filmcataolgus. 's-Gravenhage, 1984: 69, 80, 70, 94. 
138  Van den Brink 1990: 198.  
139  Siemes 2008: 71. Krajenbrink 2005: 248-254. 
140  Van den Brink 1990: 154-156. 
141   Bieleman in Schot: 196. Strijker and Terluin 2015: 71. 
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Met de ontwikkelingen in het politieke en sociale klimaat veranderde ook de houding 
van de overheidsvoorlichters in Den Haag in de jaren na 1970. Zij gingen volgens Marja 
Wagenaar (1997) actief ‘… zoeken naar de onder- en bovengrenzen …’ van de wijze 
waarop overheidsinformatievoorziening de meningsvorming in een democratische 
samenleving mag beïnvloeden.142 Deze omschrijving is zeker ook van toepassing op de 
voorlichtingspraktijken van het ministerie van Landbouw. Dat blijkt onder andere uit het 
feit dat ook films die niet de beoogde ontwikkelingen van het structuurbeleid als 
onderwerp hadden, een plaats kregen in de collectie van het Filmbureau. Een vroeg 
voorbeeld is EILANDSPOLDER (1974), waaruit een ecologische overtuiging spreekt.143   
 

 Vignet 5.22 

In de natte Eilandspolder leefden veel zeldzame water- en veenweidevogels.  
Boeren hadden het er door de slechte agrarische productieomstandigheden  
moeilijk. De polder was ook populair bij volkstuinders uit de nabijgelegen steden 
zoals Amsterdam, Zaandam en Alkmaar. Het hoofdconflict in de film gaat niet over 
spanningen tussen landbouw en natuur, maar tussen recreanten en natuurbe-
schermers. Door een ruilverkaveling konden de intensief boerende tuinders uit  
de waterrijke polder verplaatst worden. Door het ruilen van eigendommen zou  
in de kern van het gebied een veenweidevogelreservaat kunnen komen met 
daaromheen een schil met extensief boerende veehouders.  
 
Het landschap van de M 461 EILANDSPOLDER (1974) 1’55. 
 

 

 
Dit is een vogelvluchtbeeld van de polder met op de voorgrond landbouwgebied en 
het natuurreservaat aan de horizon. De intensief beweide percelen en de 
bedrijfsgebouwen aan de randen konden verbonden worden door een stelsel van 
dammen. Maar de natuurbeschermingsmotieven waren niet in overeenstemming 
met de formele doelstellingen van de Ruilverkavelingswet. In de film gaan de lokale 
natuurbeschermers een coalitie aan met de veehouders uit de Eilandspolder om dit 
tussen de regels door ter discussie te stellen. 
            
 

                                                
142  Wagenaar 1997: 35. 
143  Op  <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> is een verwijzing te  
 vinden naar de film M 461 EILANDSPOLDER (1974). 
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De Eilandspolder was een laboratorium voor een nieuwe strategie voor het omgaan 
met conflicten tussen landbouw en natuur. In plaats van het ruimtelijk scheiden van 
de functies kwam tijdens de ruilverkaveling het combineren van het grondgebruik 
voor landbouw en natuur tot stand. Waarschijnlijk was Staatsbosbeheer de financier 
en inhoudelijk verantwoordelijk voor de productie.  
          De ecologisch bewuste boeren uit de Eilandspolder werden ondersteund door 
de Boerengroep uit Wageningen. De herinrichting van de polder was een experiment 
voor wat later ‘agrarisch natuurbeheer’ zou gaan heten. Het begrip en de uitkomsten 
van het experiment verwierven een plaats in het formele ruimtelijk beleid.144 In zijn 
bijdrage aan de verzameling oral history-films LANDBOUWFILMS EN VERHALEN haalt 
Willem Schermerhorn zijn herinneringen op aan de boerenpraktijken in de polder en 
zijn rol als voorzitter van de Plaatselijke Commissie van de ruilverkaveling.145     

 
In Nederland zou de Bergboerenregeling vorm krijgen in de Relatienota 1975.146 Daarin 
gebruikten de ministeries van Landbouw en CRM, verantwoordelijk voor het 
natuurbeschermingsbeleid, onder andere de ervaringen uit de Eilandspolder. De nota 
gaat in op de verhouding tussen de natuurlijke en cultuurhistorische waarden en de 
economische waarde van het agrarisch cultuurlandschap. De nota deelde het nationale 
platteland, net als de Eilandspolder, op in gebieden bestemd voor de landbouw en 
gebieden met hoge natuur- en cultuurwaarden. In de eerste soort gebieden kreeg de 
economische functie van de landbouw prioriteit. In de gebieden met hoge natuur- en 
landschapswaarden werd de aankoop van percelen voor natuurbeschermings-
organisaties opgevoerd. In een derde soort gebieden werden natuur en landbouw 
doelen gemengd. Daar kregen boeren productiebeperkende maatregelen opgelegd. Als 
tegenprestatie voor het doen of laten van bepaalde handelingen in de bedrijfsvoering 
kregen de boeren minutieus vastgestelde vergoedingen. Voorbeelden daarvan zijn het 
niet-maaien voor een bepaalde datum, het onderhouden van een houtwal of 
vasthouden aan een hoger grondwaterpeil. De regelingen werden vastgelegd in 
beheersovereenkomsten.147  
 Binnen de landbouw zorgden de afname van het nationale landbouwareaal en de 
beperkingen in de bedrijfsvoering overal in het land tot discussies en protesten. Boeren 
voelden zich in hun vrijheid als agrarisch ondernemer aangetast en kwamen in verzet, 
niet alleen in Nederland maar ook in de rest van Europa. In 1976 stapten zij massaal op 
hun trekkers om in Brussel te betogen tegen het EEG-beleid. Een jaar eerder was het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in werking getreden: een volgende stap 
om te komen tot een landbouwstructuurbeleid op EEG-niveau. De eerste praktijken van  
het fonds werden duidelijk. Het richtte zich niet alleen op de landbouw, maar op tal van 
projecten van regionale en lokale overheden.148   
 In Nederland gaf de regering met de Rijksnota inzake Selectieve Groei uit 1976 in 
grote lijnen aan wat het komend beleid zou moeten zijn in de door de oliecrisis 
                                                
144  Strijker and Terluin 2015: 67. 
145  Zie voor het interview in de verzameling LANDBOUWFILMS EN VERHALEN, ontsloten via  
 <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> 
146  Snoo, G.R. de. (red). Agrarisch natuurbeheer in Nederland, Principes, resultaten en  
     perspectieven. Wageningen Academic Publishers, 2016: 64-65 en 99-100. 
147  Bieleman 2005: 468. Bieleman in Schot 2000: 54. Snoo 2016: 93-95. 
148  Siemes 2008: 178. Bieleman 2008: 476. Van den Brink 1990: 171, 183. 
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veranderende economische omstandigheden. Op 22 maart 1977 viel het centrumlinkse 
kabinet onder leiding van Joop Den Uyl (PvdA) over de grondpolitiek. Linkse ministers 
wilden bij onteigening en ruilverkavelingen de grond anders waarderen. In plaats van de 
marktwaarde zou de veel lagere gebruikswaarde de richtlijn worden. De confessionele 
bewindslieden, waaronder Fons van der Stee van Landbouw en W.F. de Gaay Fortman  
van Binnenlandse Zaken, steunden het voorstel niet.149 Nieuwe coalitieregeringen traden 
na verkiezingen in 1977 aan met Dries van Agt (CDA) als premier en met achtereen-
volgens de ministers Fons Van der Stee en de Wageningse ingenieur Gerrit Braks en Jan 
de Koning (alle drie CDA) op Landbouw. Deze kabinetten onder CDA-leiding veranderden 
de stijl van het overheidsingrijpen in wat Sjoerd Keulen karakteriseert als ‘management- 
en consensuspolitiek’.150 Eén van de voor de landbouw belangrijke maatregelen was de 
Wet op de Investeringsrekening (WIR), een uitwerking van de Nota inzake Selectieve 
Groei. De wet trad in 1978 in werking en had tot doel de bevordering van investeringen 
in milieubeschermende en energiebesparende maatregelen door toekenning van 
subsidies en toeslagen, vooral in het midden- en kleinbedrijf. De landbouwsector 
maakte daar volop ruim gebruik van.151   
  
Het beleid van verdergaande rationalisering, mechanisering, specialisatie en schaal-
vergroting was volgens de landbouwingenieurs nodig om de bedrijfsvoering lonend te 
houden. Van grote betekenis voor de ontwikkelingen op het platteland was, naast het 
overheidsingrijpen, de invloed van de markt. Dat blijkt onder andere uit het in de tijd 
sterk toenemende verschil tussen de landbouwprijzen en het uurloon zoals de grafiek in 

 Vignet 4.7 laat zien. In veel gevallen was er sprake van een wisselwerking tussen het 
nationale, Europese en internationale beleid en de markt.152  
 

 Vignet 5.23 

Een groot aantal van de ontwikkelingen is terug te vinden in de collectie van het 
Filmbureau. In 1980 werd een serie van zes producties onder de titel LEVEN VAN DE 

AARDE opgenomen. De serie verstrekte inzicht in het werk van de instituten en 
vakgroepen van de Landbouwhogeschool, maar ook in de wijze waarop wetenschap 
en commerciële technologie een grote plaats verwierven in de dagelijkse 
boerderijpraktijken. De rationalisatie van het melkveebedrijf is een van de 
onderwerpen in DE WITTE REVOLUTIE (1980).153 De sequentie waaruit het komend beeld 
is genomen vertelt over de wijze waarop koeien op een, destijds uiterst moderne 
wijze, machinaal, als op een lopende band, gemolken worden. De film brengt dit in 
contrast met het arbeidsintensieve traditionele handmelken. 
 

                                                
149 „Kabinetten 1945-heden.” „Kabinetscrisis 1977: grondpolitiek”. Parlement.com Montesquieu Instituut.  
       Geraadpleegd op 21-04-2018 <https://www.parlement.com/id/vh8lnhrp1x03/kabinetten_1945_heden> 
 en <https://www.parlement.com/id/vh8lnhrouwxb/kabinetscrisis_1977_grondpolitiek>. 
150  Keulen 2014: 19. 
151  Van den Brink 1999: 156. 
152  Van den Brink 1999: 191. 
153 De serie LEVEN VAN DE AARDE (1980) ‘… wil een beeld geven van het belang van onderzoek’ in de  
      landbouwpraktijk. M 506 DE WITTE REVOLUTIE (1980) is onderdeel van deze serie geproduceerd in 
       opdracht van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek en de Landbouwhogeschool. Ministerie van 
       Landbouw en Visserij. Filmcatalogus. 's-Gravenhage, 1984: 76, 80. 
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Stilstaand beeld uit M 506 DE WITTE REVOLUTIE (1980) 
 

 

 
Onder andere het door de melkfabrieken verplicht vernieuwen van het melklokaal 
met een melktank en de bouw van ligboxenstallen zorgde ervoor dat tussen 1978 en 
1985 het gemiddelde aantal koeien per bedrijf steeg van 39 naar 62, dus met 59%.154  
          HET WONDER VAN DE BLOEMBOL (1981) past in de almaar doorgaande ontwik-
kelingen in de landbouw en vertelt over ‘… de moderne teelt en handel’ van een 
gewas dat belangrijk is voor de export en uitgebreide, vergaande bodembewerking 
en veelvuldig chemische gewasbeschermingsmiddelen vraagt. 

 
Het groeiend ecologisch bewustzijn in de samenleving kwam onder andere tot 
uitdrukking in de bezorgdheid over en protesten tegen de steeds intensievere en 
vervuilende landbouwpraktijken.155 Bijgevolg verschoven in deze periode ook de 
aandachtsgebieden van het ministerie van Landbouw. In het departementale Actieplan 
voor de public relations voor 1976-77 werd als eerste punt genoemd het veranderen van 
het imago van wat het plan letterlijk ‘… een “boeren”-ministerie …’ werd genoemd, in 
een departement ‘… van algemeen bestuur.’ Binnen het ministerie zouden in de 
toekomst natuur en landschap, recreatie, sportvisserij en paardensport, de kwaliteit en 
prijs van voedingsmiddelen en het inkomensbeleid meer aandacht moeten krijgen.156  
De wens van het ministerie om meer gezien te worden als een algemeen departement, 
toont zich in de filmpraktijk doordat producties met een overduidelijk stedelijk of 
natuurbeschermingsthema de collectie instroomden. Voorbeelden van films die zich 
afspelen in de stad zijn KINDERBOERDERIJEN – TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN (1981),  
NATUUR JE BUUR (1983), beide gemaakt in opdracht van het Instituut voor Natuurbe- 
schermingseducatie (IVN) in Amsterdam, en JIJ OP JE FIETS (1984), in opdracht van het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat.  
 De veranderingen in de wijze waarop nationaal en internationaal naar de 
landbouw werd gekeken, zouden zich in de jaren 80 verder doorzetten. Weliswaar  
steeg het budget voor het ‘Oriëntatie- en Garantiefonds’, waaruit het Europese GLB 
werd betaald, van nog geen vier miljard in 1973 naar meer dan zestien miljard ECU in 
1984. Op 1 maart 1984 brak Europa met het beleid van ongelimiteerde steun aan de 
landbouwproductie. Quota en superheffing op melk werden ingevoerd om de productie  
te verlagen. Later volgden andere productiebeperkingen en het afbouwen van  

                                                
154 Van den Brink 1999: 191. 
155  Bieleman 2008: 537. 
156  Nationaal Archief, Den Haag, Directie Voorlichting en Externe Betrekkingen 1971 - 1990, ??,   
       nummer toegang 0.7125, inventarisnummer 1. 
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garantieregelingen.157 In Nederland werd ir. Gerrit Braks (CDA) minister van landbouw in 
de elkaar opvolgende kabinetten-Lubbers (1982-1990).  
 

 Vignet 5.24 

In de verzameling LANDBOUWFILMS EN VERHALEN kijkt voormalig minister Gerrit Braks 
(1933-2017) terug op zijn leven aan de hand van ALLES WISSELT (1982).158 Hij was de 
verpersoonlijking van het landbouwbeleid en werd geboren in een groot rooms-
katholiek gezin op een ontginningsboerderij in de Peel. Hij werkte bij de RLVD, 
studeerde in Wageningen en was landbouwdiplomaat in Brussel in de tijd van EEG-
commissaris Mansholt.  
 
Oud-minister Gerrit Braks (CDA) kijkt terug op zijn leven en werk.  
 

 

 
Tijdens zijn ministerschap brak hij met het Groene Front, de intensieve samen-
werking van ministerie, parlement en landbouworganisaties. Aanleiding waren 
wettelijke beperkingen van de mestproductie. Als reden noemde Braks ‘… een te in 
zichzelf gekeerde houding van de sector.’ De landbouworganisaties zouden dus 
onvoldoende communiceren met de rest van de samenleving over de waarde van de 
moderne landbouwmethoden. Maar de ontwikkelingen in de intensieve 
veehouderijbedrijven gingen onverminderd voort. Braks trad in 1990 af vanwege een 
kwestie bekendstaand als ‘de visfraude’.159  

 
In de jaren 1980 nam de invloed van de Wageningse ingenieurs op het departement van 
Landbouw af, in het voordeel van managers opgeleid tot econoom, jurist of bedrijfs-
kundige.160 De tanende invloed van de landbouwkundigen kwam mede doordat de 
ecologen van de Directie Natuurbescherming in 1982 werden overgeheveld van het 
ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) naar Landbouw.161  

                                                
157   Van der Woude 2001: 337. Siemes 2008: 115. Bieleman 2008: 476. De rekeneenheid ECU werd  
       in 1999 vervangen door de euro met dezelfde waarde.  
158   Oud minister ir. Gerrit Braks (CDA) kijkt met de film M 522 ALLES WISSELT (1982) terug op zijn leven en 

 werk. Hij vertelt dat rond 1970 de stank die de intensieve varkenshouderij produceerde en de  
       gevolgen van de koperrijke mest op het land hem grote zorgen baarden. Zie ook Siemes, Hans. Braks.  
  Carrière met een diploma handmelken. Zwolle: Waanders Uitgevers, 2008: 126. Zie voor  
  LANDBOUWFILMS EN VERHALEN op <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> 
159   Siemes 2008: 128. Woude 2001: 438. Siemes: 2008: 251. „Kabinetten 1945-heden.” Parlement.com. 

 Montesquieu Instituut, Geraadpleegd op 21-04-2018, 
 <https://www.parlement.com/id/vh8lnhrp1x03/kabinetten_1945_heden.> 

160   Lintsen, Harry, Ingenieur van beroep. Historie, praktijk, macht en opvattingen van ingenieurs  
       in Nederland. Den Haag: Ingenieurspers, 1985: 219, 220. 
161   Siemes 2008: 169-170. 
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De film ALLES WISSELT (1982) weerspiegelt de afnemende macht van het landbouw-
bedrijfsleven en de opkomende invloed van de ecologische overtuiging. De aandacht 
voor cultuurhistorie in de film geeft de kracht van het idyllische plattelandsbeeld in de 
samenleving weer.  
 

 Vignet 5.25 

De film ALLES WISSELT (1982) is de laatste productie in de collectie van het Filmbureau 

met landschapsherinrichting als onderwerp.162 Een aantal sequenties is opgenomen 
in het toeristisch zo populaire Zuid-Limburg. Traditie en moderniteit zijn belangrijke 
thema’s in de film, maar zij worden niet meer alleen bezien binnen de landbouw-
sector maar geplaatst in een algemeen maatschappelijk kader. Invloeden vanuit de 
stad op het platteland zijn dominant. Stedelingen wensen een ‘traditioneel beeld’ en 
de agrarische ondernemers willen een moderne, efficiënte bedrijfsvoering. In het 
papieren archief van Beeld en Geluid is ook het productiedossier van ALLES WISSELT 
teruggevonden.163  
          Deze productie had tot doel het begrijpelijk maken van de beleidsuitvoering 
van de landinrichting in het kader van de Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening 
(1974). In deze Nota werd procesmatig een toekomstbeeld voor heel Nederland 
gezocht, onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VROM. Inhoudelijk 
moest de film aansluiten op de Planologische kernbeslissing, de zogeheten PKB-
procedure voor het Structuurschema voor de Landinrichting, waarvan de definitieve 
versie in 1984 werd vastgesteld. In de film zitten scènes over de stemmings-
procedure van de ruilverkaveling Waterland in 1982, maar verder gaat de film in op 
de motieven van de Landinrichtingswet 1985.164 
 
Naast het algemene publiek had de film vooral de voortgezet onderwijs-leerlingen 
tot doelgroep, in het bijzonder die van de land- en tuinbouwscholen.  
 
Het landschap van de M 522 ALLES WISSELT (1982) 9’45. 
 

 

 

                                                
162  Op <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> is een verwijzing naar M 522 

ALLES WISSELT (1982). 
163  Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum. Papieren archief: Doos 2525-2527, 
      Map V.734.82. 
164 Terwan, Paul en Joke Stoop. Boeren in Waterland. Streekbewoners over veranderingen in het  
      landschap. Utrecht: Stichting Matrijs, 2017: 45. 
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Daarnaast richtte de film zich op boeren, tuinders en milieugroepen in 
ruilverkavelingsgebieden. Bij de film hoort een schriftelijk lesmateriaalpakket (voor 
alsnog niet teruggevonden). 
          ALLES WISSELT (1982) sluit af met een oproep aan alle groepen in de samenleving: 
‘… er moet intens samengewerkt worden om een nieuw evenwicht te vinden …’.  De 
film geeft geen uitkomst van de samenwerking; ook qua filmische vormgeving is 
onduidelijk hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. 

 
Het onderzoek naar de betekenis van de landbouwvoorlichtingsfilms beschreven in dit 
proefschrift gaat over de jaren 1945-1985. Televisie zorgde in de loop van de jaren 70 
voor een sterke ontwikkeling van het elektronisch vastleggen en bewerken van filmisch 
materiaal. De meeste filmsystemen op celluloid zoals op 16mm, 8mm en super8 
verloren aan betekenis en goedkopere videosystemen kwamen daarvoor in de plaats. 
Die stelden maatschappelijke groepen en instellingen in staat hun eigen audiovisuele 
producties te maken of te laten produceren. Iedereen kon ‘filmen’ en het resultaat was 
op elk televisietoestel te zien. Film op celluloid was daarmee het medium voor 
bioscoopfilms, liefhebbers en kunstenaars geworden.165 Het departement bracht  
in 1984 de laatste catalogus uit en het Filmbureau bij de Directie Voorlichting en  
Externe Betrekkingen hield op te bestaan.  
 De maatschappelijke en beleidsmatige veranderingen betroffen meerdere 
ambtelijke werkvelden van het ministerie van Landbouw. De Dienst Bedrijfsontwik-
keling, voortgekomen uit de RLVD, maakte reorganisaties door en werd vanaf 1986 in 
stappen geprivatiseerd.166 In 1985 heette het platteland in ambtelijke kringen ‘groene 
ruimte’, en ruilverkavelingen met als belangrijkste doel het verhogen van de landbouw-
productie werden met de Landinrichtingswet van 1985 ingepast in het ruimtelijke 
ordeningsbeleid. Boeren verloren in de nieuwe wet het stemrecht over de projecten aan 
Provinciale Staten. De nieuwe landinrichtingen werden uitvoerings-projecten van de 
provinciale streekplannen. De landbouw was slechts één van de vele functies van het 
landschap geworden. Al in 1978, dus ruim voor de wetwijziging van 1985, ging de 
agrarische Cultuurtechnische Dienst op de schop en noemde zich Landinrichtingsdienst. 
Een ingrijpende breuk vond plaats in de jaren 90 toen collectieve regelingen en 
benaderingen plaats maakten voor een grotere invloed van de markt en individuele 
arrangementen. In de geest van de neoliberale samenleving werd in 1995 het 
Landbouwschap ontmanteld; de andere PBO’s werden later officieel opgeheven.  
De drie landarbeidersbonden waren opgegaan in vakcentrales en bestonden niet meer. 
De CBTB, de KNTLB en het KNLC gingen na lange discussies en onderhandelingen 
uiteindelijk in 1995 op in de landelijke Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland.167   
  
Met de liberalisering leken de boeren en hun organisaties, zoals Benvenuti in 1961 al 
concludeerde, de macht over de landbouwsector en het platteland definitief te hebben 
verloren aan mensen zonder agrarische achtergrond. Natuur en landschap, ecologische 

                                                
165  Vos, Chris. Bewegend verleden. Inleiding in de analyse van films en televisieprogramma's.  
       Amsterdam: Boom, 2004: 190-192. 
166   Wielinga 2001: 80. 
167   Davids en ’t Hart 2011: 221, 226. Strijker and Terluin 2015: 65, 69, 73. Keulen 2014: 83-84. Siemes 2004. 

 Smits 1996. Van der Woude 2001.  
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en cultuurhistorische waarden werden niet alleen meer bewaakt door de afdeling 
Landschapsbouw of de directie Natuurbescherming van het ministerie, maar vooral 
verdedigd door actiegroepen en maatschappelijke organisaties waarin tal van 
specialisten werkzaam waren.168 Zij vormden een steeds groter wordende macht tegen 
de technologische principes van de overheid en het internationale bedrijfsleven.  
Zij waren de kritische onderdelen van de civil society en de maatschappelijke tegen-
krachten. Zij keerden zich vooral tegen de technologische ontwikkelingen binnen de 
landbouwsector zelf, maar minder tegen het economisch systeem van de vrije markt, de 
macht van de grote internationale voedselverwerkende bedrijven, de supermarktketens 
en de overheidsbureaucratie. Ook al beheerden boeren ongeveer tweederde deel van 
het Nederlandse grondgebied en waren zij veelal eigenaren van de grond, hun 
bedrijfsvoering werd steeds meer bepaald door managers, door aandeelhouders van de 
voedselverwerkende industrieën en banken, door bestuurders en ambtenaren van de 
staat, en door consumenten, natuurbeschermers en recreanten. 

  

                                                
168  Bieleman in Schot 2000: 55. Karel 2013.  
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 6  Het Filmbureau en de collectie 
 
In het Maandblad voor de Landbouwvoorlichting verscheen in het augustusnummer van 
1956 het artikel „Tien jaren landbouwfilms”. Het was ‘een stukje filmgeschiedenis’ van 
de hand van de al eerder genoemde J. Breunis. Hij was het hoofd van de afdeling 
Voorlichting die zou uitgroeien tot de directie ‘Voorlichting en Externe Betrekkingen’ 
(VEB) van het departement. Hij begon de levensbeschrijving van het Filmbureau met  
een brief van 27 december 1945 waarin hij de aanvragers van films overal in het land 
medewerking vroeg om:  
  
 … het bedienend personeel (in den regel één of twee man) zooveel mogelijk  
 behulpzaam te zijn, indien de omstandigheden overnachten ter plaatse  
 noodzakelijk maken.  

 
De ploeg reisde vanuit Den Haag naar toen afgelegen dorpen en streken om met een 
mobiele projector waarschijnlijk de film DE BONTE MOET ER UIT (1945) te vertonen.1  
Met zijn ‘stukje filmgeschiedenis’ ging Breunis evenwel voorbij aan het feit dat, zoals in 
hoofdstuk 2 beschreven, de filmpraktijken van Landbouw niet in 1945 begonnen, maar 
tien jaar eerder, in samenwerking met het bedrijf Marofilm uit Deventer.  
 De belangrijkste sporen die het Filmbureau heeft achtergelaten zijn de films. Deze 
worden grotendeels bewaard bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in 
Hilversum. Van het Filmbureau heeft ook een papieren archief bestaan. Dat zou bij 
Beeld en Geluid moeten zijn ondergebracht, aangezien daar ook de filmarchieven van de 
Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) worden bewaard. Maar in Hilversum mist een groot 
aantal dossiers over de landbouwfilms. Ook in het Nationaal Archief en bij de 
documentatieafdeling van het ministerie van in Den Haag, vertonen de archieven van de 
directie VEB van Landbouw grote hiaten. Dit hoofdstuk reconstrueert aan de hand van 
de overgeleverde documenten zo goed mogelijk de veertigjarige geschiedenis van het 
Filmbureau. Daarnaast schetst het een globaal beeld van de gehele collectie 
voorlichtingsfilms van Landbouw.2  
 

 Vignet 6.1 

Na de bevrijding werd de overheid geleidelijk weer volgens de principes van de 
parlementaire democratie ingericht en voerde minister Mansholt in 1946 een nieuwe 
opzet voor de organisatie voor zijn departement in. Het Filmbureau maakte daarin 
onderdeel uit van de stafafdeling Voorlichting en viel direct onder verantwoor-
delijkheid van de secretaris-generaal. De afdeling richtte zich in eerste instantie 
vooral op het ‘agrarisch volksdeel’, maar moest ook de afzet van landbouwproducten 
in het buitenland bevorderen. Daarnaast had Voorlichting de taak het ministerie in te 
lichten over de publieke opinie.  

                                                
1 Breunis, J. „Tien jaar landbouwvoorlichtingsfilms.” In Maandblad voor de Landbouwvoorlichting. 13e 

Jaargang Nr. 8 (1956): 477-483. 
2  Meer over de geschiedenis van het Filmbureau en de catalogi staat beschreven in  Bijlage A. Deze 

bijlage wordt tezamen met de bijlagen B, C, D en E ontsloten via de internetpagina 
<https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> 
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De afdeling moest alle onderdelen van het ministerie en de organisaties onder resort 
van het departement ondersteunen bij het ontwikkelen van communicatiemiddelen 
en voorlichtings-methoden en -technieken.3  

De nieuwe organisatiestructuur van het ministerie van Landbouw in 1946.4 

 

 
Op pagina 426 van dit proefschrift staat 
het organisatieschema van het 
departement uit 1946 groter afgebeeld. 
Daarop is te zien dat de afdeling 
Voorlichting, waarvan het Filmbureau 
onderdeel was, geen onderdeel uit van 
het directoraat-generaal van de 
Landbouw of de Rijkslandbouw-
voorlichtingsdienst. 

De RLVD richtte zich op de scholing en voorlichting van de boerenbevolking.  
De dienst bestond tot 1968 uit directies en afdelingen voor de verschillende 
sectoren, als Akker- en Weidebouw, Tuinbouw en Veeteelt. Akker- en Weidebouw, 
de grootste afdeling, had een eigen onderafdeling Voorlichtingsmiddelen en 
Publicaties. De organisatorische scheiding tussen de RLVD en de afdeling 
Voorlichting, later directie Voorlichting en Externe Betrekkingen (VEB) genaamd, 
bleef de gehele onderzoeksperiode bestaan.  

 
De Staatsalmanak van 1946 omschreef de taak van de afdeling Voorlichting van het 
departement van Landbouw als:  
 
 Behandeling van alle aangelegenheden, welke de verhouding raken tusschen het 
 ministeriële beleid en de publieke opinie, zowel wat betreft de pers, radio en film 
 als elken anderen vorm van voorlichting en propaganda, alsmede de hiermee 
 verband houdende documentatie.  
 
De afdeling kende drie onderafdelingen: Pers, Propaganda en Documentatie. De taak 
van de onderafdeling Propaganda was de ‘Typografische verzorging van drukwerk, de 
vervaardiging van films en foto’s, de organisatie van campagnes, tentoonstellingen.’ 5 
Van deze onderafdeling maakte het Filmbureau deel uit. Voor dit onderzoek zijn vooral 
de onderdelen van het departement van belang die verantwoordelijk waren voor wat 
vanaf 1958 het landbouwstructuurbeleid ging heten. In het hart daarvan stond het 
ruilverkavelingsprogramma, waarvan de Cultuurtechnische Dienst, ook vallend onder 
het directoraat-generaal van de Landbouw, de spil vormde.  
 

                                                
3  Dingemans, Ralph en Rian Romme, Nederland en het Marshall-plan. Een bronnenoverzicht en filmografie 

1947-1953. Den Haag: Algemeen Rijksarchief, 1997: 25. 
4  Nationaal Archief (NA), Den Haag. Ministerie van Landbouw: Directie Algemene Zaken, nummer toegang 

2.11.55, inventarisnummers 1.  
5  Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1946. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1946: 506. 
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 6.1  Het Filmbureau 

Bij Landbouw had ‘voorlichting’ een andere invulling gekregen dan binnen andere 
departementen gebruikelijk was. Landbouw was één van de eerste Haagse 
staatsinstellingen die (op initiatief van de provinciale landbouwmaatschappijen) vanaf 
eind 19e eeuw met de consulenten een voorlichtingspraktijk had opgebouwd. Zoals we 
zagen in hoofdstuk 4 staat Marja Wagenaar in haar studie uitvoerig stil bij de wijze 
waarop de informatievoorziening van de overheid in de eerste jaren na de bevrijding 
van nazi-Duitsland opnieuw werd georganiseerd, mede op grond van het eerste advies 
van de commissie-Van Heuven Goedhart uit 1946.6 Op advies van deze commissie werd 
de naam van de afdeling Propaganda in 1947 veranderd in Visuele Voorlichting. Een 
aantal jaren later kreeg het Filmbureau ook de taak om te zorgen voor de ‘Voorlichtings-
apparaten voor de landbouw.’7 Voor het uitvoeren van de filmpraktijken was het 
Filmbureau afhankelijk van andere onderdelen van het departement. Dat waren vooral 
afdelingen en diensten betrokken bij het al eerder beschreven ‘OVO-drieluik’ van 
onderzoek, met de eigen Landbouwhogeschool (LH) en de toegepaste onderzoeks-
instituten, de voorlichtingsdiensten en het onderwijs op de lagere, middelbare en 
hogere landbouwscholen.8  
 
Alle Haagse voorlichting zou volgens Van Heuven Goedhart ondergebracht moeten 
worden bij de RVD, onder de hoede van het departement van Algemene Zaken en de 
minister-president. In een vervolg werd bepaald dat de departementen instructie-
activiteiten in eigen hand konden houden. Omdat bij landbouwvoorlichting de nadruk 
lag op scholing van boeren, kon Landbouw de eigen RLVD en het Filmbureau behouden. 
Wagenaar noemt in haar onderzoek naar de geschiedenis van de RVD de ministeries van 
Oorlog en Onderwijs als voorbeelden van departementen met uitgebreide eigen 
voorlichtingspraktijken en een filmbureau. De voorgaande hoofdstukken toonden al aan 
dat het ministerie van Landbouw zeker in dit rijtje thuis hoort.9  
 Maar de speelruimte van het Filmbureau werd vervolgens fors ingeperkt door de 
adviezen van een commissie onder voorzitterschap van de secretaris-generaal van 
Algemene Zaken mr. L.C.W. Fock. Ten eerste werden alle rijksvoorlichtingsprojecten met 
een budget van meer dan driehonderd gulden als ‘duur’ bestempeld. Omdat films 
maken een gecompliceerd productieproces was en als een kostbare aangelegenheid 
werden gezien, adviseerde deze commissie om alle filmpraktijken tot ‘duur’ te 
verklaren. De formele verantwoordelijkheid voor ‘dure projecten’ moest ondergebracht 
worden bij de RVD en de filmpraktijken bij de RVD-filmafdeling. Een centrale 
Voorlichtingsraad (VoRa), waarin de hoofden van de voorlichtingsafdelingen van alle 
departementen zitting hadden, zou aan de ministerraad voorstellen doen voor de 
verdeling van de dure projecten en dus films.  
 
 

                                                
6  Wagenaar, Marja. De Rijksvoorlichtingsdienst. Geheimhouden, toedekken en openbaren. (diss). Den Haag: 

Sdu Uitgevers, 1997: 33. 
7  Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1954. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1954: 737. 
8  Bieleman, J. Boeren in Nederland. Geschiedenis van de landbouw 1500-2000. Boom, 2008. 
9  Wagenaar 1997: 81, 90-95. 
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Deze adviezen werden in 1951 aanvaard en de voorgestelde organisatie en werkwijze 
werden ingevoerd. Breunis nam namens het ministerie van Landbouw zitting in de 
VoRa.10 De centralisatie bij de RVD werkte formeel door naar de filmpraktijken van 
Landbouw. Dat blijkt uit een brief van 29 september 1951 waarin de secretaris-generaal 
van het ministerie aan directeuren en hoofden van alle onder zijn ressort vallende 
organisaties liet weten dat voortaan de Voorlichtingsraad (VoRa) zich ging bemoeien 
met … 
 

… het gehele terrein van de voorlichting […] derhalve inclusief de 
instructieve […] voor zover deze voorlichting wordt bedreven met z.g. 
kostbare media …. 11  

 
De loop van de geschiedenis van het Filmbureau wijst echter uit dat voor Landbouw een 
uitzondering werd gemaakt. Waarschijnlijk was de achterliggende reden dat het ging om 
‘instructiefilms’ waarvan de budgetten, de kennis en ervaring voor de productie, 
distributie en vertoning grotendeels afkomstig waren van de RLVD, en niet van de 
departementale afdeling voorlichting. In de archieven zijn geen documenten gevonden 
over de gemaakte afspraken tussen desbetreffende ministeries. Maar het departement 
van Landbouw kon, ondanks de centralisatie, de eigen filmpraktijken voortzetten en 
ontwikkelen. Formeel werden zij alsnog onder de verantwoordelijkheid van de RVD 
gebracht.  
  

 Vignet 6.2 

De gemaakte afspraken over de centrale verantwoordelijkheid van de RVD voor  
films resulteerden in een bijzondere werkwijze bij producties vervaardigd door het 
Filmbureau van Landbouw. Een aantal teruggevonden productieovereenkomsten  
van landbouwvoorlichtingsfilms geven hier inzicht in.  
          Het initiatief, de grote lijnen van de inhoud en het budget van de films waren 
afkomstig van de RLVD of een ander onderdeel van het ministerie van Landbouw. 
Breunis werd verantwoordelijk voor het voorleggen van de plannen binnen 
Landbouw aan de VoRa. Pas na instemming van de VoRa mocht de Afdeling 
Financiële Zaken van Landbouw filmproductiebudgetten vrijgeven aan de RVD.12  
De filmafdeling van de RVD zorgde voor het afsluiten van de overeenkomsten met de 
cineasten en de filmproducenten. Daarvoor moesten verrekeningen tussen de twee 
departementen plaatsvinden. Na het afsluiten van de overeenkomsten stuurde de 
RVD daarom een ‘Bericht van opdracht (op doorberekening)’ aan het Filmbureau. 
Dienden producenten rekeningen in, dan werden die door de RVD betaald en de 
kosten door de RVD gedeclareerd bij het Filmbureau.13  
          Voor de inhoudelijke begeleiding van de filmers waren de ambtenaren van de 
RLVD of een andere afdeling van Landbouw verantwoordelijk. De medewerkers van 

                                                
10  Wagenaar 1997: 125-131. 
11  Nationaal Archief, Den Haag, Directie van de Landbouw: Algemene Zaken, 1905-1954, nummer toegang 

2.11.07.01, inventarisnummer 130.  
12  NL-HaNA, Landbouw / Algemene Zaken, 2.11.07.01, inv.nr. 130. 
13  Papieren archief BenG: doos ministerie van Algemene Zaken, Rijksvoorlichtingsdienst RVD, 1945-1981 

inv.nr. 137 CAS. 
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het Filmbureau verzorgden de praktische kanten. Van inhoudelijke inmenging van de 
VoRa of de RVD in het filmprogramma van Landbouw zijn geen sporen in de 
archieven van Landbouw teruggevonden. Wat niet wil zeggen dat die inmenging van 
de VoRa of de RVD er niet was.  

 
Werkgroep Voorlichtingsmiddelen in de Landbouw 
 

In eerdergenoemd artikel „Tien jaren landbouwfilms” uit 1956 besteedde Breunis 
speciaal aandacht aan de ‘Werkgroep Voorlichtingsmiddelen in de Landbouw’, de 
jaarlijkse filmprogramma’s en de gemaakte distributieanalyses. De ‘Werkgroep’ werd 
eind 1952 door de directeur-generaal van de Landbouw opgericht om lijn te brengen in 
de productie van de grote stroom van voorlichtingsmateriaal. De taak was het 
coördineren van de voorbereiding, productie en distributie van alle voorlichtings-
middelen van het departement en dus ook van de films.14 De Werkgroep kwam 
ongeveer maandelijks bij elkaar. Regelmatig terugkomende onderwerpen in de notulen 
waren de jaarlijkse filmproductieplannen en de ‘filmanalyses’.  
 Deze analyses hadden als doel inzicht te krijgen in de filmvertoningen door het 
hele land. Zij werden uitgevoerd door medewerkers van het Filmbureau. Voor die 
analyses gebruikten zij de gegevens zoals vermeld op de ingevulde evaluatieformulieren 
die met de geleende films werden teruggezonden naar Den Haag. Zoals eerder vermeld 
zijn deze formulieren bij de zoektocht naar betekenisvolle documenten in de papieren 
archieven, niet teruggevonden. Zij zijn bij het later opschonen en daarna openbaar 
maken van de archieven van het Filmbureau waarschijnlijk vernietigd. Datzelfde geldt 
voor de meeste jaarlijkse vertoningsanalyses.15 Paragraaf 6.9 besteedt aandacht aan een 
aantal wel bewaard gebleven samenvattingen van de analyses van jaren 1952-1955.  
Zoals verderop in dit hoofdstuk staat beschreven, waren de initiatieven voor de films 
afkomstig van de verschillende afdelingen, instituten en andere organisaties onder 
‘ressort’ van het Landbouwdepartement. De bovengenoemde Werkgroep Voorlichtings-
middelen binnen het departement begeleidde de productie van de films in zogenaamde 
‘werkcommissies’. Een systematisch beeld van bijvoorbeeld de herkomst van de 
filmproductiebudgetten is helaas niet leverbaar: de archieven van het Filmbureau en de 
ministeriële directie Voorlichting zijn immers grotendeels vernietigd. Documenten in 
bijvoorbeeld het persoonlijk archief van Breunis, uit de archieven van de Marshallhulp 
en uit een aantal afdelingen van de RLVD geven een fragmentarisch beeld. Voor zover 
kan worden overzien waren de initiatieven en de budgetten voor de films hoofdzakelijk 
afkomstig van de RLVD, van de directie van de Landbouw en in mindere mate van 
andere onderdelen van het departement. De bewaard gebleven documenten over de 
Marshallhulp laten zien dat begin jaren 50 de financiering van de meeste producties 
volledig afkomstig was uit door de Amerikanen beschikbaar gestelde fondsen. Van een 
aanmerkelijk aantal van de hierna vervaardigde films kwam het budget uit een 
cofinanciering van de rijksbegroting van Landbouw en de Marshallplan-
tegenwaarderekening tezamen.16  
                                                
14  Breunis 1956: 477-483. 
15  Nationaal Archief, Den Haag, Directie van de Landbouw: Akkerbouw en Weidebouw, nummer toegang 

2.11.01, inventarisnummer 853.   
16  Dingemans en Romme 1997: 20.  
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Waarschijnlijk deed Landbouw tot halverwege de jaren 70 zo goed als geen beroep op 
de centrale VoRa-filmproductiegelden bij de RVD. Uit de bewaard gebleven stukken uit 
de laatste jaren van het bestaan van het Filmbureau blijkt dat het ministerie van 
Landbouw voor het verkrijgen van voldoende productiegelden toch gebruik wilde maken 
van het VoRa-budget. In concurrentie met voorlichtingsprojecten van andere 
departementen werden vervolgens wel of geen gelden toegekend.17 Ondanks deze 
inmenging van de VoRa en de RVD wist het ministerie in de loop der jaren een respec-
tabele hoeveelheid van 198 films te laten produceren.  
 

 6.2 Films als instrument in het landbouwstructuurbeleid 

De Agrarische Encyclopedie (1954) noemt de Nederlandse landbouwvoorlichting de 
meest intensieve ter wereld, en een …  
 

… naar verhouding weinig kostbaar maar onmiskenbaar hulpmiddel tot  
de ontwikkeling van de productiviteit van de landbouw […] en het welzijn 
ten plattelande. […] De taak van de v[oorlichting] is ‘het helpen van de 
plattelandsbevolking zichzelve te helpen.’18  

 
Het ministerie van Landbouw had een grote stimulerende rol in de praktische en 
wetenschappelijke ontwikkeling van het vak Voorlichtingskunde in Nederland.  
Het departement detacheerde in 1955 een aantal medewerkers bij de onderzoeksgroep 
van professor E.W. Hofstee van de LH in Wageningen. Ir. A.W. (Anne) van den Ban, later 
de eerste hoogleraar Voorlichtingskunde in Nederland, was er één van.19 Een ander was 
de reeds in eerdere hoofdstukken genoemde sociologisch onderzoeker, A.J. Wichers.  
Van den Ban omschreef het doel van voorlichting later als ‘het bewust geven van hulp 
(aan agrarische ondernemers) bij menings- en of besluitvorming door middel van 
communicatie.’20 Deze omschrijvingen van het begrip voorlichting zijn bepalend geweest 
voor de vorm en inhoud van de films en de wijze waarop zij in de onderzoeksperiode 
door het ministerie werden ingezet.  
 
De films uit de collectie werden door het ministerie in eerste instantie gebruikt als 
middel om boeren te instrueren. Later kwam daar de doelstelling bij om de levensstijl op 
het platteland te moderniseren. Voorlichting geven was niet louter de taak van de RLVD. 
Ook andere onderdelen van het departement, zoals bijvoorbeeld de Cultuurtechnische 
Dienst en de Plantenziektenkundige Dienst (PD), hielden zich ermee bezig. Daarnaast 
waren onder andere de verzuilde standsorganisaties, de Stichting voor Huishoudelijke 
Voorlichting ten Plattelande, fok- en stamboekverenigingen, aan- en verkoop-
coöperaties, de provinciale elektriciteitsbedrijven, melk- en conservenfabrieken, 
veevoederfabrikanten, landbouwwerktuigenproducenten, importeurs en de cultuur-
maatschappijen Heidemij en Grontmij actief. Van al deze instellingen en organisaties  

                                                
17  Nationaal Archief (CAS), Den Haag, Directie Voorlichting en Externe Betrekkingen 1971 - 1990, ??, 

inventarisnummer 199. 
18  Minderhoud 1954 dl 3: 674-675.  
19  Wagenaar 1997: 160. 
20  Ban, A.W. van den. Inleiding tot de voorlichtingskunde. Meppel: Boom, 1982: 14. 
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zijn de namen en adressen achterin de catalogi van het Filmbureau uit 1960 en 1971 
opgenomen. De lijst uit 1971 is het meest uitgebreid en noemt 34 instellingen en 
bedrijven die in Nederland landbouwvoorlichtingsfilms verspreidden.21  
 In juli 1955 verscheen een extra nummer van het Maandblad voor de Land- 
bouwvoorlichting. Daarin gaf ir. J.M.A. Penders, inspecteur voor de Landbouwvoor-
lichting, een overzicht van voorlichtingsmethodieken en -middelen, ingedeeld in 
persoonlijke, groeps- en massavoorlichting. Bij elke vorm vermeldde hij de meest van 
toepassing zijnde middelen, zoals ‘lichtbeelden’ in het geval van groepsmethoden:  
 

Uit een onderzoek bleek bijvoorbeeld dat als het effect van een lezing zonder 
discussie op 100 wordt geteld, het effect van een lezing met discussie en met 
lichtbeelden 120 bedraagt.22  

 
Wat Penders precies bedoelde met 100, welk onderzoek hij aanhaalde en of licht-
beelden ook films bevatten, is niet duidelijk. Waarschijnlijk had hij bij ‘lichtbeelden’ ook 
films in gedachten, want in een daarop volgende passage schrijft hij:  
 

Films dienen in het algemeen minder voor eigenlijke instructie en meer voor 
opwekking. Een toelichting door een ter plaatse bekende deskundige is bij 
filmvertoningen wel zeer gewenst.  

 
Films zouden, in combinatie met een discussie, volgens de inspecteur dus 20% 
effectiever zijn bij het overbrengen van een voorlichtingsboodschap dan bij alleen het 
geven van een lezing.  
 

 Vignet 6.3 

Penders stond niet alleen in de bovenstaande opvatting. In 1957 schreef H.M. Koster, 
werkzaam bij de Inspectie voor de Landbouwvoorlichting waarvan Penders de leiding 
had, in het Maandblad voor de Landbouwvoorlichting: 
 
          … zeker is dat (door] een goed gebruik van voorlichtingsmiddelen […] het  
          resultaat van de voorlichtende arbeid te vergroten [is] zonder de voorlichter 
          extra te belasten. […] Bij de “toon”-middelen in de zaal [bord, flaneldoek, 
          kaarten, platen, dia’s, film] is het streven in hoge mate gericht op de vervanging  
          van het woord door het beeld. Door de kracht van het visuele worden accenten  
          sterker en wordt de discussie vruchtbaarder. 
 
Bij het artikel van Koster waren twee afbeeldingen afgedrukt. Zij geven de indruk dat 
het medium film het merendeel van de visuele communicatiemiddelen op 
eenvoudige wijze combineert, en dat de vertoning er van de voorlichter ontlast.   
 
 

                                                
21  Ministerie van Landbouw en Visserij. Films (Catalogus). 's-Gravenhage: 1971: 111-115. 
22  Penders, J.M.A. „Rondom de landbouwvoorlichting VII.” In Maandblad voor de Landbouwvoorlichting. 

(1955): 475-477. 



 Bewogen landschap – 6 Het Filmbureau en de collectie 
 

 252 

„Aangeboden, een partij voorlichtingsmiddelen.” 23  
 

       

 

 
Een sleutelrol in de ontwikkeling van het vak voorlichtingskunde was weggelegd voor de 
al eerdergenoemde Anne W. van den Ban (1928-2017). Hij was een leerling van 
E.W. Hofstee, en in de periode 1964-1983 hoogleraar Voorlichtingskunde in Wage-
ningen. Van den Ban was daarmee de leermeester van vele RLVD-medewerkers,  
en een spin in het web van voorlichtingskundig onderzoek in Nederland. En hij was 
internationaal actief.24 Zijn proefschrift Boer en landbouwvoorlichting uit 1963 is een  
rijke bron van informatie waar het gaat om de werkwijzen van de RLVD in de praktijk en 
de wetenschappelijke reflectie daarop. Doel van zijn onderzoek was: 
 

 
… slechts om te beschrijven op welke wijze boeren gebruikmaken van de 
verschillende inlichtingenbronnen, die hun informatie over nieuwe 
landbouwmethoden kunnen verschaffen.  

 
Van den Ban behandelt in zijn proefschrift uitvoerig de wijze waarop het ministerie  
een waaier aan voorlichtingsmiddelen inzette bij de communicatie over nieuwe 
landbouwmethoden.25 Hij gaf aan dat informatie over de effectiviteit van de 
verschillende voorlichtingsmethoden en technieken niet gebaseerd was op weten-
schappelijk onderzoek, maar ‘voor een belangrijk deel ook op feeling’ berustten.  
Als voorbeeld geeft hij een overzicht, gemaakt door de Duitse onderzoeker Von 
Blanckenburg uit 1957. 
 

  Vignet 6.4 

Onderstaand Duitse overzicht geeft een indruk van de brede waaier aan voorlich-
tingsmiddelen die ook in Nederland bij de landbouwvoorlichting werd ingezet. Het 
overzicht weerspiegelt de opvatting van vele voorlichtingskundige wetenschappers 

                                                
23  Koster, H.M. „Aangeboden, een partij voorlichtingsmiddelen.” In Maandblad voor de 

Landbouwvoorlichting. Jaargang 14. (1957): 75-78. 
24  Brascamp, Pim, Cees Leeuwis en Johan Bouma. „Professor Anne van den Ban overleden.” Nieuws. 11-05-

2016, Wageningen UR. Geraadpleegd op 21-05-2016 <https://www.wur.nl/nl/nieuws/Professor-Anne-
van-den-Ban-overleden-.htm>. 

25  Van den Ban 1963: 2. 
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dat het middel film ten opzichte van andere media weinig voordelen kende. De 
voorlichters maakten onderscheid tussen ‘diepte en breedtewerking’ van de 
verschillende middelen of media.  
          Met ‘dieptewerking’ doelden de voorlichters op de eventuele bijdrage van de 
verstrekte informatie aan de realisering van de doelstellingen van de voorlichting. 
Ofwel, of de informatie bijdroeg aan besluiten van de boeren om nieuwe efficiënte 
landbouwpraktijken te gaan toepassen. Met ‘breedtewerking’ bedoelden de 
voorlichters of het middel een groot bereik onder de doelgroep had. 
          De ‘diepte- en breedtewerking’ waren volgens dit overzicht bij het middel film 
zeker aanwezig, maar de kostenbesparing ten opzichte van de andere communicatie-
middelen was, waarschijnlijk gezien het dure productieproces, slechts gering. 

De waaier van voorlichtingsmiddelen volgens Von Blanckenburg (1957).26 

 
Voor het voorlichtingsmiddel ‘Vergadering’ organiseerde de RLVD, vaak in samen-
werking met de lokale standsorganisatie, een lezing of een presentatie. Deze vonden 
veelal plaats op avonden in de rustige wintermaanden, in het dorpshuis of plaatselijke 
café. Een spreker, vaak een ‘specialist in algemene dienst’, belichtte een bepaald 
agrarisch onderwerp en maakte bij de voordrachten gebruik van wat toen 
‘lantarenplaatjes’ of ‘filmstroken’ en later dia’s werden genoemd.27 Het was op dit soort 
avonden dat ook de films uit de collectie werden vertoond. Van de wijze waarop de 
producties in het programma van zo’n ‘boerenvergadering’ werden ingepast, is geen 
beschrijving in de papieren archieven teruggevonden. MINDER MOEITE, MEER RESULTAAT 

(1959) laat filmisch zien hoe de vertoning van een film op een ‘praatavond’ in de praktijk 
verliep.  
                                                
26  Blanckenburg, P. Von. „Zur theorie der beratung und information in der landwirtschaft.”  
 In Agrarwirtschaft # 6 (1958): 324-240. In Van den Ban 1963: 34. 
27  Van den Ban 1963: 128. Kleinstra, Hille. „Mogelijkheden met smalfilm. Enige cijfers.” In Revue der 

Reclame Jaargang 13 # 11 (1953): 341-343. 
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 Vignet 6.5 

Het medium film komt in het onderzoek van Van den Ban (1963) niet specifiek aan 
bod. Hij noemt het slechts als een nieuw visueel hulpmiddel waarvan de voorlichter 
tijdens lezingen gebruikmaakt.28 MINDER MOEITE, MEER RESULTAAT (1959) geeft een beeld 
van een lezing door een voorlichter in een dorpshuiszaaltje, met gebruikmaking van 
een film.  
 
Stilstaand beeld uit de film M 308 MINDER MOEITE, MEER RESULTAAT (1959) 27’55.29 
 

 

 
Voorin de zaal staan brochures, vlugschriften en andere publicaties van de RLVD 
uitgestald om na de lezing in te kijken of mee te nemen.  

 
Een andere bron voor het schetsen van de praktijk van het contact tussen boer en 
voorlichter is de verzameling oral history-films LANDBOUWFILMS EN VERHALEN. Daarin zijn op 
dit moment vijf producties opgenomen waarin voormalige boeren terugkijken op hun 
werk en leven in de jaren 1950 en 60. De werkwijze van de RLVD komt in alle 
gesprekken aan bod. Wat de deelnemers vertellen, bevestigt het beeld van MINDER 

MOEITE, MEER RESULTAAT (1959), ook al zijn hun herinneringen aan het vertonen van films 
tijdens voorlichtingsbijeenkomsten uit de periode nog slechts vaag.30 
 

 6.3  Globaal beeld van de gehele collectie  

Zoals al genoemd staan de films beschreven in een serie distributiecatalogi, om de twee 
of drie jaar uitgegeven door het departement.31 De eerste catalogus is uit 1948, de  
 
 
 
 
                                                
28  Van den Ban 1963: 225. 
29  De film M 308 MINDER MOEITE, MEER RESULTAAT (1959) is te zien via een verwijzing op de pagina  
 <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> 
30  De verzameling LANDBOUWFILMS EN VERHALEN met een toelichting van de gebruikte werkwijze is te vinden in 

bijlage E. Deze bijlage is ontsloten via de volgende internetpagina:  
 <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> 
31  Het overzicht van de gehele collectie voorlichtingsfilms van het ministerie van Landbouw is te vinden in 

bijlage B. Hierin staan de 533 films op nummer met lettercode, titel en jaartal en, indien bekend, de 
huidige bewaarplaats. Ook deze bijlage is ontsloten door voornoemde internetpagina.  
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laatste uit 1984. Deze laatste versie geeft een vrijwel compleet overzicht van alle 533 
films uit de collectie in de periode 1945-1985.32  
 

 Vignet 6.6 

Vier catalogi van het Filmbureau, kenmerkend voor de deelperioden, spelen de 
hoofdrol in deze studie. 
 
De vier catalogi van het Filmbureau van het ministerie van Landbouw. 
 

 

 
Vooraan 1948, en achteraan van links naar rechts resp. 1960, 1971 en 1984. Vanaf  
de catalogus uit 1960 zijn de films in de collectie herkenbaar door een uniek 
volgnummer en een specifieke lettercode. Voor de films met de lettercode M was 
het ministerie zélf de opdrachtgever. A-films zijn door andere organisaties aan het 
Filmbureau ter beschikking gesteld, B staat voor producties uit het buitenland en  
E geeft aan dat de productie betrekking heeft op de Marshallhulp.33  

 
Deze paragraaf geeft een overzicht van de ontwikkelingen in de omvang van de collectie 
en verstrekt een globaal inzicht in de onderwerpen en genres van de films. Uit de grafiek 
in  Vignet 6.7 blijkt duidelijk dat de gouden jaren van het Filmbureau tussen 1950 en 
1960 lagen. Opvallend zijn de pieken in 1966 en 1974.  
 

 Vignet 6.7 

Dit proefschrift hanteert in de regel voor titels en datering van de films de spelling 
van de catalogus uit het jaar 1984. Deze kunnen afwijken van de notering in de 
catalogi van Beeld en Geluid, EYE Film Instituut in Amsterdam en andere 
filmarchieven. 34  
          

                                                
32 Ministerie van Landbouw en Visserij, Filmcatalogus 1984. Den Haag: 1984. Het enige teruggevonden 

papieren origineel van de LNV-filmcatalogus 1984 is in particulier bezit. Een digitale kopie bevindt zich op 
de hierboven genoemde internetpagina.  

33  Ministerie van Landbouw en Visserij, Films, Catalogus 's-Gravenhage: 1960: 10. 
34  Een voorbeeld is VERSTANDIG WERKEN, MEER VERDIENEN. De catalogi van Landbouw dateren de film in 1956. 

Beeld en Geluid noemt in de digitale catalogus 1955 als jaar waarin de opnames zijn gemaakt en 1957 
het jaar dat de productie uitkwam. Zie Ministerie van Landbouw en Visserij, Films 1984. Den Haag: 1984 
en Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum. De digitale catalogus is ontsloten via 
<https://zoeken.beeldengeluid.nl/.> 
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In de historische filmcollectie bevonden zich 24 films die voor of tijdens de Tweede 
Wereldoorlog zijn geproduceerd. Zeven daarvan zijn gemaakt in Nederland, waarvan 
FOKPAARDENDAG AXEL (1919) de oudste is. Deze film werd door cineast Willy Mullens 
gemaakt in opdracht van de ‘Vereeniging voor het Nederlandsche Trekpaard 
(Belgische type)’.35  
 

Overzicht aantal films * in de collectie per jaar en naar herkomst volgens de            
lettercodes M, E, A en B.  
 

 
* Van 68 films is het jaartal niet bekend, vandaar het genoemde aantal in overzicht: 533-68 = 456.  

 
De collectie in de vier deelperioden 
 

In het tijdvak van ‘herstel en vernieuwing’, vanaf de bevrijding tot 1950, groeide de 
collectie met 49 titels. Dat zijn afgerond 10 films per jaar. Ze hebben een gemiddelde 
speelduur van 21 minuten. Totaal 34 stuks komen uit het buitenland, waarvan 8 uit 
Engeland en 23 uit de Verenigde Staten. Tien films zijn in opdracht van het ministerie 
gemaakt: gemiddeld twee per jaar.  Volgens de catalogi staan er in de topjaren 1950-
1962 totaal 238 nieuwe films genoemd, ofwel gemiddeld negentien per jaar. Hieronder 
zijn tachtig kleurenfilms en vier producties zonder geluid. De gemiddelde lengte is met 
negentien minuten iets korter dan in de vorige periode. Zwart-witfilms met geluid 
hebben de overhand. In opdracht van het ministerie zijn in deze periode 95 ‘M-films’ 

                                                
35  De digitale catalogus van Beeld en Geluid dateert de productie in het jaar 1925. Bron: „HOFBERICHTEN" 

Het Vaderland: Staat- en letterkundig nieuwsblad. 's-Gravenhage, 18-09-1920. Geraadpleegd op Delpher, 
19-05-2019 <ttps://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010006820:mpeg21:a0121>.  
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gemaakt, dat is gemiddeld acht producties per jaar. Van deze films waren slechts drie 
stuks ook op 35mm beschikbaar. Gezien de omschrijving is onduidelijk waarom juist 
deze films in reguliere bioscopen vertoond konden worden. Het aantal onder de hoede 
van het Filmbureau zelfgeproduceerde M-films steeg naar eenderde deel van de totale 
distributiecollectie.  
 37 films zijn gecodeerd met de letter E. Met deze afkorting werden films 
aangeduid ‘met betrekking tot de doeleinden van de Marshallhulp’.  Daarnaast komen 
zeven M-films voor waarvan in de beschrijving staat dat zij geproduceerd zijn door de 
MSA, de Marshallhulp-organisatie in Nederland. Alle zeven hebben ze een instructief 
karakter, getuige titels als WATERBEHEERSING BIJ GRASLAND (1953) en AARDAPPELTEELT OP HET 

GEMENGDE ZANDBEDRIJF (1955).  
 Vanaf 1957 ‘stroomden’ in totaal dertien producties, gemaakt ‘onder auspiciën 
van de Subcommissie voor de landbouwhuishoudkunde van de Commissie Welzijn ten 
Plattelande’, de verzameling in. 56 A-films zijn afkomstig van andere Nederlandse 
opdrachtgevers. Als land van herkomst van de vijftig buitenlandse films is Amerika met 
zeventien producties dominant.  
  
In de periode van ‘gestaag doorwerken’ tussen 1963 en 1972 stroomden 75 films de 
collectie binnen. Dat is gemiddeld iets meer dan zeven per jaar. Veertig producties zijn 
in kleur. Films met de lettercode E zijn verdwenen: de Marshallhulp bestond niet meer. 
De gemiddelde lengte bedraagt zestien minuten. Slechts twee films zijn van buiten-
landse afkomst: UNDERSTANDING STRESS AND STRAIN (1968) uit de Verenigde Staten en 
KVISTNING MED MOTORSÅG (1963), uit Zweden. Dit is een zwart-witproductie van twaalf 
minuten, de enige van de 75 nieuwe films zonder geluid. De Nederlandse film GEBRUIK  
EN ONDERHOUD VAN DE MOTORZAAG (1963), met een lengte van 24 minuten, gaat over 
hetzelfde onderwerp. Negentien films zijn afkomstig van andere Nederlandse 
opdrachtgevers. Het Filmbureau was betrokken bij 54 producties, gemiddeld ruim vijf 
per jaar met een piek in 1966. Deze korte opleving van het aantal M-films is waarschijn-
lijk te verklaren doordat in 1962 het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de toen 
zes EEG-landen werd ingevoerd. En door de formatie van het kabinet-Marijnen in 1963 
kwam er, zoals in het vorige hoofdstuk te lezen valt, tien miljoen gulden extra op de 
begroting van het ministerie van Landbouw. Blijkbaar profiteerde het Filmbureau van  
dit extra budget.36  
  
In de laatste periode van ‘verschuivende perspectieven’, tussen 1973 en 1985, kwamen 
in totaal 79 nieuwe titels in de collectie. De gemiddelde speelduur was 25 minuten. Alle 
films, op één na, waren in kleur. De uitzondering was de zwart-wit productie BOEREN-
LEED EN BOERENHOOP (1934), een archieffilm zonder geluid, die al eerder ter sprake kwam 
in Hoofdstuk 2 over de Nederlandse landbouw in de crisistijd rond 1930. Opvallend is 
evenwel dat het aantal Nederlandse A-films, gemaakt in opdracht van andere 
organisaties dan het Filmbureau, zorgt voor de helft van de groei van de collectie.  
Het ministerie zelf bekostigde eenderde deel. De opleving van het totaal aantal films 
vanaf 1972 - met de piek in 1974 - komt voor rekening van het ministerie zelf. De 
reorganisatie van de RLVD tot Dienst Bedrijfsontwikkeling zorgde voor een korte periode 

                                                
36  Zuurbier, P.J.P. De besturing en organisatie van de landbouwvoorlichtingsdienst. (diss). Wageningen: 

Landbouwhogeschool. 1984: 86.  
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voor extra ruimte in het budget.37 Blijkbaar had ook het Filmbureau baat bij de grotere 
financiële mogelijkheden. De laatste opleving van het aantal M-producties in 1980 kan 
herleid worden tot de serie LEVEN VAN DE AARDE (1980) van zes films, gemaakt in opdracht 
van de Directie Landbouwkundig Onderzoek van het ministerie. Daaronder 
ressorteerden de Landbouwhogeschool en de toegepaste landbouwkundige 
onderzoeksinstituten in Wageningen.   
 

Onderwerpen van de films 
 
Afgaande op de titels en beschrijvingen van de films is een indeling naar onderwerp 
moeilijk te geven. Maar in de catalogi zelf zijn vanaf 1960 lijsten opgenomen die de films 
rangschikken naar onderwerp. In bijlage A op internet is in  Vignet A4 een tabel 
opgenomen met een overzicht van de verdelingen van films op basis van 21 
hoofdonderwerpen, genoemd in de lijsten voor de vier tijdvakken. In de catalogus uit 
1948, uitgegeven in de periode van ‘herstel en vernieuwing’ is geen indeling in 
onderwerpen aanwezig. Aan een verdeling van de dertien beschreven films over de later 
ingevoerde 21 onderwerpen kunnen zo goed als geen inhoudelijke conclusies 
verbonden worden voor de periode. Maar in de tabel in  Vignet A4 blijkt dat in 1948 
Veehouderij (19%) en Vee- en plantenziekten en plagen (beide 13%) de belangrijkste 
onderwerpen waren. Deze vier films gingen over de bestrijding van rundertuberculose, 
mond- en klauwzeer, ratten en coloradokevers.  
 Kijkend naar de ontwikkelingen in de periode van 1948-1984 qua verdeling naar 
onderwerpen, lijkt Tuinbouw het meest genoemde en meest constante onderwerp met 
circa 14% van de meldingen. Maar ook Veeteelt kreeg de gehele periode met ongeveer 
11% nogal wat aandacht. Tel je daarbij het aantal films over ‘Veeziekten en -plagen’ op, 
dan krijgt de veehouderijsector de meeste vermeldingen. Het thema Huishoudelijke 
aangelegenheden kende een piek in de catalogus van 1971. Zuivel, een onderwerp met 
een sterke relatie tot Veehouderij en Agrarische Export, schommelde rond de 5%. In de 
catalogus 1984 staan 28 films in de rubriek Veehouderij, waarvan een minderheid van 
zes films over de varkenshouderij. De aandacht voor Akkerbouw nam gestaag af, en die 
van Visserij toe.38  
 

Genres en vertelstructuren 
 
De beschrijvingen van de films in de catalogi van het ministerie van Landbouw verwijzen 
zo nu en dan naar vertelstructuren en vormkenmerken, maar doen dat niet consequent. 
De verzameling is daardoor moeilijk eenduidig in te delen in genres. Binnen het 
Filmbureau en ook in de Werkgroep Voorlichtingsmiddelen voor de Landbouw werden 
zo nu en dan discussies gevoerd over keuzes van genre en filmische vormgeving.  
De destijds zelfstandige filmmaker Joop van Essen, en Cor Hartelo, medewerker van de 
afdeling Foto en Film, herinneren zich dat deze gesprekken ook plaatsvonden tussen 
ambtenaren en cineasten. Dat gebeurde tijdens besprekingen over een scenario of een 

                                                
37  Zuurbier 1984: 86.  
38  Bijlage A met daarin Vignet A 4 is ontsloten via de internetpagina 

<https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> 
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proefmontage.39 In de bestudeerde documenten zijn hiervan geen verslagen terug-
gevonden. Evenmin zijn documenten bewaard gebleven waarin het Filmbureau of de 
Werkgroep Voorlichtingsmiddelen algemene richtlijnen of uitgangspunten formuleerde 
over gewenste vertelstructuren of vormkenmerken.   
 Uit een globale inventarisatie van de producties blijkt dat verschillende 
audiovisuele vormkenmerken regelmatig naast elkaar in dezelfde film voorkomen. 
Vooral de oudere producties combineren speelfilmachtige elementen met vormken-
merken van de reportage en de instructiefilm. De producties van het Filmbureau zijn tot 
ongeveer 1970 vrijwel allemaal in zwart-wit met een tijdens de montage toegevoegd 
geluidsspoor. De filmische vormgeving van de producties uit de jaren 1950-1970 laat 
zien dat de cineasten zich lieten inspireren door wat de ‘Hollandse documentaire school’ 
wordt genoemd, met Bert Haanstra en Herman van der Horst als bekendste vertegen-
woordigers.40 Na 1970 werd de apparatuur om gelijktijdig op locatie beeld en geluid op 
te nemen goedkoper en handzamer. Vanaf die tijd komen synchroon in de werkelijkheid 
opgenomen beeld en geluid steeds vaker voor. Ook in de collectie sluiten sommige films 
wat betreft het doel en de vormgeving aan bij de kenmerken van de Direct Cinema, een 
stijl die nauw verbonden is met de opkomst van kleine camera’s.41  
 

Doelen en doelgroepen 
 
Voorin de catalogus uit 1948 worden de al eerder aangehaalde intentie en de doelgroep 
van de collectie vermeld: ‘… instructie en voorlichting van de landbouwers ….’ Dit 
betekent dat het doel en de doelgroep van de producties beperkt waren: de films waren 
er niet om een breed publiek te vermaken en de vertoningen vonden niet plaats om 
financieel gewin.42 Tegelijk wordt de exacte intentie die het ministerie bij elke productie 
afzonderlijk voor ogen had, in de catalogi zelden genoemd. Dat is jammer, omdat inzicht 
verkrijgen in de precieze doelen en doelgroepen een belangrijk thema vormt in 
onderhavig proefschrift. Om de intenties en doelgroepen vast te stellen, moet dus een 
andere weg worden bewandeld.  
 
In de zoektocht naar een methode om onderscheid te maken in de doelen van de films 
gaf de bundel Films that Work (2009) daarvoor praktische aanwijzingen. Hediger en 
Vonderau zien binnen het genre van de gebruiksfilms in grote lijnen drie doelen die 
deels in elkaars verlengde liggen, en vatten deze samen met ‘de drie R-en’: Record, 
Rhetoric, Rationalizing.43 Na het intensief bekijken van een aantal films en het 
bestuderen van de omschrijvingen in de catalogi, bleek dat met deze drieslag niet alle 

                                                
39  Met de cineast Joop van Essen is in de loop van het uitvoeren van deze studie een aantal keren 

gesproken. Met de fotograaf Cor Hartelo vonden aan het begin en het slot van de onderzoeksperiode 
gesprekken plaats. 

40  Joop van Essen geeft in zijn bijdrage aan LANDBOUWFILMS EN VERHALEN aan dat hij zich liet inspireren door de 
‘Hollandse documentaire school’. Voor deze verzameling oral history-films wordt verwezen naar de 
internetpagina. 

41  Een globaal overzicht van de vormkenmerken is te vinden in hoofdstuk 7. 
42  Fowler, Catherine and Gillian Helfield (ed). Representing the Rural: Space, Place and Identity in Films 

about the Land. Detroit: Wayne State University Press. 2006. Fish, Robert L. (red). Cinematic 
countrysides. Manchester: Manchester University Press. 2007. 

43  Hediger, V. and P. Vonderau, „Record, rethoric, rationalization.” In Hediger, V. and P. Vonderau (ed). 
Films that Work, Industrial Film and the Productivity of Media. Amsterdam University Press, 2009: 40-46. 
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intenties van de films in de collectie op hoofdlijnen te benoemen zijn. De ‘drie R-en’ 
vragen om een andere volgorde, verfijning en uitbreiding. Ook was het niet mogelijk om 
voor het categoriseren van de doelen van de films goede criteria te vinden.  
 De eerste categorie in Films that Work (2009) zijn producties met het doel to 
record. Deze archiverende films in de collectie van het Filmbureau toont specifieke 
landbouwmethoden of werktuigen, legt de werkpraktijken vast zonder daarbij nader 
inzicht of een waardeoordeel te geven. De categorie rationalizing, in de collectie films 
van Landbouw met de intentie om de ‘doelmatigheid’ van het werk op de boerderij te 
vergroten, vraagt om verfijning. In de verzameling van het departement bevinden zich 
pure instructiefilms. Deze maken onderdeel uit van producties met een rationalizing-
doel zoals Films that Work (2009) dat voor ogen heeft. Maar rationaliseren toont zich in 
de collectie ook in de betekenis van voorlichting geven. Om inzicht te geven in de doelen 
van de films is het van belang in te gaan op het verschil tussen instructie en voorlichting.  
 

 Vignet 6.8 

Doel van een aantal instructiefilms in de collectie is de boeren te leren zich nieuwe 
agrarische technieken eigen te maken. Op pedagogische wijze, veelal stap voor stap, 
laat een instructiefilm zien met welke machines en via welke handelingen het zware 
werk op de boerderij efficiënter en makkelijker is uit te voeren. De makers van de 
film gaan er, al dan niet bewust, vanuit dat de doelgroep de getoonde praktijken zal 
gaan toepassen zonder zelf een overweging te maken over nut en noodzaak. Deze 
categorie lijkt te voldoen aan de omschrijving van rationalizing van Hediger en 
Vonderau.44 Maar de rationalizing-instructiefilm richt zich volgens Films that Work 
(2009) op de scholing van medewerkers van de opdrachtgever van de filmproducties. 
Dan is het doel van de film het verhogen van de productiviteit in de onderneming van 
de opdrachtgever van de films.  
          Dit is echter niet het geval bij de landbouwfilms. De belangrijkste opdracht-
gever voor deze collectie is het ministerie. De doelgroep bestaat niet uit de 
medewerkers van het departement, de ambtenaren, maar de boeren: zelfstandig 
ondernemers. Het uiteindelijke doel van de landbouwinstructiefilms was niet het 
opvoeren van de productiviteit van het ministerie maar van het werk op de boerderij.  

 
Films that Work (2009) onderscheidt films met een rhetoric doel. Retorisch is volgens 
Hediger en Vonderneau een categorie films die ‘… the use of language as a symbolic 
means of inducing cooperation’ ofwel ‘… door het gebruik van taal als een symbolisch 
middel samenwerking stimuleren.’ De retorische films kunnen gaan over verschillende 
vormen van samenwerking zoals het beter afstemmen van het arbeidsproces, het 
werven van nieuwe werknemers of het binden van aandeelhouders aan een 
onderneming.45 Voor de landbouwfilms gaat het om de samenwerking tussen het 
ministerie en de agrariërs of tussen de landbouwwetenschappen en de werkpraktijken 
van de boeren. Het onderwerp betreft dus meestal de agrarische bedrijfsvoering, zoals 
het rationeel omgaan met de grond, machines, planten, dieren en mensen.  
 

                                                
44  Hediger and Vonderau 2009: 45-46. 
45  Hediger and Vonderau 2009: 42-45. 
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In navolging van het doel van de landbouwvoorlichting in de Agrarische Encyclopedie 
(1954) en de werken van Anne van den Ban uit 1963 en 1982 verstrekken de films met 
‘voorlichting’ als doel vooral informatie, opdat ze ‘… helpen de plattelandsbevolking om 
zichzelve te helpen’. Daarbij komt uitdrukkelijk in de vertelstructuur aan bod dat het  
aan de kijker zelf is om nut en noodzaak van de op film getoonde praktijken te wegen.  
De voorlichter mocht immers ‘… nimmer … op de stoel van de boer gaan zitten’.46 In de 
ideale voorlichtingsfilm wordt het wél of niet overnemen van de getoonde handelings-
praktijk aan de doelgroep zelf overgelaten. Voorlichting is dus een bijzondere vorm van 
retoriek. Films met dit doel en opzet komen bij Hediger en Vonderau vrijwel niet aan 
bod.  
 Een andere invulling van de retoriek is propageren. Hier wordt de kijker 
doelbewust, al dan niet verholen, een ander perspectief geboden op de directe 
omgeving en de omringende wereld. Hierin wordt een bepaalde keuze als het meest 
gewenst voorgeschoteld, wordt gepoogd een andere houding aan te leren of wordt 
dwingend een andere dan het gebruikelijke handelingsperspectief aangereikt.47  
De Commissie-Van Heuven Goedhart noemde het ‘… rechtstreeks of zijdelings […] den 
burger af dringen van diens levens- of wereldbeschouwing …’. Kortweg: propaganda.48 
Ook Fritsche (2018) gaat bij haar analyse van de Marshallplanfilms in op het verschil in 
betekenis van de begrippen ‘propaganda’ en ‘information’. Zij ontdoet de term 
propaganda van zijn historische negatieve lading door het begrip neutraal te definiëren 
als ‘dissemination of information … to influence public opinion’. Voor haar gaat het om 
de intentie van de opdrachtgever om met de films te overtuigen en niet over de vraag  
of de films waarheidsgetrouw zouden zijn. De Marshallplanfilms wilden het publiek 
overtuigen van de superioriteit van het liberale kapitalistische systeem.49 Deze intentie 
gold dus ook voor de Marshallplanfilms in de collectie van het Filmbureau. En, zoals 
reeds eerder aangegeven, de Amerikaanse praktijk beïnvloedde in grote mate de 
motieven van het ministerie van Landbouw.  
  
De propagerende landbouwfilms uit de collectie werden ingezet om het abstracte 
landbouwstructuurbeleid te concretiseren en zo de boeren en boerinnen te verleiden 
tot een nieuwe manier van werken en leven, tot het ontwikkelen van een andere 
identiteit. Daarmee bevond de informatievoorziening van de overheid zich met de  
deze films op het grensvlak van voorlichting en propaganda. Het betrof bij de 
landbouwvoorlichting niet het aanprijzen van een partijpolitieke overtuiging of de  
wens om op te voeden tot ‘Staatsburger’ 50, maar om het creëren van een productieve 
bedrijfstak met moderne agrarische ondernemers. 
 De zes films uit de selectie met het onderwerp ruiverkaveling, waren met name 
bedoeld ter vertoning in het kader van de voorlichting over het fysieke programma van 
het ministerie om het platteland efficiënt in te richten voor de landbouwproductie.  
                                                
46  Minderhoud 1954 dl. 3: 646 en 674. Van den Ban 1963. Van den Ban 1982. 
47  Hesling, W. en J.M. Peters, Audiovisuele retoriek. Centrum voor Communicatiewetenschappen K.U. 

Leuven, 1985: 215. 
48  Heuven Goedhart, G. J. van. Overheidsvoorlichting. Hoofdstuk 1 in Rapport der adviescommissie 

overheidsbeleid inzake voorlichting ingesteld 6 maart 1946. Algemene beschouwingen. In: Enige 
passages over de grondslagen en grenzen van de overheidsvoorlichting. In Nationaal Archief, Den Haag, 
Directie Voorlichting en Externe betrekkingen 1971-1990, ?? inv nr. 12. 

49  Fritsche 2018: 11-15 
50  Van Heuven Goedhart 1946, Hst. 1. 
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De films voldoen zonder twijfel aan bovenstaande omschrijvingen van propagerende 
producties. In de collectie zijn in de propagerende categorie ook films te vinden met het 
doel de Nederlandse landbouwproducten aan te prijzen op de binnen- en buitenlandse 
markt. Die producties richtten zich destijds niet zozeer op de boeren, maar op 
handelaren, commissionairs en consumenten, en werden waarschijnlijk ook gebruikt 
door medewerkers van de afdeling die in 1946 ‘Agrarische aangelegenheden in het 
buitenland’ heette. Later werden deze reclame- of marketingfilms verspreid door de 
landbouwraden en agrarische attachés die een soort diplomatieke dienst van het 
departement van Landbouw vormden. 
  
Vanaf ongeveer 1973 wordt de verzameling aangevuld met filmproducties die tot doel 
hadden de discussie te entameren over bepaalde maatschappelijke kwesties in de 
landbouw en op het platteland. Deze nieuwe doelstelling komt in Films that work (2009) 
niet voor. Daarom voegt onderhavige dissertatie aan het scala de categorie ‘D’ toe, 
verwijzend naar films die de maatschappelijke discussie moeten stimuleren. De laatste  
twee geselecteerde producties besproken in hoofdstuk 7, EILANDSPOLDER (1974) en ALLES 

WISSELT (1982), vallen binnen deze groep.  
 
De vijf mogelijke, elkaar niet uitsluitende doelen van deze collectie landbouwfilms 
kunnen aldus samengevat in relatie tot de doelen beschreven in Films that work (2009):  
 

• Archiveren en vastleggen (zijn vormen van to record). 
• Instructie en scholing (passen binnen rationalizing).  
• Voorlichting (is een vorm van rethoric - de keuze is aan kijker). 
• Propageren (is een vorm van rethoric - de maker van de film wil openlijk  
 of verborgen de keuze van de kijker bepalen). 
• 5.Discussie stimuleren (categorie D). 

 
Bij een poging de films te rangschikken naar bovenstaande doelen werd duidelijk dat 
filmproducties voor instructie ook telkens verschillende werkmethoden vastleggen,  
en daarmee tevens archiverend zijn. Daarnaast bleek dat in films met een retorisch doel 
veelal instructieve sequenties zijn opgenomen. Het blijkt, kortom, niet goed mogelijk de 
films consequent en eenduidig in te delen. Elke indeling is daarmee in zekere zin 
aanvechtbaar. Niettemin is het zinnig een poging te wagen en de films te rangschikken 
naar het beoogde doel. Daartoe werd aan de hand van een eerste indruk van een 
gedeelte van de films, in combinatie met de titel en omschrijving ervan in de catalogi, 
een indeling gemaakt naar het doel van de 198 M-producties waarvan het ministerie dus 
zélf opdrachtgever was.  
 

 Vignet 6.9 

De indeling van films naar periode en doel in onderstaand overzicht is niet eenduidig en 
uitsluitend. Eenzelfde film kan tot verschillende categorieën worden gerekend.  
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Overzicht van verschillende doelen van de M-films uit de collectie waarvan het 
ministerie zelf opdrachtgever was, op grond van globale beoordeling.   
 

Periode 
Aantal films   

Voor 1945 
5 

1945-1949 
10 

1950-1962 
94 

1963-1972 
54 

1973-1984 
32 

Totalen 
195** 

       
Vermoede 
doelen * 

      

Archiveren  1/20% 2/20% 27/28% 2/4%  32/16% 
Instructie     5/50% 67/71% 24/44% 9/28% 106/53% 
Voorlichting  1/20% 4/40% 42/44% 38/70% 10/31% 94/48% 
Propageren  3/60% 5/50% 45/47% 15/28% 3/9% 84/42% 
Discussie    2/4% 16/50% 18/6% 
Totalen  5/100% 16/160% 181/190% 81/150% 38/118% 321/165%

*** 
 

* Bij vermoede doelen: het eerste getal verwijst naar het aantal films per betreffend doel; het percentage 
na de streep verwijst naar het percentueel getelde aantal doelen. Omdat de films veelal meerdere doelen 
hebben, is het totaal aantal doelen hoger dan het aantal films en het percentage hoger dan 100.  
** Van de 198 M-films zijn van M 242-244 de jaartallen onbekend. De films zijn van Britse oorsprong en 
richten zich met de instructie en voorlichting over koelkast, stofzuigen en strijkijzer op een algemeen 
publiek. Deze drie zijn niet in het overzicht opgenomen. 
*** In het totaal zijn 321 doelen geteld. Dat is gemiddeld 1,65 doel per film. 

 

De meest voorkomende vermoede doelen zijn instructie (53%), voorlichting (48%) en 
propaganda (42%). De onderzoeksperiode 1945-1985 in ogenschouw nemend, plus de 
M-producties waarvan het ministerie van Landbouw zelf opdrachtgever was, blijkt 
tweederde deel van de films zich te richten op de plattelandsbewoners.51 Dit betekent 
dat het Filmbureau de opdracht, zoals omschreven in de catalogus uit 1948 ‘… ten 
behoeve van de instructie en voorlichting van de landbouwers …’, in grote lijnen heeft 
vastgehouden. In de periode van ‘expansie en ontwikkeling’ (1950-1963) bracht het 
Filmbureau de meeste producties uit, met gemiddeld bijna twee doelen per film. Met 
deze hoogste scores kan deze periode dus, ook kijkend naar de filmdoelen, beschouwd 
worden als de meest productieve van het ministerie betreffende programma’s voor 
integrale plattelandsvernieuwing. Opvallend zijn de top van het doel ‘instructie’ in  
de jaren 1950-1962, van ‘voorlichting’ in 1963-1973 en de terugval van het doel 
‘propageren’ vanaf 1962. In andere woorden: tussen 1950 en 1962 wilde het ministerie 
‘de dieptewerking’ van de informatievoorziening door films zo veel mogelijk vergroten 
en daarmee de doelgroep mentaal beïnvloeden. In paragrafen 6.4-6.7 komen de 
ontwikkelingen in de vier afzonderlijke tijdvakken tussen 1945 en 1985 aan bod.  
 

Internationale contacten  
 

De internationale oriëntatie van het ministerie van Landbouw, zoals in het vorige 
hoofdstuk aan bod kwam, uit zich in de filmcollectie ook in de 164 producties met de 
lettercode B, afkomstig uit het buitenland. Daarnaast zijn er E-films met een relatie met 
de Marshallhulp. Deze twee deelcollecties geven aan dat de inzet van films bij de 
voorlichting aan boeren en de bewoners van het platteland in Nederland onderdeel 

                                                
51 De films tijdens de bezetting in opdracht van de Directie van de Landbouw geproduceerd zijn hierin niet 

meegeteld. 
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uitmaakte van een internationale ontwikkeling.52 De catalogi van het Filmbureau 
vermelden bij een zestiental producties dat het een uitzending betreft van de 
televisieserie INTERNATIONAAL AGRARISCH NIEUWS.  
 

 Vignet 6.10 

Uit het jaarverslag van de Nederlandse Televisiestichting (NTS) van 1958 blijkt dat het 
Internationaal Agrarisch Nieuws (IAN) een initiatief was van de Italiaanse televisie en 
onder de paraplu van de European Broadcasting Union (EBU) werd geproduceerd.  
 
Stilstaand beeld van de leader van het Internationaal Agrarisch  Nieuws (1960).  
 

 

 
Een uitzending van het Internationaal Agrarisch Nieuws begon met een eenvoudige 
animatieleader. Na twee wolkjes verschijnt een gestileerde wereldbol. De 
onderwerpen worden aangekondigd met een titelkaart met daarop een iconisch 
grafisch beeld en de naam van het land.53  
          Het genoemde jaarverslag meldt: ‘De ervaringen, welke in deze korte periode 
werden opgedaan, wijzen erop, dat met dit programma in een behoefte wordt 
voorzien.’ Naast Nederland deden tien andere landen mee aan de uitwisseling van 
landbouwvoorlichtingsprogramma’s.54 

 

 6.4 Opkomst filmpraktijken 1945-1950  

Al op 11 juni 1945, ruim een maand na de bevrijding, kwamen de filmwerkzaamheden 
op het ministerie van Landbouw van de jonge en ambitieuze minister Sicco Mansholt 
weer op gang. De waarnemend directeur-generaal van de Landbouw diende bij het 
bureau ‘Toewijzing Goederen van Vijanden en Landverraders’ een soort boodschap-
penlijstje in van instrumenten en apparaten voor de inrichting van een foto- en 
filmlaboratorium. Daarnaast zou het ministerie graag de beschikking krijgen over een 

                                                
52  Zie bijvoorbeeld Fritsche 2018. 
53  Het Internationaal Agrarisch Nieuws valt buiten het kader van deze studie. Duidelijk is dat een onderzoek 

naar de inhoud, vormgeving en de internationale samenwerking nieuw licht kan werpen op de 
cultuurhistorische overeenkomsten en verschillen in de ontwikkelingen in de landbouw en het leven op 
het platteland in de deelnemende EBU-landen. 

54  Nationaal Archief, Den Haag, Nederlandse Omroepstichting, nummer toegang 2.25.70, 
inventarisnummer 125, 126.  
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filmprojector en een scherm.55 In de Verslagen van mededelingen van Rijksbureau voor 
Voedselvoorziening in Oorlogstijd van 11 augustus 1945 schreef J. Breunis ‘Bij het 
Departement van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening is ingesteld een afdeling 
Voorlichting’.56  
 

 Vignet 6.11 

Breunis, het hoofd van de afdeling Voorlichting, noemde in het Maandblad voor de 
Landbouwvoorlichting 27 december 1945 als beginpunt van de praktijken van het 
Filmbureau. De collectie bestond toen slechts uit DE BONTE MOET ER UIT! (1945)57, die 
later volgnummer 6 meekreeg. Er waren één projector en een wrak bestelwagentje 
beschikbaar waarmee ook door weer en wind naar alle uithoeken van het land werd 
gereden. De vertoningen van de film, gemaakt in opdracht van de Veeartsenijkundige 
Dienst van het departement, droegen bij aan een snelle toename van het aantal 
leden van de vrijwillige runder-tbc-bestrijdingsverenigingen. Ook andere onderdelen 
binnen het departement, zoals de Plantenziektenkundige Dienst in Wageningen en 
de Dienst Landbouwherstel, lieten in die jaren films maken.58 In mei 1946 legde 
Mansholt met een organisatiebeschikking de indeling van het ministerie van 
Landbouw vast, zoals aangegeven in  Vignet 6.1. ‘Voorlichting’ werd een 
stafafdeling direct onder de secretaris-generaal en het Filmbureau, onderdeel van de 
onderafdeling Propaganda, en kreeg daarmee een vaste plaats binnen het 
departement.  

 
Er vond al snel een gesprek plaats tussen A.H. Stoppelenburg, hoofd van het Filmbureau, 
met de cineast Alex Roosdorp van het bedrijf Maro uit Deventer. Onderwerp was de 
wens van ministerie om de Maro-landbouwfilms op te nemen in de collectie van het 
Filmbureau. Het gesprek verliep volgens Stoppelenburg slecht en de daaropvolgende 
onderhandelingen ketsten af.59 Van een verkoop aan het ministerie van Marofilm of een 
samenwerking met Roosdorp, zoals met andere cineasten, is dan ook niets terecht 
gekomen.  
 Op 17 december 1946 deed Breunis verslag van zijn nieuwe afdeling Voorlichting. 
Hij besteedde in zijn artikel vooral aandacht aan de actie ter bestrijding van ratten en 
muizen. De ‘Rattenweek’ vanaf 27 augustus 1946, zo schreef hij, was helaas niet 
verlopen zoals gehoopt.  
 

 Vignet 6.12 

In de voorbereidingen van de campagne ‘Rattenweek’ waren er artikelen verschenen 
in de dag-, nieuws-, week- en vakbladen en was er radioaandacht geweest, ook 

                                                
55  Nationaal Archief, Den Haag, Directie van de Landbouw: Algemene Zaken, 1905-1954, nummer toegang 

2.11.07.01, inventarisnummer 18.  
56  Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: J. Breunis [Hoofd 

afdeling Voorlichting], 1944-1973, nummer toegang 2.11.18, inventarisnummer 1.  
57  Ministerie van Landbouw en Visserij en Voedselvoorziening. Films. Catalogus, 's-Gravenhage: 1948. 
58  Breunis 1956: 477-483. 
59  Nationaal Archief, Den Haag, Directie van de Landbouw: Akkerbouw en Weidebouw, 1886-1965, 

nummer toegang 2.11.01, inventarisnummer 379. 
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buiten de zendtijd voor land- en tuinbouw. Brochures en affiches gingen naar 
kruideniers en drogisten en zij kregen ideeën aangereikt voor de inrichting van hun 
etalages. Ook alle landbouwconsulentschappen, agrarische scholen, polder- en 
waterschapsbesturen, gemeentelijke en provinciale reinigingsdiensten, 
landbouwcoöperaties en zelfs scheepvaartverenigingen waren ingeschakeld. Alleen 
de film was eind augustus nog niet af.  
          Pas op 19 december 1946 werd de ‘Rattenfilm’, waarschijnlijk een proef-
montage, voor het eerst in een besloten bijeenkomst vertoond. H.M. Huygens was bij 
de vertoning aanwezig en in een reactie aan Breunis schreef hij dat in de film miste 
‘welke bestrijdingsmiddelen den mensch ter dienste staan (en kan koopen) om het 
ongedierte te bestrijden.’ Breunis reageerde snel en antwoordde dat het noemen 
van merken van bestrijdingsmiddelen in een overheidsvoorlichtingsfilm niet op zijn 
plaats zou zijn. Er werd overwogen om aan het slot van de productie nog een extra 
verwijzing naar de Plantenziektenkundige Dienst, ressorterend onder het ministerie, 
aan te brengen. Breunis gaf aan dat de film paste in een bredere campagne die 
wellicht herhaald zou worden.60 RATTEN (1948) kreeg nummer M 8 in de collectie.  

  
Een vergelijkbare en meer geslaagde massale campagne was de bestrijding van de 
coloradokever in 1947 in internationaal verband. De kever vormde een levensgrote 
bedreiging voor de Nederlandse en Europese aardappelteelt en daarmee voor de 
voedselvoorziening. In deze campagne, opnieuw van de Plantenziektenkundige Dienst, 
was OPERATIE TIENSTREEP (1948) de hoofdfilm. Deze campagne is vlak na de evaluatie in 
1949 al uitgebreid beschreven in het Maandblad voor de Landbouwvoorlichting en meer 
recent in de Spiegel Historieal.61  
 
Het eerste geraadpleegde document waarin een planmatige uitbouw van de collectie en 
het Filmbureau na de bevrijding ter sprake werd gebracht, is een circulaire van 9 januari 
1948. De directeur-generaal van de Landbouw, op dat moment ir. C. Staf, noemt daarin 
het voornemen om in dat jaar een aantal films te laten vervaardigen. Staf verzocht aan 
de afdelingshoofden van het directoraat-generaal, dus ook aan de RLVD, en de directeur 
van de Visserij, om aan te geven over welke twee onderwerpen het produceren van 
films wenselijk zou zijn. Over het doel, opzet en genre van de films liet Staf zich niet uit.62  
  

 Vignet 6.13 

Zoals aangegeven veranderde in 1948 de naam van de onderafdeling ‘Propaganda’ in 
‘Visuele Voorlichting’.63 In dat jaar kwam ook de eerste catalogus van het Filmbureau 
uit die karakteristiek is voor de periode van herstel en vernieuwing.64 Voorin staat 
een inleiding door ‘Het hoofd van de Afdeling Voorlichting’, getekend: J. Breunis. De 
catalogus geeft praktische aanwijzingen over de wijze waarop het Filmbureau de 

                                                
60  NL-HaNA, Landbouw / Algemene Zaken, 2.11.07.01, inv.nr. 130. 
61  Morel, J. en H.A. Ormel, „De coloradokeverbestrijding in 1948.” Maandblad voor de 

Landbouwvoorlichting. Jaargang 6, 1949: 156-157. Roessingh, H.K. „De coloradokever.” In Spiegel 
Historiael. # VI  jul-aug. 1971.  

62  NL-HaNA, Landbouw / Algemene Zaken, 2.11.07.01, inv.nr. 130. 
63  Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1948: 643-644. 
64  Ministerie van Landbouw en Visserij en Voedselvoorziening. Films (Catalogus). 's-Gravenhage: 1948. 
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producties uit de collectie distribueerde en hoe zij vertoond moesten worden. Tot 
1984 bleven deze aanwijzingen grotendeels gelijk.65 In de catalogus staan dertien 
films vermeld waarvan de meeste beschrijvingen zijn voorzien van een foto. 
 
Impressie van de Filmcatalogus 1948 (p. 16-17).  
 

 

 
Links staat de film VRUCHTDRAGENDE ARBEID (1948) met een ‘culturele strekking, 
geschikt voor elk publiek’ beschreven. Rechts staat de ‘propagandafilm’ RATTEN 

(1948) die niet op tijd klaar was voor de uitgebreide campagne in 1946. 

 
Alle dertien in 1948 genoemde films komen voor in de latere versies van de catalogus. 
Zeven films zijn zowel op 16mm als op 35mm beschikbaar. Voor deze films had het 
ministerie blijkbaar vertoningen voor een breed publiek in bioscopen in gedachten.  
Van die zeven hebben vier films een Engelse vertaling. Deze vier waren dus ook bedoeld 
voor de inzet bij promotiedoeleinden in het buitenland. De films geproduceerd tijdens 
de bezetting, komen niet in deze eerste catalogus voor. 
 
In de jaren 1945-1950 richtte tweederde deel van de tien in opdracht van het 
Filmbureau gemaakte producties zich op agrarische doelgroepen. De films zijn redelijk 
gelijkmatig verdeeld over de doelen instructie, voorlichten en propageren. Twee films 
zijn een reportage met als doel to record, ofwel het vastleggen. Vier films met 
voorlichtende of propagerende doelen bevatten duidelijk gedramatiseerde elementen. 
Een voorbeeld daarvan is VRUCHTDRAGENDE ARBEID (1948). De productie is op 16mm en op 
35mm beschikbaar in een Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse versie. De film prijst 
de kwaliteit van het Nederlandse fruit aan en heeft exporteurs als doelgroep.  
EILAND VAN VERTROUWEN (1950) kwam pas in 1950 gereed. Maar de eerste opnames van 
het ondergelopen eiland Walcheren waren al gemaakt in 1944 door oorlogsverslaggever 
John Fernhout. Het is de enige productie met het thema ‘ruilverkaveling’ uit deze 
periode van herstel en vernieuwing in de collectie, en daarom maakt de film onderdeel 
uit van de selectie van zes die in de komende hoofdstukken filmisch worden 
geanalyseerd.  
 

                                                
65  Ministerie van Landbouw en Visserij. Filmcatalogus. Den Haag 1984: 4-13. 
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 6.5 Topjaren door de Marshallhulp 1950-1963 

De periode tussen 1950-1963 kan in de landbouwvoorlichting gezien worden als de 
meest actieve jaren. Van den Brink (1990) noemt de periode dan ook de jaren van 
‘expansie en ontwikkeling’ voor de sector en het structuurbeleid.66 Dat was mede  
het gevolg van de nauwe banden tussen het landbouwbeleid en de Marshallhulp, 
waarmee Amerikaanse voorlichtingspraktijken al snel hun intrede deden. Zo kregen  
de landbouwvoorlichting en de filmprojecten in heel Europa grote sommen geld uit de 
Amerikaanse fondsen toegeschoven.67 In het archiefonderzoek naar het werk van het 
Filmbureau zijn van de coördinatie van Persdienst van het ministerie van Economische 
Zaken, zoals beschreven door Dingemans en Romme (1997), geen sporen gevonden.68  
  
Het eerstgevonden teken van Amerikaanse bemoeienis met het Filmbureau is een brief 
van 3 december 1949 van J. Breunis aan de directeur-generaal van de Landbouw en 
daarmee aan de voorlichters van de RLVD. Hij schreef dat het hoofdbureau voor het 
uitvoeren van het European Recovery Plan in Washington de missie in Nederland de 
opdracht had gegeven om, in samenwerking met de filmunit van ECA-Europa in Parijs, 
een film te laten maken. Die productie zou … 
 

… laten zien hoe de Nederlandse landbouwer er in slaagt om de productie 
te verhogen […. De film] is bestemd voor vertoning in alle Europese E.H.P.-
landen en in de U.S.A. 
 

Breunis gaf aan dat hij op het verzoek tot medewerking was ingegaan nadat hij zich 
ervan had ‘vergewist dat “editorial control” onzerzijds op de film mogelijk zal zijn.’  
Hij vroeg om ‘aanwijzingen met het oog op het beleid inzake de Marshallhulp, de West-
Europese samenwerking en de Benelux …’. Hij sloot zijn brief af met de mededeling dat 
inmiddels ir. P.A. den Engelse en ir. J.M.A. Penders, twee leidinggevende medewerkers 
van de RLVD, bij de voorbereiding betrokken waren.  
 Als vervolg op de brief van 3 december 1949 ontvouwde Den Engelse, inspecteur 
voor de Weide- en Voederbouwaangelegenheden in Wageningen, al op 6 december 
1949 zijn ideeën aan mr. Norton, op dat moment werkzaam op de ECA-missie in 
Nederland. Hij beval aan om te filmen op bepaalde boerenbedrijven in Friesland en 
Zuid-Holland, en adviseerde contact op te nemen met de consulenten in Leeuwarden, 
Arnhem en Rotterdam en met Penders, op dat moment consulent in Utrecht.69 Dit geeft 
de indruk dat het BEWEIDEN (1952) betreft, maar aangezien de opdrachtgever de  
ECA-missie in Nederland was, is het waarschijnlijker dat het om EILAND VAN VERTROUWEN 

(1950) gaat. John Fernhout werkte op dat moment immers voor de filmunit van  
ECA-Europa in Parijs.70 BEWEIDEN (1952) werd pas later geproduceerd in het kader  
van het Marshallplan-Agricultural Information Program (AIP). Dit programma staat  
in paragraaf 4.4 in grote lijnen beschreven. Vignet 6.14 beschrijft de uitwerking.  

                                                
66  Van den Brink 1990.  
67  Fritsche 2018: 113-123. 
68  Zie par. 4.4 en ook Dingemans en Romme 1997: 23. 
69  NL-HaNA, Landbouw / Algemene Zaken, 2.11.07.01, inv.nr. 130.  
70  Dingemans en Romme 1997: 123. 
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 Vignet 6.14 

De Europese vertegenwoordiging van de Marshallplan-uitvoeringsorganisatie, de ECA 
in Parijs, was actief met het propageren van Amerikaanse landbouwvoorlichtings-
films.71 In het archief is een lijst teruggevonden met 24 landbouwfilms ‘to be 
screened by the various participating countries’, die de ECA-missies in de 
deelnemende landen ter beschikking konden stellen. In de marge van de lijst staan 
aantekeningen in het Nederlands. Van wie deze opmerkingen afkomstig zijn, is niet 
te achterhalen. Waarschijnlijk zijn ze van Breunis. De film KEEP ‘EM OUT, over de 
bestrijding van ratten, wordt ‘goed, ook voor instructie’ genoemd. OUTBREAK over 
mond- en klauwzeer zou goed zijn ‘om de schrik in te jagen’ en THE BLUE RIBBON over 
het 4-H project voor jonge boeren wordt ‘erg propagandistisch’ genoemd. Afgewezen 
werden films gemaakt in opdracht van de twee landbouwmachinefabrikanten John 
Deere en Catterpillar. Op donderdag 19 en vrijdag 20 januari 1950 vertoonde de ECA, 
waarschijnlijk in Den Haag, 23 films van de lijst.72 
          Dat de Amerikanen hun systeem van landbouwvoorlichting graag in Europa 
wilden propageren blijkt uit het feit dat de film COUNTY AGENT in de collectie als DE 

AMERIKAANSE LANDBOUWCONSULENT (jaartal onbekend) terecht kwam. Behalve de twee 
waarschijnlijk te commercieel geachte films van de landbouwmachinefabrikanten 
werd ook OUTBREAK in eerste instantie niet overgenomen, wellicht omdat DE BONTE 

MOET ER UIT! (1945) over runder-tbc, een andere uiterst besmettelijke ziekte, al in 
roulatie was. Ook de productie GRASSHOPPERS werd niet van de Amerikanen over-
genomen. Sprinkhanen vormden in Nederland geen bedreiging voor de oogst.  
          Ook de Britten kwamen met een partij van 13 films. In hetzelfde handschrift als 
op het Amerikaanse overzicht staan opmerkingen zoals bij GRASS DRYING ‘heel goed’, 
bij PIGS ON EVERY FARM ‘niet geschikt’ en bij MECHANIZED SILAGE ‘hoe ’t niet moet’. Zeven 
films kwamen in de collectie terecht, waaronder DE ONTWIKKELING VAN HET GRASDROGEN 

(1949), een bewerking van GRASS DRYING. Uit Canada was afkomstig KITCHEN COME 

TRUE, in de collectie terug te vinden onder de titel DE IDEALE KEUKEN (1945).  
          Buiten het in ontwikkeling zijnde AIP om werkte het Filmbureau op kosten van 
de ECA aan de vertaling van de Amerikaanse films. Op 5 april 1951 presenteerde de 
afdeling Voorlichting een overzicht van in de collectie opgenomen producties. Daar 
was ook de bewerking van OUTBREAK bij: de film kwam onder GROOT ALARM (1949) in 
de catalogus terecht.  

 
De kern van het filmonderdeel in Agricultural Information Program (AIP) vormde een 
inventarisatie van de wensen van de heren Rijkslandbouwconsulenten (RLC’s), gedaan 
op uitnodiging van de directeur van Akker- en Weidebouw op 30 augustus 1950.  
 

                                                
71  Fritsche 2018 onder andere in 113-123. 
72  Nationaal Archief, Den Haag, Directie van de Landbouw: Akkerbouw en Weidebouw, nummer toegang 

2.11.01, inventarisnummer 751.  
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 Vignet 6.15 

Al snel kwamen op de uitnodiging door de het departement in Den Haag de reacties 
binnen uit alle delen van het land. Zij beperkten zich niet tot filmvoorstellen. Zo 
vroeg consulent ir. J. de Geus in Drachten niet om films of een projector, maar om 
ander demonstratiemateriaal. Dat zou gebruikt kunnen worden door de assistenten 
op de boerderijen en op plaatselijke tentoonstellingen en jaarmarkten, zoals ‘boren 
voor het nemen van ruwvoeder-monsters, dakruiters (drogen van hooi), kisten met 
daarin proefmonsters met chemische bestrijdingsmiddelen (waaronder MCPA, DDT, 
Parathion).’ De Geus, later verantwoordelijk voor het voorbeelddorp Rottevalle, 
lichtte zijn voorstel toe met een inschatting dat bij de voedering per jaar een miljoen 
gulden verloren ging. De consulent in Purmerend noemde niet alleen onderwerpen 
voor films maar ook een ‘… lichte motorfiets voor alle Rayonassistenten zodat zij 
meer bedrijven kunnen bezoeken.’ 73 

 
De Marshallmissie in Den Haag verlangde bij de uitvoering van de werkzaamheden 
regelmatig voortgangsverslagen. In de Samenvatting van de rapporten der rijksland-
bouwconsulenten over de periode 5 t/m 15 maart 1951 staan meer dan 35 films 
genoemd die, door bemiddeling van het Filmbureau, geleend konden worden bij de 
Amerikaanse Informatiedienst. Hiervan waren er 23 in januari 1950 vertoond. 
Opvallende titels zijn RURAL COOPERATION en TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TVA).  
De laatstgenoemde film vertelt hoe ‘de plaatselijke bevolking eerst argwanend en 
sceptisch tegenover het project van integrale plattelandsvernieuwing stond, maar 
gaandeweg bereid werd mede te werken en hoe oude gewoonten geleidelijk worden 
veranderd en verbeterd.’ 74 Bij het vertonen van deze films mocht van de Amerikanen 
geen entreegelden geheven worden. Deze regel werd door het Filmbureau overge-
nomen en kwam terecht in de algemene voorwaarden voor alle vertoningen van de 
producties uit de catalogi.75  
 

De uitvoering van het AIP    
 
In de zomer van 1951 kon met de uitvoering van het AIP worden begonnen. De land-
bouwvoorlichters en de medewerkers van het Filmbureau gingen voortvarend aan de 
slag, want de Amerikanen lieten weten: ‘We want action’.76 Volgens de opstellers van 
het AIP waren de boeren over het algemeen conservatief en gelovig en zagen daarom 
films als vicious amusement, verdorven vermaak. Zij zouden moeilijk te overtuigen zijn 
van een bezoek aan een bioscoop. Daarom moesten filmvertoningen gehouden worden 
op plaatsen die voor de boeren vertrouwd waren. Om die redenen waren in het plan 
uiteindelijk achttien film- en 160 diaprojectoren opgenomen. Om vertoningen in dorpen 
en kleine steden mogelijk te maken werd voorgesteld zestien filmprojectoren met 
toebehoren te stationeren bij de consulentschappen.  
 

                                                
73  NL-HaNA, Landbouw / Akker- en Weidebouw, 2.11.01, inv.nr. 751. 
74  NL-HaNA, Landbouw / Akker- en Weidebouw, 2.11.01, inv.nr. 751. 
75  Bijvoorbeeld: Ministerie van Landbouw en Visserij, Den Haag, Films, 1960: 9. en Filmcatalogus, 1984: 12. 
76  NL-HaNA, Landbouw / Akker- en Weidebouw, 2.11.01, inv.nr. 751. 
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Dit sloot aan op bestaande filmpraktijken van vele andere vertoners op het Nederlandse 
en Europese platteland.77  
 Het AIP maakte budget vrij voor de productie van illustraties, foto’s en dia’s,  
het maken van pamfletten en brochures en de productie van 26 films. Van de meeste 
nieuwe films wordt het onderwerp in het plan genoemd, plus de voorgestelde lengte en 
het benodigde budget. Dertien korte technische producties moesten tien minuten gaan 
duren. Zij gingen over landbouwmachines en hun gebruik, en hadden een gezamenlijk 
budget van 45.000 gulden. De langere films zouden een half uur gaan duren en vijf-
honderd gulden per minuut mogen kosten, neerkomend op fl. 15.000,00 per stuk.78  
  
In het Nationaal Archief bevinden zich verschillende rapportages aan de MSA-missie van 
het uitvoeren van het AIP en daarmee samenhangende correspondenties. Uit de 
documenten blijkt dat elke wijziging in het plan door de MSA moest worden beoordeeld. 
Volgens een brief van 5 oktober 1951 werden de plannen voor drie ‘weidebouwfilms’ 
aan drie filmproducenten voorgelegd. Twaalf mechanisatiefilmpjes waren toegewezen 
aan Polygoon Profilti Productions. Dit wijst erop dat de aanbesteding niet gebeurde via 
open inschrijving, maar dat het Filmbureau de opdrachten verdeelde.  
 Vlekkeloos verliep de uitvoering niet. Zo was er verwarring over budgetten en 
procedures tussen het departement en de MSA, zoals blijkt uit een brief van  
16 oktober 1951. De Amerikanen gaven ook aanwijzingen over de inhoud van in- 
dividuele films. Een voorbeeld daarvan is te vinden in een brief van 7 november 1951.  
In de film die VERBETERING VAN VERWAARLOOSD GRASLAND (1952) zou worden, moesten  
de financiële voordelen voor de boer, naar het oordeel van Mr. K. Kilbon en  
Mr. C.E. Fossum van de MSA-missie, duidelijker aangegeven worden.79  
 In het verslag van 25 oktober 1951 staat bij vrijwel elk filmonderwerp een 
landbouwdeskundige genoemd die waarschijnlijk verantwoordelijk was voor de 
betreffende productie. Deze procedure werd later overgenomen door de Werk- 
groep Voorlichtingsmiddelen in de Landbouw. Die stelde werkcommissies in die 
verantwoordelijk waren voor de productie van een bepaalde film. Meer hierover  
komt aan bod in paragraaf 6.8. 
 
Begin 1952 werden de consulenten en directeuren van de landbouwkundige instituten 
opnieuw aangeschreven om met suggesties voor voorlichtingsmateriaal en vooral voor 
onderwerpen voor het filmplan van 1953 te komen. Het AIP zou waarschijnlijk verlengd 
worden. De circulaire vermeldde ook dat een nieuwe versie van de catalogus op 20 
februari 1952 klaar zou zijn. Net als een jaar eerder kwam een aantal suggesties binnen. 
In de notulen van 26 juni 1952 staat het verslag van deze peiling, met daarin de eerste 
vermelding van een film over de voor- en nazorg bij ruilverkaveling. Op 15 april 1952 
maakte de afdeling Akker- en Weidebouw van de RLVD de stand van zaken rond het 

                                                
77  Oort, Thunnis van. „Coming up this weekend.” In Thissen, Judith. and Clemens Zimmermann (ed), Cinema 

Beyond the City. Small-Towns & Rural Film Culture in Europe. London: British Film Institute, 2016: 149-
164. Fritsche 2018: 117. Murray Levine, Alison. „Projections of Rural Life: The Agricultural Film Initiative 
in France, 1919-1939.” In Cinema Journal nr. 4 (2004): 76-95. Hueting, Laurens. Europa kijkt vooruit. De 
films van het Marshall Plan. (diss). Gent: Universiteit Gent, 2008. 

78  NL-HaNA, Landbouw / Akker- en Weidebouw, 2.11.01, inv.nr. 751. 
79  Nationaal Archief, Den Haag, Directie van de Landbouw: Akkerbouw en Weidebouw, 1886-1965, 

nummer toegang 2.11.01, inventarisnummer 1391, bestandsdeel 12. 
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Agriculture Information Plan op. Dat de medewerkers van de RLVD geen inzicht hadden 
in de financiële kanten van de productieprocessen, blijkt uit het feit dat de budgetten 
van de langer uitgevallen films tekort schoten – een tekort dat vervolgens door de MSA-
missie in Den Haag werd aangevuld. De contracten werden volgens het overzicht ook 
rechtstreeks afgesloten met de MSA en dus niet met het Filmbureau of de RVD.  
Vier films die in het AIP genoemd stonden waren ondertussen klaar. Verder werd 
opnieuw wat geschoven met onderwerpen van nog te maken films.80 Van de 26 in het 
AIP voorgestelde producties zijn zonder twijfel 24 titels met de lettercode M in de 
collectie terug te vinden.  
 

Filmpraktijken en de tegenwaardegelden  
 
In het najaar van 1952 gaf de MSA toestemming om uit het budget van de tegenwaarde-
rekening 600.400,00 gulden vrij te maken voor landbouwvoorlichting op een aantal 
specifieke terreinen. De projecten moesten, volgens een correspondentie met MSA-
Europa in Parijs, in een breder Europees programma geplaatst worden. Op 23 decem-
ber 1952 ontving minister Mansholt een brief van Mr. Fossum dat de MSA een aantal 
wijzigingen op het ingediende voorstel had doorgevoerd. De gehonoreerde projecten 
waren onder andere ‘de voorbeelddorpen’ en intensieve voorlichtingscampagnes over 
het beter bekalken van bodems. Daarnaast werd budget vrijgegeven voor het maken 
van twee films over beide campagnes. De aanschaf van een groot deel van de gevraagde 
audiovisuele apparatuur kon plaatsvinden en er werden nog vier producties door de 
Amerikanen toegewezen.81 Als onderdeel van het door de MSA-Europe goedgekeurde 
programma legde Breunis op 12 december 1952 een uitgebreide wensenlijst voor aan 
de ‘Werkgroep Voorlichtingsmiddelen in de Landbouw’, met daarop audiovisuele 
apparatuur van lenzen, fototoestellen en projectoren, voor een totaal bedrag van 
67.804,20 gulden.82   
 In de niet-complete verzameling notulen van de Werkgroep Voorlichtingsmid-
delen is over de Watersnoodramp, die in de nacht van 31 januari 1953 vooral het 
platteland en de landbouw in het zuidwesten van Nederland trof, niets terug te vinden. 
Drie films in de catalogi, waarvan twee gemaakt in opdracht van de MSA-Europe in 
Parijs, hebben evenwel de ramp als onderwerp. De film E.R.P. IN ACTIE (1950) is aflevering 
10 van het Marshallplan-nieuwsbulletin EEN MAANDELIJKS VERSLAG UIT EUROPA. Onderwerp 3 
toont de wijze waarop de luchtmacht van de VS en een aantal Europese landen helpen 
om de slachtoffers in veiligheid te brengen. Aan dit onderdeel werkte Albert Brosens 
mee.83 OUDE VIJAND (1953) werd ook in opdracht van de MSA-Europe vervaardigd. 
Medewerkers van Multifilm uit Haarlem zorgden voor het beeldmateriaal voor de 
nieuwsuitzendingen van de NTS op de televisie.84 A 172 WATERSNOOD 1953 is waarschijn-
lijk een speciaal voor het Filmbureau samengestelde montage van opnames over de 
gebeurtenissen. 

                                                
80  NL-HaNA, Landbouw / Akker- en Weidebouw, 2.11.01, inv.nr. 748. Bestandsdeel 12. 
81  Nationaal Archief, Den Haag, Directie van de Landbouw: Akkerbouw en Weidebouw, 1886-1965, 

nummer toegang 2.11.01, inventarisnummer 1392, bestanddeel 2. 
82  NL-HaNA, Landbouw / Akker- en Weidebouw, 2.11.01, inv.nr. 748. Bestandsdeel 12. 
83  EEN MAANDELIJKS VERSLAG UIT EUROPA (1953) wordt bewaard bij Beeld en Geluid met BenG ID 4527728. 
84  Hogenkamp 2003: 76-78. De datering van E.R.P. IN ACTIE (1950) in de catalogi van het Filmbureau is dus 

niet juist. 
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 Vignet 6.16 

De afwezigheid van de Watersnoodramp in de notulen steekt schril af bij de 
herinneringen van mensen die de ramp meemaakten. Zo getuigden oud-
topambtenaar van Landbouw, Schilleman Herweijer (1918-2008), en voorlichtster 
Frouk Draaisma (1924-2015) in hun bijdragen aan LANDBOUWFILMS EN VERHALEN over  
de indrukwekkende gebeurtenissen tijdens en vooral na de overstromingen. Na meer 
dan vijftig jaar bewaren zij nog levendige herinneringen aan hun intensieve bijdrage 
aan de hulp aan de slachtoffers en het herstel van het gebied. Dat geldt ook voor de 
cineast Joop van Essen (1922) die voor de film LECTOR EN EMERGO (1956), in opdracht 
van de Grontmij, al improviserend opnames maakte op het zwaar getroffen eiland 
Schouwen.85  

 
Op 9 maart 1953 werd nogmaals een uitgewerkte aanvulling op het AIP ter vertaling 
aangeboden om te worden opgestuurd aan Mr. Clarence E. Hunter, toen hoofd van de 
MSA-missie in Den Haag. Het benodigde budget bedroeg nog eens 600.400,00 gulden. 
Dit programma moest voor 1 juli 1954 afgerond zijn. In de nazomer van 1953 waar-
schuwde A.H. Stoppelenburg van het Filmbureau de RLVD dat volgens Mr. Fossum van 
MSA per 15 oktober alle filmwerkzaamheden voor het AIP afgerond moesten zijn. Een 
week later, op 24 september 1953 schreef J. Breunis dat de Acting Chief of the MSA-
mission to The Netherlands een aanvraag voor de film over bestrijdingsmiddelen had 
afgewezen vanwege wijzigingen in het beleid van de Amerikaanse regering. Wat de 
veranderingen waren, lichtte hij niet toe. Bij de grote aandacht die de watersnoodramp 
van de ambtenaren van het ministerie van Landbouw en de Nederlandse filmers vroeg, 
kwam bij dat de projecten uit de eerste versie uit 1951 van het AIP voor 15 oktober 1953 
klaar moesten zijn. Dit alles zorgde voor spanningen tussen de betrokken mede-
werkers.86 Deze correspondentie geeft opnieuw aan dat de MSA scherp toezicht  
hield op de uitvoering van het AIP en inhoudelijk grote zeggenschap had. De producties  
uit de eerste versie van het AIP werden in oktober 1953 formeel afgerond. De projecten  
uit de aanvullingen werden voor de helft uit het budget van het ministerie van 
Landbouw betaald en voor de andere helft uit de tegenwaarderekening. De budgetten 
voor het vervaardigen van deze films waren beduidend lager dan voor de producties die 
in hun geheel door de MSA bekostigd waren.  
  
Eind 1953 peilde het directoraat-generaal van de Landbouw opnieuw de consulenten, 
hoofden en directeuren over onderwerpen voor films. De ideeën voor nieuwe 
producties die bij de Werkgroep Voorlichtingsmiddelen en het Filmbureau voor 1954 
binnenkwamen, werden doorgeschoven om in 1955 vervaardigd te kunnen worden. 
Voor het Filmplan 1955 werden de Rijkslandbouwconsulenten en de directeuren van de 
landbouwkundige instituten in het land op 13 december 1954 uitgenodigd om met ‘een 
aantal’ filmvoorstellen te komen. Daarnaast werd in Den Haag kritisch gekeken  
 

                                                
85  Frouk Draaisma, Joop van Essen en Schilleman Herwijer leverden een bijdrage aan de verzameling Oral 

history-films LANDBOUWFILMS EN VERHALEN in Bijlage E. Daarnaar is een verwijzing te vinden op de 
internetpagina <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> 

86  NL-HaNA, Landbouw / Akker- en Weidebouw, 2.11.01, inv.nr. 1392. Bestanddeel 2. 
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naar de verdeling van de projectoren over de consulentschappen. Aan de hand daarvan 
werd bepaald waar twee nieuwe projectoren geplaatst zouden worden.87  
 

Bepalende filmbesluiten van de Werkgroep 
 
De Werkgroep Voorlichtingsmiddelen voor de Landbouw nam op de vergadering van  
8 februari 1955 een aantal belangrijke besluiten. Het Filmplan voor dat jaar werd 
gepresenteerd en aangenomen. Het bestond uit zestien voorstellen voor nieuwe 
producties en een budget van in totaal 141.500,00 gulden. Maar het realiseren van het 
programma zat aan de rand van het toegestane budget en het vroeg ook alle medewer-
king van de betrokken instellingen en personen. Omdat het aantal films in de collectie 
snel toenam, kregen de leden de opdracht om voor de komende filmcatalogus een 
indeling naar onderwerp van de producties te maken. Daarbij werden verschillende 
aanwijzingen en adviezen meegegeven. Aangeraden werd, bijvoorbeeld, de indeling los 
te zien van de organisatorische indeling van het departement, en ‘onderrubricering’ zou 
‘niet verder moeten gaan dan het gezond verstand.’ Dat films in verschillende rubrieken 
terechtkwamen, werd niet als bezwaarlijk gezien. De lijst van films, gerangschikt naar 
onderwerpen zoals die in de catalogi vanaf 1960 voorkomt, is het resultaat van deze 
werkzaamheden.  
 In de vergadering kwam ook ter sprake dat het ambtelijke ‘College van 
Consulenten en Afdelingshoofden’ van het directoraat-generaal van de Landbouw 
positief stond ten opzichte van het werk van het Filmbureau en het Filmplan 1955.  
Wel zagen zij graag een film over het kleineboerenvraagstuk in het programma 
opgenomen. De film zou uiteindelijk de eerder besproken film VERSTANDIG WERKEN, MEER 

VERDIENEN (1956) worden. De Werkgroep nam ook een besluit over de uitgangspunten 
voor een ruilverkavelingsfilm. De opzet was dat hij ‘de boeren tracht […] te 
transformeren’. Het zou uiteindelijk VAN OUD NAAR NIEUW (1957) worden. 
 Dat het Filmbureau sterk afhankelijk was van de RLVD blijkt onder andere uit het 
feit dat op 10 mei 1955 in de Werkgroep de wens van de Landelijke Voorlichtingsraad 
(LVR) besproken werd om meer invloed te hebben op de totstandkoming van de films.88 
Een voordeel van het meer betrekken van deze Raad, en daarmee de standsorganisaties, 
was ‘dat de film meer acceptabel is voor practijkmensen’. De ambtelijke Werkgroep zag 
echter geen aanleiding om op de wens van de LVR in te gaan. De standsorganisaties 
waren immers al vertegenwoordigd in de werkcommissies, die verantwoordelijk waren 
voor de afzonderlijke films. Dat ze niet altijd kwamen opdagen, zoals bij de voorberei-
ding van de film over het kleineboerenvraagstuk, was een andere zaak. En dat was niet 
het grootste probleem. Zo blijkt uit de notulen van de Werkgroep van 5 oktober 1955 
dat het filmprogramma vertraging had opgelopen. Om het gewenste productietempo 
hoog te houden werd al op 29 september 1955 de jaarlijkse circulaire uitgedaan met het 
verzoek om met voorstellen te komen voor het Filmplan 1956. Daarin zou meer 
aandacht voor kleurenfilms moeten zijn. Net als de voorgaande jaren stroomden in de 
daaropvolgende periode wensenlijstjes voor films uit alle delen van het land binnen.  

                                                
87  Nationaal Archief, Den Haag, Directie van de Landbouw: Akkerbouw en Weidebouw, nummer toegang 

2.11.01, inventarisnummer 748, bestandsdeel 12 en inv.nr. 750 bestanddeel 2. 
88  Zoals in paragraaf 5.2 te lezen valt, kon de Landelijke Voorlichtingsraad (LVR) gezien worden als bestuur 

van de gehele landbouwvoorlichting in Nederland. 
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Bureaucratische perikelen   
 
Het ministerie van Financiën wilde op het Filmplan 1956 van Landbouw een bezuiniging 
van vijftigduizend gulden doorvoeren, op een totaal van honderdzeventig duizend 
gulden. Op de vergadering van 9 november 1955 moest Breunis meedelen dat het 
filmbudget was vastgesteld op fl. 155.000,00 en daarmee was één van de vier films  
voor het programma van 1956 vervallen. Ook de wens om vooral kleurenfilms te 
produceren ging niet in vervulling. Door technische moeilijkheden en de hoge kosten 
durfden de cineasten en de productiemaatschappijen het ingewikkelde productieproces  
nog niet aan.89  
 Het Filmbureau vroeg van de operateurs om van elke filmvertoning in het land 
kort verslag te doen op het zogenaamde ‘rapportageformulier’, bijvoorbeeld over het 
aantal bezoekers. Op basis van de rapportages maakten de medewerkers vertonings-
analyses per jaar.90 In de Werkgroep kwam ter sprake dat de LVR, dus het bestuur van de 
gehele landbouwvoorlichting, op 13 april 1956 de vertoningsanalyse over 1954 had 
behandeld. De Raad was in het algemeen positief, en dat was niet alleen omdat … 
 

… de PD een record [blijkt] te hebben gemaakt met grotendeels gerichte 
vertoningen van de film “Houdt ze er uit.” 

 
Daarmee werd verwezen naar de succesvolle tweede campagne die de Plantenziekten-
kundige Dienst (PD) in Wageningen, na de bestrijding van coloradokever, had opgezet 
om ratten op de boerderij te bestrijden. De Raad erkende ook het nut van het 
filmprogramma als onderdeel van het voorlichtingswerk. Zij vonden de Nederlandse 
producties over het algemeen van betere kwaliteit dan de Amerikaanse of de Duitse. De 
combinatie van film en folder kon eveneens op instemming van de Raad rekenen. Op de 
vraag aan de medewerkers van het Filmbureau of de kwaliteit van de producties de 
laatste jaren was toegenomen, was het antwoord ‘niet zo erg’. Dat kwam onder andere 
doordat de beschikbare budgetten zorgden voor ‘de onmogelijkheid top-cineasten te 
engageren’. De voorzitter van de Raad, de directeur-generaal van de Landbouw, zou  
zich sterk maken voor het budget van het Filmprogramma 1957. Het gesprek in de 
Werkgroep sloot af met het voorstel om over de toen meest recente vertoningsanalyse 
1954 te publiceren in het Maandblad voor de Landbouwvoorlichting. Dat gebeurde in de 
augustusaflevering van 1956.91  
 In dat artikel, van de hand van Breunis, werd teruggeblikt op tien jaar 
landbouwvoorlichtingsfilms. Breunis schrijft dat vanaf de bevrijding 63 films in opdracht 
van het ministerie waren gemaakt, waarmee het departement van Landbouw wat 
betreft het aantal films de grootste opdrachtgever van de Nederlandse filmindustrie 
was. In het artikel staan aantallen van vertoningen en bezoekers. Deze komen overeen 
met de analyses die in de Werkgroep werden besproken. Breunis besteedde aandacht 
aan het besluit van de Werkgroep om bepaalde nieuwe films na uitkomst eerst te 
reserveren voor medewerkers van de voorlichtingsdienst van de verschillende 

                                                
89  NL-HaNA, Landbouw / Akker- en Weidebouw, 2.11.01, inv.nr. 853.  
90  De rapportageformulieren en de meeste vertoningsanalyses zijn niet teruggevonden in de schaars 

bewaard gebleven archiefonderdelen van het Filmbureau. 
91  NL-HaNA, Landbouw / Akker- en Weidebouw, 2.11.01, inv.nr. 853.  
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afdelingen van het directoraat-generaal van de Landbouw en dus van de RLVD.92  
Hij gaf aan dat het aantal vertoningen door plattelandsvrouwenorganisaties toenam.  
Die stijging zou volgens hem de daarop komende jaren zeker doorzetten, omdat een 
serie films over het plattelandshuishouden in voorbereiding was. Ook het aantal 
projectoren zou in dat najaar door een nieuwe bijdrage van de Marshallhulp uitgebreid 
worden. Met die projectoren werden ook films vertoond die niet in de eigen collectie 
zaten. In 1951 ging het over 1.278 vertoningen en 107.440 bezoekers.93 Paragraaf 6.8 
gaat verder in op de vertoning en waardering van de films. 
 
In de vergadering van 12 september 1956 kwam het toen komende ‘begrotingsgevecht’ 
ter sprake. Voor het Filmplan 1957 zou 175 duizend gulden beschikbaar komen en 
moest fl. 25.000,00 ingeleverd worden. Dat leek in vergelijking met 1956 mee te vallen, 
want in dat jaar stond 150 duizend gulden op de begroting. Maar van het komend 
budget moesten ook nieuwe projectoren worden aangeschaft en oude gerepareerd.  
In het productieplan voor 1957 stonden acht filmtitels genoemd voor een totaal budget 
van fl. 186.000,00. Helaas konden dus opnieuw minder filmwensen in vervulling gaan 
dan bedacht.94  
  

Het Filmbureau en de RLVD 1957-1963 
 
In 1956 werden alle onderdelen van het ministerie van Landbouw kritisch tegen het  
licht gehouden vanwege een reorganisatie aan het begin van 1957. Voorlichting, 
onveranderd onder leiding van J. Breunis, werd in deze ‘Staat in de Staat’ een 
hoofdafdeling en bleef direct onder de secretaris-generaal vallen. De taken werden 
uitgebreid ten opzichte van 1948 met:  
 

… radioaangelegenheden. Technische behandeling van publikaties, 
jaarbeurs-, tentoonstellings-, foto- en filmaangelegenheden van het 
ministerie en de hieronder ressorterende diensten, instellingen en organen. 
Coördinatie van het gebruik van voorlichtingsmiddelen en -materiaal.95  

 
Voorlichting kende twee onderafdelingen: Pers en Radio, en daarnaast Visuele 
Voorlichting, met aan het hoofd A.H. Stoppelenburg. Er werkten ten minste vier andere 
mensen, onder wie C. Satori. Het Filmbureau maakte deel uit van deze laatste 
onderafdeling, met als taak: 
 

… voorbereiding van filmproductie, organisatie van filmvoorstellingen in 
binnen- en buitenland. Voorlichtingsapparatuur voor de landbouw.96  

 
Van de ‘Werkgroep Voorlichtingsmiddelen in de Landbouw’ zijn na deze reorganisatie 
geen sporen meer in de archieven teruggevonden. Maar het werk ging, gezien de groei 

                                                
92  Die films werden later in de catalogi met een * aangemerkt. 
93  Breunis 1956: 477-483. 
94  NL-HaNA, Landbouw / Akker- en Weidebouw, 2.11.01, inv.nr. 853. 
95  Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1957. Martinus Nijhoff, ’s-Gravenhage 1957: 880. 
96  Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1958. 's-Gravenhage: Staatsdrukkerij- en 

uitgeverijbedrijf. 1958: 277-279 en 643-644. 
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van de filmcollectie, gestaag door. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor grote 
veranderingen in de werkpraktijken van het Filmbureau. De verschuiving van landbouw-
technische naar sociale onderwerpen, zoals de voorbeelddorpen, de Agrarisch-Sociale 
voorlichting en het plattelandshuishouden die beschreven zijn in de vorige hoofdstuk-
ken, is in de onderwerpkeuze voor de films in de collectie goed waarneembaar.  
 

 Vignet 6.17 

Omdat de landbouwvoorlichting zich niet meer alleen met technische en bedrijf-
seconomische onderwerpen bezig hield, oriënteerde de RLVD zich breder in de 
samenleving. In het Maandblad deed ir. D.J. Maltha verslag van een ‘contactdag’  
op het Nederlands Instituut voor Perswetenschappen in Amsterdam. Die dag sprak 
prof. mr. dr. M. Rooij over ‘de taakverdeling tussen film, radio, televisie en pers met 
het oog op de voorlichting van het grote publiek over de landbouw’.  
           Een zuiver agrarisch platteland bestond volgens Rooij niet meer. Maar er 
waren nog steeds tegenstellingen en misverstanden. Om die te overbruggen moest 
het niet alleen gaan om het geven van ‘feitelijke informatie’, maar moest men de 
stedeling trachten ‘te benaderen in zijn gevoelssfeer ….’ Beeldende media, dus vooral 
film en televisie, konden naast radio en de geschreven pers een belangrijke rol 
vervullen. Daarbij zou een speelfilm minder geschikt zijn voor informatieverstrekking 
omdat die vorm vooral de artistieke visie van de kunstenaar uitdroeg. De documen-
taires zouden niet alleen in de bioscoop gedraaid kunnen worden …  

          … er zijn ook grote mogelijkheden voor vertoningen op avonden van 
          organisaties, zoals verenigingen van huisvrouwen (geen plattelandsvrouwen!) 
          en jongerenorganisaties.  
 
Tot slot noemde Rooij reclamefilms, maar die lagen naar zijn mening ‘geheel in de 
advertentiesfeer’. Uit de discussie aan het einde van de dag, met onder andere vier  
Amsterdamse studenten, bleek dat ‘men’ weinig kennis van en inzicht had in wat er 
op het platteland en binnen de landbouw gebeurde. De conclusie was dat hieraan 
nodig iets moest gebeuren.97  

 
Aan het begin van de jaren 60 dienden zich nieuwe fenomenen aan in het werk van het 
Filmbureau. Het ‘Klankbeeld als voorlichtingsmiddel’ kwam op de markt.98  Met een 
‘klankbeeld’ werd een banddiaserie bedoeld. Ook nieuwe doelen van voorlichting en 
communicatie deden hun intrede, zoals de eerder genoemde Agrarisch-Sociale 
Voorlichting (ASV). Ir. P. Anema gaf aan dat een open dag op een boerderij niet alleen 
een goede aanleiding vormde voor het geven van geïntegreerde voorlichting aan boeren 
uit de streek, maar ook kansen bood voor public relations voor de sector.99  
 

                                                
97 Maltha, D.J. „'Men’ en de landbouw.” In Maandblad voor de landbouwvoorlichting. Jaargang 16 (1959):  
 253-259. 
98  Koster, H.M. „Klankbeeld als voorlichtingsmiddel.” In Maandblad voor de Landbouwvoorlichting. 

Jaargang 19 (1962): 220. 
99 Anema, P. „De boerderij als demonstratie-object voor voorlichting en public-relations.” In Maandblad 

voor de Landbouwvoorlichting. Jaargang 19 (1962): 234. 
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Deze nieuwe benadering in het communicatievak had in de jaren 60 vanuit Amerika 
langzaam een plaats verworven in Nederland.100   
 

De ontwikkeling van de collectie 1950-1963  
 
Kijkend naar de doelen en de doelgroepen van de films valt op dat 63 van de 95 M-films 
uit deze periode zich overduidelijk richten op de boer of tuinder. In de producties is 
meestal een combinatie van twee belangrijke doelen aan te wijzen. Films die instructies 
geven komen met 68 vermeldingen het meeste voor. Dit weerspiegelt de invloed van de 
Marshallhulp uit de Verenigde Staten met zijn nadruk op productiviteit.101 Een voorbeeld 
is GOEDE VARKENS GOED VOEREN (1955). 45 films propageren overduidelijk de moderne 
productiemethoden of levensstijlen, 42 films hebben een voorlichtingskundig karakter 
en 27 hebben zowel tot doel te registreren als te instrueren. GOED INKUILEN  
VAN GRAS (1952) en MELKMACHINE-INSTALLATIES VOOR DE WEIDETIJD (1960) zijn daarvan 
voorbeelden.  
 
In de catalogus 1960 wordt als rubriek ook het onderwerp ‘Rationalisatie’ genoemd.  
In de latere versies van de catalogus komt het begrip niet meer als zodanig terug. Dat is 
niet toevallig. In hetzelfde jaar adviseerde de commissie ‘Nieuwe Bedrijfssystemen’  
de minister van Landbouw om ‘rationalisatie’ van de bedrijfsvoering als de enige 
mogelijke strategie te zien om de structurele problemen in de landbouw op te lossen. 
‘Rationalisatie’ werd vervolgens de allesomvattende boodschap van de landbouwvoor-
lichting.102 Daarmee verloor het begrip zijn specificiteit en werd het een vast onderdeel 
van het repertoire van de ‘normale beroepspraktijk’ van de voorlichters. Het had 
vervolgens geen zin meer om ‘rationalisatie’ als onderscheidende categorie in de 
overzichten van onderwerpen te noemen.  
 Deze periode van ‘expansie en ontwikkeling’ kenmerkte zich door een integrale 
plattelandsontwikkeling, zoals eerder aangegeven in de theses over de cultuurpatronen 
van professor Hofstee, het ruilverkavelings- en streekverbeteringsprogramma. Dat uit 
zich bijvoorbeeld in de in deze periode speciaal geproduceerde twaalf films, bedoeld 
voor de boerin of plattelandsvrouw. Deze films, besproken in hoofdstuk 5, hebben een 
onmiskenbaar propagerend doel, zoals blijkt uit de titels als GOEDE KLEDING (1958) en 
BETER WONEN (1959). De meest karakteristieke film voor deze periode over 
ruilverkavelingen is VAN OUD NAAR NIEUW (1957). VAN VAAR- TOT RIJPOLDER uit 1960 gaat 
over de zware cultuurtechnische ingrepen tijdens een ruilverkaveling.103 Beide films 
komen in de audiovisuele analyses in het komend hoofdstuk uitgebreid aan bod.  

    

 

                                                
100 Prenger, Mirjam en Frank van Vree. Schuivende grenzen. De vrijheid van de journalist in een veranderend  
 medialandschap. Amsterdam: NVJ / Prometheus, 2004: 38. 
101 Fritsche 2018: 99-128.   
102 Bieleman 2008: 462. 
103 Meer over de films in de  bijlagen B, C en D. Deze bijlagen zijn ontsloten via de internetpagina 

<https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> Daarin zijn ook verwijzingen te 
vinden naar de films.  
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 6.6 Gestaag doorwerken 1963-1973 

Begin jaren 60 was het kleineboerenvraagstuk nog niet opgelost. Barend Biesheuvel, de 
nieuwe minister van Landbouw in het kabinet-Marijnen (1963-1965) had extra budget 
ter beschikking om de structuur van de landbouwbedrijven gezond te maken en aan te 
passen aan de nieuwe omstandigheden in de gemeenschappelijke Europese landbouw-
markt. Dat werd vooral gebruikt om het Ontwikkelings- en Saneringsfonds, het O&S-
fonds, op te tuigen. Ook het Filmbureau profiteerde opnieuw van de ruimere 
financieringsbronnen. 
 De ingrijpende maatschappelijke veranderingen die zich rond het midden van de 
jaren 60 aftekenden, hadden onvermijdelijk hun weerslag op de informatievoorziening 
van de overheid. In een poging de achterliggende motieven voor toekomstig beleid af te 
tasten, kreeg een commissie in 1968 de opdracht om … 
 

… de regering van advies te dienen over de maatschappelijke functie van de 
voorlichting van het rijk in de komende decennia ….104  
 

De commissie stond onder leiding van de voormalige minister van Landbouw Biesheuvel 
en publiceerde in 1970 haar conclusies. Zij zag naast de principes van ‘verduidelijken  
en toelichten’ van de commissie-Heuven Goedhart uit 1946 het openbaar maken of “het 
algemeen bekend maken of algemeen toegankelijk maken van gegevens die slechts 
bekend zijn aan sommigen” als een wezenlijk element in de overheidsvoorlichting. 
Volgens de commissie was tot aan het einde van de jaren 60 de informatiestroom van 
de regering en de ministeries naar de burgers in de regel verlopen door middel van de 
verzuilde pers, partijen, kerken, vakbewegingen en tal van andere maatschappelijke 
organisaties. Die tijd was voorbij. De overheid moest het algemeen toegankelijk maken 
van het beleid zelf, met de nodige terughoudendheid, ter hand nemen. De commissie 
voegde het nieuwe principe ‘openbaarmaken’ toe en dat leidde tot de Wet Openbaar-
heid van Bestuur. Over de vraag of de overheid de methoden en technieken van de 
public relations zou moeten overnemen, was de commissie verdeeld.105 In het advies van 
de commissie-Biesheuvel over de maatschappelijke functie van de voorlichting van het 
Rijk werd de landbouwvoorlichting niet ter discussie gesteld.  
 

 Vignet 6.18 

Paragraaf 5.6 besteedde aandacht aan de reorganisatie van de RLVD naar de Dienst 
Bedrijfsontwikkeling. De nadruk kwam te liggen op het stimuleren van het agrarisch 
ondernemerschap. In de catalogus komt dit tot uiting in producties over 
bedrijfskunde en onderwijs. Terwijl LANDARBEID IS VAKARBEID (1963) zich in het 
bijzonder richt op de landarbeider en zijn relatie tot de agrarisch ondernemer, 
schetsen LAND- EN TUINBOUWONDERWIJS (1967) en VAKVAARDIGHEIDSONDERWIJS VOOR LAND- 

EN TUINBOUW (1968) de ontwikkelingen op de landbouwscholen. Het belangrijkste 

                                                
104 Wagenaar 1997: 257, 259-260, 273. 
105  Uit Enige passages over de grondslagen en grenzen van de overheidsvoorlichting. Ten behoeve van de 

bezinningsdag van de Voorlichtingsraad op 15 januari 1980. In: Nationaal Archief (CAS) Den Haag, 
Directie Voorlichting en Externe Betrekkingen 1971 - 1990, ??, inventarisnummer 362. 
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doel van de films in deze periode is niet meer instructie of propageren, maar 
voorlichting. Ook de producties HET LANDBOUWBEDRIJF DOORGELICHT (1971) en 
BEDRIJFSOVERNAME (1971) verwijzen naar de nieuwe opgaven van de landbouw-
voorlichting. Zij besteden aandacht aan de bedrijfsmatige processen op de boerderij. 
Het zijn bewerkingen van de Teleac- serie ONZE LANDBOUW NU EN STRAKS.106  

 
De hoofdafdeling Voorlichting onder leiding van Breunis bleef in deze periode buiten de 
reorganisaties. Aan de naam werd ‘Externe Betrekkingen’ toegevoegd en afgekort tot 
VEB. Op 1 januari 1970 nam Breunis om gezondheidsredenen afscheid. Ir. E. Denig 
volgde hem op. Denig was ervaren en afkomstig van de afdeling voorlichting van de 
Cultuurtechnische Dienst.107 De hoofdafdeling oriënteerde zich op de veranderingen in 
informatievoorziening aan het publiek. In opdracht van zijn minister ir. P. Lardinois 
werkte Denig aan het rapport Blauwdruk voor het public relations-beleid dat in april 
1970 verscheen. De Blauwdruk … (1970) kan gezien worden als een vroegtijdige 
toepassing van het rapport Biesheuvel, maar dan op de schaal van een enkel 
departement. Het rapport gaat vooral in op de taken van de hoofdafdeling VEB:  
 

In voorlichtingsbeleid dient men te streven naar een dialoog tussen 
overheid en burger … [Door] de ontwikkelingen in het democratisch denken 
(“inspraak”) en op het gebied van de massamedia (“communicatie”) groeit 
de behoefte aan vroegtijdige en verantwoorde opinievorming. De overheid 
mag tot deze opinievorming bijdragen mits zij zich hierbij niet éénzijdig 
opstelt. In de dialoog tussen overheid en burger is een goede wederzijdse 
verstandhouding essentieel. En het bevorderen van die goede 
verstandhouding is het doel van public relations.108  
 

Om het nieuwe beleid in praktijk te brengen moest de hoofdafdeling VEB versterkt en 
gereorganiseerd worden en een grotere zeggenschap over het eigen budget krijgen.  
Aan de taakomschrijving van de hoofafdeling werd het begrip public relations 
toegevoegd en behalve film werd nu ook televisie duidelijk genoemd. De doelen van de 
producties zouden niet langer alleen de instructie van agrariërs, de exportbevordering 
en de ontwikkelingshulp moeten zijn, ze moesten ook een “boodschap” verkondigen. En 
alle films van het ministerie moesten een ‘verantwoorde introductie (officiële première) 
en distributie’ krijgen.109 Hieruit blijkt dat het in de filmpraktijken van het ministerie 
nogal eens schortte aan het publiek bekendmaken van de nieuwe producties en het 
bestaan van de collectie.  
 De reorganisatie van VEB in 1971 maakte deel uit van een herstructurering van 
het gehele departement van Landbouw. In de Staatsalmanak van dat jaar werd ‘milieu’ 
voor het eerst als beleidsterrein genoemd. VEB kreeg de status van een directie onder 

                                                
106 Ministerie van Landbouw en Visserij, Filmcatalogus. Den Haag: 1984: 60, 81. Broex, W. (red). Onze 
 landbouw nu en straks. Utrecht: Stichting Televisie Academie Teleac, 1970. 
107  Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1971. 's-Gravenhage: Staatsdrukkerij- en 

uitgeverijbedrijf. Q4. „En verder ...”  Trouw. 14-10-1970, p. 1. Geraadpleegd op 27 mei 2019 
<https://www.delpher.nl/> 

108  Denig, E. Blauwdruk. 's-Gravenhage: Ministerie van Landbouw en Visserij, 1970. In NA (CAS), Directie 
Voorlichting en Externe Betrekkingen 1971 - 1990, ??, inventarisnummer 1. 

109 Denig 1970.  
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leiding van Denig. In 1971 was J.J. Schuchart hoofd van de afdeling Foto en Film en dus 
van het Filmbureau. De taken van het bureau bleven in de reorganisatie zo goed als 
onveranderd, maar de inhoud van het werk aan de films werd aangepast.110    
 De catalogus uit 1971 weerspiegelt het ‘moderniseren’. De teksten waarmee de 
284 films staan omschreven zijn korter en zakelijker van toon dan in 1960. Een belangrijk 
verschil met de catalogus uit 1960 is dat er een lijst is toegevoegd van 156 ‘[f]ilms, van 
oudere datum, deels verouderd door veranderende omstandigheden, deels vervangen 
door nieuwe films, deels technisch onbruikbaar geworden.’ Het merendeel van de films 
richt zich op een agrarische doelgroep.111 ERF EN LANDSCHAP (1963) is de enige film in de 
collectie uit deze periode die uitdrukkelijk aandacht vraagt voor ruilverkaveling en de 
vormgeving van het landschap. Om deze reden zal deze productie in de filmische 
analyse in het volgende hoofdstuk verder worden onderzocht.  

 

  6.7 Afwikkeling van de filmpraktijken 1973-1985 

Na de oliecrises van 1973 en 1979 belandde Nederland in een economische recessie.  
De overheidsfinanciën raakten sterk uit balans. Het aantal boeren werd gestaag kleiner, 
de invloed van de EEG en de wereldmarkt steeds groter. De praktijken van het O&S-
fonds en de reorganisatie van de RLVD tot Dienst Bedrijfsontwikkeling liepen vooruit op 
de richtlijnen van de EEG. Nederland was koploper in de modernisering van de 
landbouw. Maar binnen de samenleving en de landbouwsector zelf liepen tijdens grote 
en kleine demonstraties de spanningen hoog op. De verzuilde standsorganisaties en het 
Groene Front, waarin ministerie, boeren, parlementariërs en het bedrijfsleven 
samenwerkten, kwamen onder grote druk te staan.112 Dat alles had zijn weerslag op de 
werkzaamheden en budgetten voor de informatievoorziening door de overheid en het 
ministerie van Landbouw. In 1974 was de taakstelling van Voorlichting en Externe 
Betrekkingen (VEB) aangepast aan de uitgangspunten van de Blauwdruk ... (1970) en 
werd voor het Filmbureau: ‘Het [doen] produceren van voorlichtingsmiddelen ten 
behoeve van het ministerie en de hieronder ressorterende diensten, instellingen en 
organen.’ 113 Deze taakstelling bleef tot het einde van de onderzoeksperiode in 1985 
onveranderd.114 
  In het Actieplan voor de public relations voor 1976-77 van VEB werd als eerste 
punt genoemd het veranderen van het imago van een “boeren”-ministerie in een 
departement ‘van algemeen bestuur’. Daarom moesten natuur en landschap, recreatie, 
sportvisserij en paardensport, de kwaliteit en prijs van voedingsmiddelen en het 
inkomensbeleid meer aandacht krijgen.115 Deze verandering in doelgroep en  
‘de zoektocht naar de onder- en bovengrens van de overheidsinformatievoorziening’ is 

                                                
110  Staatsalmanak 1971: Q4. 
111  Meer over de catalogus uit 1971 is te vinden in  bijlage A, ontsloten via 

<https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> 
112 Van den Brink, 1990: 155. Zuurbier 1984: 76-77. 
113  Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1974. 's-Gravenhage: Staatsdrukkerij- en 

uitgeverijbedrijf, 1974: Q4 
114  Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1984. ’s-Gravenhage: Staatsdrukkerij- en 

uitgeverijbedrijf, 1984. 
115 Nationaal Archief, Den Haag (CAS), Directie Voorlichting en Externe Betrekkingen 1971 - 1990, ??, 

inventarisnummer 362. 
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terug te vinden in de omschrijvingen van de films. In de periode 1973-1984 stroomden 
meerdere films met een andere dan een puur agrarisch onderwerp de collectie binnen. 
Een vroeg voorbeeld daarvan is de film WADDENZEE NATUURMONUMENT (1973), gemaakt 
voor televisie in opdracht van de NOS en dus bestemd voor het grote algemene publiek. 
De film EILANDSPOLDER (1974) is gemaakt in opdracht van het ministerie zelf en wordt 
filmisch geanalyseerd in het volgende hoofdstuk.   
 
In 1977 kwamen binnen de directie Voorlichting en Externe Betrekkingen van Landbouw 
problemen aan het licht bij de afdeling Publiciteit. Bij de Sectie Foto-Film bestond te 
grote afhankelijkheid van het budget van opdrachtgevers. Daardoor was het ‘gebruik 
van film en t.v. aan de magere kant.’ De oplossingen in oktober 1977 werden gevonden 
bij het beter verankeren van de afdeling in de directie, een scherpere beschrijving van 
de taken van het hoofd van de Afdeling Publiciteit en het oprichten van een afdeling 
Algemene Zaken bij de directie voor de algehele coördinatie en administratieve 
ondersteuning. Uit het onderzoeksadvies blijkt dat het Filmbureau werd opgesplitst.  
Het beheer van de filmotheek ging naar het nieuwe Algemene Zaken.  
 

 Vignet 6.19 

De nieuwe afdeling Algemene Zaken van VEB werd in 1977 verantwoordelijk voor de 
filmapparatuur en het opleiden van de operateurs, zowel op het departement als bij 
de consulentschappen. Tot de taken behoorden het bijhouden en evalueren van de 
vertoningsrapporten en het actualiseren van de catalogus. Ook het verzorgen van de 
filmvoorstellingen voor het departement in Den Haag, het onderhouden van de 
contacten over de uitleen van films met onder meer de medewerkers van het 
ministerie in het buitenland, de RVD en het ministerie van Buitenlandse Zaken, en 
het gereedmaken en verzenden van de films verhuisden naar de afdeling Algemene 
Zaken van VEB.116  
          Het Filmbureau dat bij Publiciteit overbleef, bestond formeel nog slechts uit de 
chef van de sectie en zijn vervanger. Of er naast J.J. Schuchart en C. Satori nog meer 
mensen op het Filmbureau werkzaam waren, is uit de archiefstukken niet op te 
maken. In 1978 vertrok ir. E. Denig als directeur Voorlichting en Externe Betrekkingen 
om diplomaat in Washington te worden. Mr. W.R.J. van den Hende volgde hem op.117  

 
De Voorlichtingsraad (VoRa) waarin de hoofden en directeuren van de voorlichtings-
diensten en directies van alle Haagse ministeries vertegenwoordigd waren, besprak aan 
het begin van 1980 opnieuw de grondslagen en grenzen van de overheidsinformatie-
voorziening. Van den Hende was namens het ministerie van Landbouw aanwezig.  
Er werd besproken dat zich een nieuw terrein van voorlichting in de fase van beleids-
voorbereiding aandiende. Een voorbeeld daarvan was de participatiebevordering in de 
Derde Nota Ruimtelijke Ordening met de Planologische Kernbeslissingsprocedures (PKB). 
In de loop van die procedures dienden ministers zich ‘terughoudend op te stellen’.  
 
                                                
116  NA (CAS), Directie Voorlichting en Externe Betrekkingen 1971 - 1990, ??, inventarisnummer 1. 
117  Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1979. 's-Gravenhage: Staatsdrukkerij- en 

uitgeverijbedrijf. 
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Voorlichters moesten juist ‘alle ruimte […] geven’, ook aan tegenstanders van het beleid. 
De techniek van “marketing” vroeg aandacht. Inhoudelijke besluiten werden niet 
genomen.  
 De VoRa adviseerde zoals gebruikelijk de regering over het centrale budget van 
dure voorlichtingsprojecten, waaronder films. Er moest in deze periode sterk bezuinigd 
worden. Voor 1980 was in de VoRa-pot ruim 4,9 miljoen gulden beschikbaar, terwijl 
door de departementen voor 10,5 miljoen was aangevraagd. Uit de archiefstukken blijkt 
dat het ministerie van Landbouw voor het realiseren van filmplannen sterk afhankelijk 
was geworden van de budgetten van de VoRa. Om daarvoor in aanmerking te komen 
moest het concurreren met andere departementen en werden de filmplannen 
beoordeeld aan inhoudelijke criteria over de boodschap, doel, doelgroep, medium en 
distributiemogelijkheden. Twee aanvragen van Landbouw, de ene ter voorbereiding van 
de landinrichtingsfilm en de andere voor een bloembollenfilm, werden op 10 januari 
1980 elk gehonoreerd met vijftienduizend gulden. Naast deze twee films, die beide in  
de collectie terechtkwamen, stond voor Landbouw ook een productie overkwaliteits-
aangelegenheden van voedingsmiddelen op het VoRa-programma.118 Deze laatste is 
echter niet in de catalogus van 1984 terug te vinden.  
 
In 1982 trad het kabinet Lubbers aan. In de daaropvolgende jaren voerde dit kabinet  
in een aantal rondes sterke bezuinigingen door in wat genoemd werd een ‘brede 
heroriëntering’ op de overheidstaken. De Rekenkamer had aangegeven dat het 
merendeel van de voorlichtingsprojecten kostbaar was. Waarschijnlijk om meer greep te 
krijgen op de kosten van de overheidscommunicatie deed de minister-president daarom 
op 30 november 1982 een voorstel om de VoRa en de RVD grote zeggenschap te geven 
over alle ministeriële voorlichtingsprojecten. Op 10 december 1982 nam de minister-
raad het voorstel van de minister-president aan en vroeg het de VoRa de werkwijze uit 
te werken zonder dat dit tot ‘nodeloze bureaucratische regels’ zou leiden.  
 

 Vignet 6.20 

Op 10 mei 1983 installeerde minister-president Lubbers de ‘Werkgroep Herover-
weging Voorlichting Rijksoverheid’. Voorzitter was de directeur van de RVD,  
M.J.D. van der Voet. Vicevoorzitter werd ir. E. Denig, voormalig directeur VEB van 
Landbouw en inmiddels chef Voorlichting van het departement van Buitenlandse 
Zaken. Deze Werkgroep had niet alleen een inhoudelijke taak, maar ook een 
bezuinigingsopdracht. De werkgroep formuleerde opnieuw de functies van 
voorlichting die grotendeels overeenkwamen met hetgeen Denig in zijn nota 
Blauwdruk uit 1971 voor het departement van Landbouw had geschreven. Naast 
‘verklaren, toelichten en openbaarmaken’ stonden nu termen als ‘effectueren’, 
‘dienstverlenen’ en ‘public relations’. Met ‘effectueren’ werd bedoeld dat 
voorlichting ingezet kon worden als instrument ‘om politiek aanvaard beleid ook 
door de burgers aanvaard te krijgen.’ Deze vorm van overreden werd als 
‘bovengrens’ gezien van wat toelaatbaar was bij het stimuleren van gedrags-

                                                
118  Nationaal Archief (CAS), Den Haag, Directie Voorlichting en Externe Betrekkingen 1971 - 1990, ?? 
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veranderingen, voordat voorlichting tot propaganda zou verworden. Public relations 
was niet meer omstreden en de Werkgroep omschreef deze activiteit als ‘… het 
systematisch bevorderen van een externe beeldvorming over de organisatie en het 
stimuleren van de dialoog tussen overheid en burger…’ 119  
          Deze veranderingen zijn in de catalogi terug te vinden. Het blijkt dat het 
belangrijkste doel van de 32 M-films in de jaren 1973-1985 was verschoven naar het 
ter discussie stellen van kwesties in de maatschappij. Voorbeelden zijn EILANDSPOLDER 

(1974) en ALLES WISSELT (1982) die in het volgende hoofdstuk uitgebreid aan bod 
komen. Nog slechts 12% van de films richtte zich op de agrarische doelgroep. Tien 
daarvan geven instructie aan agrarisch ondernemers. In de films uit dit tijdvak komt 
een uitdrukkelijk gedramatiseerde vormgeving niet meer voor. Zes films hebben de 
visserij als onderwerp.120  

 
De Werkgroep Heroverweging Voorlichting Rijksoverheid presenteerde zijn conclusies 
op 13 juni 1983 grotendeels in de vorm van praktische richtlijnen. Daarop baseerde 
Lubbers een beschikking die op 7 september 1983 formeel werd vastgesteld en op  
1 januari 1984 van kracht werd. Daarin kregen de RVD en de VoRa, net als tijdens de 
wederopbouw, een centrale en bepalende rol toegewezen bij het vaststellen en 
verdelen van alle grote voorlichtingscampagnes van de rijksoverheid. Nu lag de grens bij 
projecten met budgetten hoger dan twintigduizend gulden. Daar vielen in ieder geval 
ook films onder. De inhoudelijke verantwoordelijkheid bleef bij de ministeries. De RVD 
kreeg opnieuw de taak bevestigd voor het bewaren en verspreiden van alle audiovisuele 
producties, dus ook die van Landbouw.121  

 

Bij een reorganisatie van het ministerie van Landbouw in 1984 werd de indeling van de 
directie Voorlichting en Externe Betrekkingen bijgesteld. VEB bleef een centrale directie 
onder de secretaris-generaal en kreeg twee hoofdafdelingen: Publieksvoorlichting en 
Beleidsvoorlichting. Onder Beleidsvoorlichting werd de afdeling Audio-Visuele Middelen 
(AVM) geplaatst. AVM kreeg vijf uitgebreid beschreven hoofdtaken. Deze wekken de 
indruk dat het Filmbureau daarvan een belangrijk onderdeel uitmaakte. Maar  
J.J. Schuchart was de enige medewerker die zich met de advisering over het gebruik van 
film bezighield. Bij AVM zouden vooral audiovisuals (banddiaseries) in eigen beheer 
gemaakt gaan worden.  
 De distributie van film, video en dergelijke bij Algemene Zaken van VEB werd op 
zo kort mogelijke termijn overgedragen aan de RVD.122 In 1984 gaf het ministerie van 
Landbouw de laatste filmcatalogus uit. De films in de zogenaamde actieve distributie 
staan daarin opnieuw gerangschikt op onderwerp. Films die in deze hoofdlijst missen 
zijn met hun titel en nummer opgenomen in een tweede lijst met 338 ‘films die uit 
roulatie werden genomen’. Samen vormen de twee lijsten een bijna compleet overzicht 
van de collectie films met als hoogste volgnummer 532. Maar in de lijsten komt slechts 

                                                
119 Wagenaar 1997: 394-396. 
120 Ministerie van Landbouw en Visserij. Filmcatalogus. Den Haag: 1984. 
121 Nationaal Archief (CAS), Den Haag, Directie Voorlichting en Externe Betrekkingen 1971 - 1990, ??, 
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eenmaal het filmnummer 31 voor. In de catalogus van 1960 is echter sprake van  
zowel E 31 MARSHALL HELPT DE KLEINE MAN als MS 31 DIT IS NIEUW ZEELAND. Deze laatste film 
over emigratie mist in de catalogi van 1971 en 1984.123 Daarmee vormden in totaal 533 
producties de filmcollectie van het ministerie van Landbouw.  
 

 6.8  De productie van de films  

In de bewaard gebleven notulen en correspondentie van de Werkgroep Voorlichtings-
middelen in de Landbouw en het Filmbureau zijn geen reglementen teruggevonden over 
de wijze waarop de Werkgroep de taken uitvoerde. Ook zijn geen documenten 
teruggevonden met inhoudelijke voorlichtingskundige of filmische randvoorwaarden, 
uitgangspunten, of concepten waaraan de films zouden kunnen of moeten voldoen. 
Maar uit de documenten is wel de werkwijze grotendeels te reconstrueren. Daaruit 
blijkt dat het directoraat-generaal van de Landbouw zeker in de jaren 1949-1956 de 
behoefte peilde bij alle consulenten, hoofden en directeuren van diensten in instituten 
in het land aan onderwerpen voor films. De peilingen leverden steeds een bonte 
verzameling aan ideeën op. Medewerkers van het Filmbureau brachten lijn in de 
onderwerpen en bespraken ze in de Werkgroep. Het resultaat was een plan voor een 
filmprogramma voor het daar op volgende jaar. De plannen werden in de begrotings-
onderhandelingen binnen het departement besproken en daarna vastgesteld. Voor het 
inhoudelijk begeleiden van een productie was een lid van de Werkgroep verantwoor-
delijk, die werd aangesteld als voorzitter van een werkcommissie en ‘deskundigen’ om 
zich heen verzamelde, onder wie ook personen werkzaam buiten het departement of de 
RLVD, bijvoorbeeld van de LH in Wageningen, het Landbouwschap of de standsorgani-
saties. De werkcommissie moest het desbetreffende filmplan uitwerken en later de 
productie door de cineast begeleiden.124 In die afzonderlijke samenwerking tussen de 
voorlichtingskundige ingenieurs en filmmakers kregen de films elk hun eigen vorm. 
 
In het archief van Beeld en Geluid bevindt zich een aantal dossiers die een beeld geven 
van de wijze waarop een bepaalde film ‘in opdracht van het ministerie van Landbouw’ 
tot stand kwam. In een aantal opdrachtverleningen staat de samenwerking tussen de 
cineast, de RVD en het ministerie van Landbouw beschreven zoals die vanaf 1951 in de 
praktijk werd gebracht. Het contract voor de film over ‘Goed varkensvoer’ van 15 de-
cember 1954 is daarvan een voorbeeld. Het contract is gesloten tussen Polygoon Profilti 
Producties en de RVD, niet met het ministerie van Landbouw. Daaruit blijkt: 
 

•  Het ministerie van Landbouw moest het scenario, het draaiboek en de 
commentaartekst goedkeuren. 

•  Landbouw zorgde voor alle mogelijke informatie voor de inhoud van de film en 
ook voor contacten en faciliteiten en dergelijke bij het maken van de opnames.  

•  Landbouw moet de werkkopie goedkeuren vóór de afwerking van de film. 
•  Voor een lengte van 240 meter (= ± twintig min.) stond een vergoeding van 
    fl. 12.200,00 uit te betalen door de RVD in drie termijnen. 

                                                
123 Ministerie van Landbouw en Visserij, Films (Catalogus). 's-Gravenhage: 1960. en Filmcatalogus. Den 

Haag: 1984. 
124  NL-HaNA, Landbouw / Akker- en Weidebouw, 2.11.01, inv.nr. 748.  
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•  Voor de in het contract genoemde datum moest de opdracht opgeleverd 
worden door het inleveren van een 16mm-origineelbeeld, een gemonteerde 
geluidslijn en beeld en geluid gecombineerd in een ‘fine grain-positief’- 
vertoningskopie. 

•  De rechten voor wereldwijde vertoning werden bij oplevering overgedragen aan 
de RVD. De producent of cineast kon geen aanspraak meer maken op 
vergoedingen voor vertoningen of andere royalties. 

•  De producent moest elke veertien dagen verslag doen aan de RVD over de 
voortgang.  

 
Het bovengenoemde contract leverde GOEDE VARKENS, GOED VOEREN (1955) op. Uit die 
overeenkomst blijkt de RVD-filmafdeling verantwoordelijk te zijn voor de formele 
contracten en de afrekeningen met de producenten. Dit bevestigt de grote  
lijnen in de werkwijze die Wagenaar (1997) schetst over het onderbrengen van de 
filmactiviteiten van de Haagse departementen bij de centrale VoRa en de RVD.125  
In paragraaf 6.1 en  Vignet 6.2 staat beschreven hoe de uitzonderingspositie voor de 
films van landbouw ten opzicht van andere departementen organisatorisch vorm kreeg. 
Deze films werden dus niet betaald uit het VoRa-budget maar uit de begroting van het 
ministerie van Landbouw.  
 
De praktijk van de productie van een landbouwvoorlichtingsfilm kwam overeen met de 
gangbare werkwijze van een opdrachtfilm. Bijlage D beschrijft de productiepraktijk zoals 
toegepast op de producties waarvoor het Filmbureau verantwoordelijk was.126 Zowel 
Joop van Essen als andere betrokkenen benaderd in het kader van deze studie, bevestig-
den deze werkwijze. Joop van Essen en Jan Veenhuysen, de maker van VAN VAAR- TOT 

RIJPOLDER (1960), vertelden dat zij zich ‘ambachtsman’ voelden. Ze probeerden de 
gegeven opdracht, het filmplan of het scenario van de landbouwexperts zo helder 
mogelijk audiovisueel te vertalen. Zij lieten zich voor de vormgeving in beeld en geluid 
inspireren door de meer kunstzinnige films van de Hollandse Documentaire School.127

  

 6.9  Distributie, vertoning en waardering 

Op het platteland was tijdens de onderzoeksperiode buiten het reguliere circuit van 
bioscopen een groot aantal organisaties en personen actief met het distribueren en 
vertonen van diverse soorten films.128 Het ministerie van Landbouw had zijn eigen 
distributie- en vertoningsnetwerk. Eenmaal opgenomen in de collectie van het 
Filmbureau werd de film in de catalogus beschreven en kon de productie voor vertoning 
worden aangevraagd. In 1956 was de distributiecatalogus in een oplage van 10.000 
stuks van de pers gelopen. Het Filmbureau had daarbij in gedachte dat dit boekje twee 
jaar in gebruik zou zijn en vervolgens zou worden vernieuwd. De catalogus werd gratis 

                                                
125  Wagenaar 1997: 96. 
126  Meer over de films in de  bijlage D. Deze bijlage is ontsloten via de internetpagina 

<https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> Daarin zijn ook verwijzingen te 
vinden naar de films.  

127  Hogenkamp 2003: 97-115. 
128  Oort 2016. In Thissen and Zimmermann 2016: 149-164. 
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aan alle consulentschappen, diensten, afdelingen en instituten van het ministerie 
verstuurd. Daarnaast kregen alle besturen van landbouworganisaties een exemplaar is 
de bus.129 Het is aannemelijk dat de catalogi uit de daaropvolgende jaren een 
vergelijkbare verspreiding kregen. Voorlichters en andere belangstellenden konden uit 
de catalogi een film kiezen.  
 

 Vignet 6.21 

Volgens het verslag van de Werkgroep van 9 februari 1956 bestond de collectie van 
het ministerie van Landbouw in dat jaar uit 235 titels, waaronder 95 Nederlandse en 
140 buitenlandse. Het aantal beschikbare kopieën per film varieerde van een enkele 
tot 22, en daardoor telde de collectie totaal niet minder dan 1.352 stuks, ofwel 
gemiddeld vijf kopieën per film.130 Het aantal titels in de catalogus van 1960 was 305. 
Het is aannemelijk dat in 1960 het aantal beschikbare vertoningskopieën naar 
verhouding meegroeide en de collectie dus ongeveer 1.530 films omvatte, waarvan 
het merendeel uit verschillende rollen bestond. Elke rol zat in een filmblik en werd 
door de medewerkers van het Filmbureau bewaard, onderhouden en rondgestuurd.  
          In 1971 bestond de distributiecollectie uit 235 titels en dus uit ongeveer 1.180 
films. De catalogus uit 1984 beschrijft 191 titels in de actieve collectie. Zij werden 
waarschijnlijk verspreid door ongeveer 1.000 kopieën. Dit zijn beduidend meer films 
dan mr. W.R.J. Van den Hende, de directeur van VEB van het ministerie van 
Landbouw, in 1985 naar de RVD liet versturen.  

 
Zoals in hoofdstuk 1 vermeld, zijn de ‘rapportageformulieren’ niet teruggevonden. 
Hierdoor ontbreekt een systematisch beeld van de verspreidings- en vertoningspraktijk. 
Niettemin weten we uit andere bronnen dat de filmdistributie vanuit Den Haag naar de 
vertoningspunten in afgelegen dorpen en streken vaak met de nodige praktische 
problemen gepaard ging, al veranderde de aard van die problemen door de jaren.  
In 1945 bestond de collectie uit slechts één enkele film en was er voor de vertoning in 
dorpshuizen, achterzalen van cafés of lokalen van plaatselijke landbouwscholen slechts 
één projector beschikbaar.131 Met de groei van het aantal films nam ook de vertonings-
capaciteit toe. Op 12 oktober 1951 was de eerste serie van twaalf 16mm-projectoren 
volgens het Agriculture Information Plan op de provinciale consulentschappen 
aangekomen. Om de apparaten te kunnen bedienen stond toen ook de eerste lichting 
door het filmbedrijf Animex N.V. in Haarlem opgeleide filmoperateurs klaar. De cursus 
werd in de loop van de jaren een aantal keren gegeven. Ze werd ook gebruikt om de 
ervaringen van de operateurs met de vertoningen in het land te evalueren. Als gevolg 
daarvan kwam er bij elke projector een reparatieset om gebroken films te plakken, maar 
ook extra snoeren, een flesje smeerolie, reservelampen en zekeringen. Een punt van 
aandacht was dat de ene operateur, meestal werkzaam bij een consulentschap als 
technisch onderzoeksassistent, wel over een auto beschikte en de andere niet.132  

                                                
129  Nationaal Archief, Den Haag, Directie van de Landbouw: Akkerbouw en Weidebouw, nummer toegang 

2.11.01, inventarisnummer 853.  
130  Breunis (1956): 477-483. 
131  Breunis 1956. 
132  Nationaal Archief, Den Haag, Directie van de Landbouw: Akkerbouw en Weidebouw, 1886-1965, 

nummer toegang 2.11.01, inventarisnummer 1068. 
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 Vignet 6.21 

In de papieren archieven zijn enkele overzichten te vinden over aantallen 
vertoningen en bezoekers. Zo is in de notulen van de Werkgroep 
Voorlichtingsmiddelen in de Landbouw van 21 augustus 1953 een overzicht 
opgenomen van het seizoen 1952-1953.  

Daaruit blijkt dat de film ’T SCHOT TE BOORD (1951) over de haringvisserij met 149 
vertoningen en totaal 16.525 bezoekers de meeste aandacht trok. Op de tweede 
plaats stond DER ZEE ONTRUKT (1950) over de Noordoostpolder met 181 vertoningen 
en 14.658 toeschouwers. De meest bezochte film waarvoor het ministerie zelf de 
opdracht had gegeven was HET TEXELSE SCHAAP (1950), op de vierde plaats met 49 
vertoningen en 14.045 bezoekers. Dit was inclusief 1.600 mensen die film in een 
Franstalige versie bekeken op een tentoonstelling, waarschijnlijk in Brussel. Daar 
waren overigens nog vier andere films te zien geweest.  
           
In het totaal vonden in het seizoen 1952-53 totaal 1.809 vertoningen plaats met 
136.258 bezoekers. 800 bijeenkomsten waren georganiseerd in het kader van het 
Agricultural Information Plan. Gemiddeld kwamen 75 bezoekers naar een vertoning. 
Bijna 80% van de bijeenkomsten vond plaats in de winter, in de maanden november 
tot maart. In 44% van de gevallen werd een MSA-projector gebruikt.133 

 
Hoe het ministerie graag zag dat het medium film op voorlichtingsavonden werd 
ingezet, laat zich ook aflezen uit enkele producties zelf. Zo is in de gedramatiseerde  
Film DE BONTE MOET ER UIT! (1945), onderdeel van een campagne ter bestrijding van de 
destijds uiterst besmettelijke runder-tbc, een scène te zien waarin de hoofdpersoon, 
boer Everts, een voorlichtingsvergadering bezoekt waarin een film over het onderwerp 
vertoond wordt. Een latere film, MINDER MOEITE, MEER RESULTAAT (1959), toont nog 
uitgebreider de inzet van het medium film tijdens een voorlichtingsbijeenkomst in  
een dorpshuis.  
 

 Vignet 6.23 

In de film MET MINDER MOEITE, MEER RESULTAAT (1959) houdt een voorlichter een lezing 
met filmbeelden in een zaaltje van een dorpshuis. In een aantal sequenties, die 
beginnen op 6’05, legt een landbouwvoorlichter met zijn eigen stem aan een groep 
van ongeveer twintig boeren uit wat een arbeidsstudie is. De camera zwenkt over het 
publiek naar de projector en de operateur achterin de zaal. Op 7’55 vervolgt de 
voorlichter: ‘Nu heb ik een aantal filmpjes bij me over verschillende werkzaam-
heden.’ De operateur start de projector en er verschijnt een filmisch verslag van een 
arbeidsstudie volgens de uitgangspunten van de Amerikaanse werktuigkundige en 
social engineer F.W. Taylor op het scherm.134 In de film wisselen sequenties over de 
voorlichtingsbijeenkomst in de zaal en beelden van de arbeidsstudies elkaar af. In de 
productie zorgt een aantal door de cineast Joop van Essen verzonnen filmische 

                                                
133  NL-HaNA, Landbouw / Akker- en Weidebouw, 2.11.01, inv.nr. 748. Bestanddeel 12, Omslag 2. 
134 Zie voor de uitgangspunten van de Amerikaanse sociaal ingenieur F.W. Taylor in paragraaf 3.4 en Vignet 

3.12. 
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grapjes voor humor in het serieuze verhaal. Aan het einde van de film schakelt de 
operateur de projector uit. De voorlichter sluit af met de woorden: 
 
          Mijn heren, dit was het voor vanavond. En mocht u meer willen weten,  
          dan heb ik hier wat lectuur voor u. Er is vast wat voor u bij. En voor de rest  
          dank ik u voor uw aandacht. 

 Stilstaand beeld uit M 308 MINDER MOEITE, MEER RESULTAAT (1959) 7’55. 
 

 

 
De camera zwenkt naar de uitstalkast die te zien is in  Vignet 6.4 met brochures en 
vlugschriften. Applaus.           EINDE op 28’10.135  

 
Op 8 maart 1955 deelde het Filmbureau in de Werkgroep mee dat de vertonings-
kopieën, evenals in een bioscoopprogramma, een soort trailers meekregen van drie zeer 
korte filmpjes ‘met een algemeen onderwerp, (en) aan het eind (…) een verrassend 
advies.’ Ze leken de Werkgroep nuttig bij breder opgezette voorlichtingscampagnes.  
 Verdere geschreven bronnen in het archief van het ministerie over de wijze van 
vertonen van de films zijn niet gevonden. Het artikel van Breunis in het Maandblad en 
een overzicht in de Revue der Reclame van november 1953 beschrijven in het kort de 
vertoningspraktijk van de landbouwvoorlichtingsfilms.136 Zij komen overeen met hetgeen 
MINDER MOEITE, MEER RESULTAAT (1959) laat zien. Oral history biedt in dit geval wat meer 
houvast om inzicht te krijgen, zoals blijkt uit het interview met Johan Dapper (1926-
2016), opgenomen in de verzameling LANDBOUWFILMS EN VERHALEN.   
 

 Vignet 6.24 

Johan Dapper (1926-2016) was landbouwtechnisch onderzoeker en filmoperateur  
bij het consulentschap Eindhoven. Hij volgde de cursus filmoperateur in het seizoen 
1952-53 en deed zijn verhaal, ongeveer een halve eeuw later, aan de hand van de 
film MINDER MOEITE, MEER RESULTAAT (1959).  In zijn bijdrage bevestigt Dapper dat de 
getoonde praktijken overeenkomen met zijn herinnering, al vond hij dat de 
voorlichter ‘het allemaal wél heel netjes vertelt.’ Hij geeft aan dat een 
boerenvergadering van de RLVD in Brabant meestal georganiseerd werd in 

                                                
135 Voor meer informatie over de film zie in  Bijlage D. De bijlage is ontsloten via de internetpagina 

<https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape>, alwaar de verwijzing naar 
genoemde film.  

136 Kleinstra, Hille. „Mogelijkheden met smalfilm, enige cijfers.” In Revue der Reclame. Jaargang 13 # 11. 
(1953): 341-343. Breunis (1956): 477-483. 
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samenwerking met een plaatselijke afdeling van de standsorganisatie. Naast de 
voorlichter en de operateur was op een boerenvergadering in het Zuiden des lands 
ook steeds de ‘geestelijk adviseur’ van de rooms-katholieke boeren- of 
boerinnenbond aanwezig. 

Een stilstaand beeld uit de oral history-film met JOHAN DAPPER (2015): 5’10 
 

 

 
Deze invloed van de kerk op de lokale samenleving strookt met de ervaringen van de 
boeren en boerinnen in het Land van Maas en Waal, eveneens te vinden op de 
website LANDBOUWFILMS EN VERHALEN. Zij vertellen dat ‘meneer pastoor’ steeds op 
vrijwel alle bijeenkomsten van dorpsverenigingen langskwam.  
          Na vertoning moest de film, vergezeld van de ingevulde rapportageformulieren, 
per post en trein terug naar Den Haag. Het kwam regelmatig voor dat Dapper pas na 
vertrek van de laatste trein op het station aankwam en ’s morgens vroeg op moest 
om de film met de eerste trein mee te geven.137   

 
Johan Dapper draaide volgens eigen zeggen in de topjaren in de wintermaanden drie tot 
vier avonden in de week een film waarnaar ongeveer 25 mensen keken. Dit aantal was 
bij uitstek geschikt voor het op gang brengen van een gesprek tijdens een ‘praat-
avond’.138 Gemiddeld vertoonde hij dus tachtig keer per jaar een film. Dat is 1,5 film per 
week. In 1960 telde de RLVD volgens de catalogus 26 regionale landbouwconsulent-
schappen. Als het Filmbureau in Den Haag evenveel vertoningen gaf als een gemiddeld 
consulentschap, dan zou dit betekenen dat er over het gehele land 2.160 vertoningen 
per jaar werden verzorgd, met ongeveer 54.000 toeschouwers.  
 

 Vignet 6.24 

In het verslag van de Werkgroep van 9 november 1954 presenteerde A.H. Stoppelen-
burg van het Filmbureau totaalcijfers over de vertoningen voor de kalenderjaren  
van 1952 tot 1955.139 In het volgende overzicht staat van de vier jaar het aantal 
vertoningen en het aantal toeschouwers genoemd van de voorlichtingsfilms 
verspreid door het ministerie van Landbouw. De meeste overzichten of ‘filmanalyses’ 

                                                
137  De bijdrage van Johan Dapper aan verzameling LANDBOUWFILMS EN VERHALEN is te vinden in  bijlage E. 

Deze bijlages zijn ontsloten via de internetpagina <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-
dutch-landscape>  

138  NL-HaNA, Landbouw / Akker- en Weidebouw, 2.11.01, inv.nr. 853. 
139  NL-HaNA, Landbouw / Akker- en Weidebouw, 2.11.01, inv.nr. 853.  
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zijn, zoals eerder beschreven, niet teruggevonden.  Alleen van het winterseizoen 
1952-53 is bekend dat er gemiddeld 34 vertoningen van een film met dezelfde titel 
waren. 

Het aantal vertoningen en bezoekers van landbouwvoorlichtingsfilms in 1952-1955.  
 

Jaar Aantal vert. Bezoekers Bez./ vert. Vert / film 

1952 1278 107.440 84  
34* 

 1953 2568 192.587 75 

1954 3256 263.099 81  

1955 3464 231.869 67  

Gemiddeld 2642 198.749 77  

*   Het aantal vertoningen per film in het winterseizoen 1952-53. 
Opmerking: In 1955 werden in Nederland totaal 66 miljoen bioscoopkaartjes verkocht. 

 
Dit zijn respectabele aantallen, want in 1954 waren er volgens het CBS totaal 350.000 
agrarische bedrijven.140 Echter, deze cijfers geven ook aan dat Dappers ervaringen niet 
passen in het totale beeld, of dat hij het aantal vertoningen in zijn herinnering 
beduidend lager inschatte. Daarnaast laat het zien dat er niet ongeveer 25 bezoekers 
per avond aanwezig waren maar ruim 77. Wellicht zijn de verschillen in bovengenoemde 
aantallen te verklaren door het meerekenen van bijeenkomsten waarbij de RLVD niet 
betrokken was. Dit wordt bevestigd in de notulen van de Werkgroep van 11 oktober 
1955. Hierin is te lezen dat de Filmbureaumedewerkers meedeelden dat 50% van de 
vertoningen onder auspiciën vielen van de consulentschappen en de afdeling 
Voorlichting tezamen.141 De andere helft van de vertoningen vond dus plaats door 
andere organisaties. Deze vertoningen werden waarschijnlijk georganiseerd door 
standsorganisaties of andere verenigingen in het rijkgeschakeerde en verzuilde sociale 
leven op het platteland.  
 
In de vergadering van de Werkgroep van 14 maart 1956 presenteerde Stoppelenburg  
de analyse over 1954. Daaruit bleek dat de producties vlug verouderden en ‘de vraag 
naar nieuwe films’ daarmee ‘klemmender wordt’. Het versnellen van het 
productieprogramma werd als enige oplossing gezien. Het aandeel van de eigen 
producties in de vertoningen bedroeg dat jaar 58,1%, wat ‘alleszins bevredigend - zeer 
goed’ werd genoemd. Dat nieuw uitgekomen producties veelal eerst gereserveerd 
waren voor de eigen consulenten, drukte op het aantal vertoningen van de 
desbetreffende film. Er was helaas nog geen zicht op de verhouding tussen de kosten 
van een film en het rendement. Daarvoor ontbrak wat in de notulen genoemd werd een 
‘signaliseringssysteem’. Niettemin hoefde men in het geval van een film als JONG GELEERD 

OUD GEDAAN (1955), waarvoor de belangstelling na de première op de Landbouwonder-
wijsdag groot was geweest, ‘nauwelijks te twijfelen of de kosten van de film wel 
verantwoord zijn.’ De Werkgroep vond dat het uiteindelijk niet ging om het aantal 

                                                
140 „Landbouw vanaf 1851.” Statline. CBS. Geraadpleegd op 2019-11-14 

<https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/71904NED/table?fromstatweb> 
141  NL-HaNA, Landbouw / Akker- en Weidebouw, 2.11.01, inv.nr. 853.  



 Bewogen landschap – 6 Het Filmbureau en de collectie 
 

 292 

voorstellingen maar over de ‘dieptewerking’ die de films teweegbrachten bij de 
doelgroep. Daarbij kwam dat de begrippen ‘afschrijving’ of rentabiliteit bij 
overheidsactiviteiten in die tijd niet in het geding waren. 
  
Over de vraag of en hoe de films gewaardeerd werden in de landbouwsector of daar-
buiten is in de geraadpleegde bronnen vrijwel geen informatie gevonden. Wel 
beschikken we over een aantal bewaard gebleven notulen van vergaderingen. Aan het 
slot van de meeste Werkgroepbijeenkomsten stond het bekijken en becommentariëren 
van een film op de agenda. Zo bekeek de Werkgroep op 11 oktober 1955 DE BONTE  
MOET ER UIT! (1945) voordat die ‘roemruchte film’ uit roulatie zou gaan. Aan het eind van 
de vergadering van 10 oktober 1956 werd EN DE ZEE WAS NIET MEER (1957) van Bert 
Haanstra bekeken. Het betrof een 16mm-kopie van de 35mm-kleurenbioscoopfilm. 
Hoewel de kleuren tegenvielen, vonden de leden het een prachtfilm. Er kwamen 
opmerkingen over de inleiding en de montage. De productie zou op vertoningen  
van pas komen als ‘bijfilm’.142  
  

 Vignet 6.26 

Niet alleen de medewerkers op het departement in Den Haag bekeken en 
beoordeelden de films, maar ook anderen elders in het land - al ontbreekt daarvan 
een systematisch overzicht. Zo bekeek een gezelschap van vijftien consulenten, 
hoofden van instituten en landbouwinstellingen op 7 januari 1952 in het chique 
etablissement Royal aan het Willemsplein in Arnhem drie ‘technische films’ uit het 
AIP. Welke films dat waren staat niet vermeld. De waardering was niet erg hoog. 
Lantarenplaatjes, oftewel dia’s, waren volgens de aanwezigen goedkoper en 
makkelijker te produceren. De aanwezigen vroegen zich af of het niet beter was om 
het budget van de dure films te besteden aan het van dienstwege ter beschikking 
stellen van een fototoestel en filmrolletjes aan de voorlichters. Zij konden dan hun 
eigen beeldend materiaal maken. Maar ook fotograferen was moeilijk, dus was het 
misschien een beter idee om een vakfotograaf van het Fotobureau uit Den Haag over 
te laten komen. Ondanks de kritiek verzocht het gezelschap om dertig exemplaren 
van de lijst met beschikbare films toegezonden te krijgen.143 

 
Wageningse voorlichtingskundigen waren in de beginjaren van het landbouwstructuur-
beleid op zoek naar mogelijkheden om de sociale structuren in de plattelandssamen-
levingen op verantwoorde wijze te veranderen. Zij vroegen zich af welke methoden en 
technieken daarbij het effectiefst ingezet konden worden. Om daarin inzicht te krijgen 
voerden zij onder meer onderzoek uit naar de effectiviteit van de verschillende 
voorlichtingsmiddelen. Van twee onderzoeken naar de inzet van films in voorlichtings-
campagnes zijn de resultaten bewaard gebleven. Het ene is een evaluatieonderzoek van 
een voorlichtingscampagne in de oostelijke Betuwe in de jaren 1952-1955. Het andere 
onderzoek werd gedaan in de Streek bij Hoorn in Noord-Holland en gepubliceerd in  
 

                                                
142 NL-HaNA, Landbouw / Akker- en Weidebouw, 2.11.01, inv.nr. 748. Bestanddeel 12, Omslag 2. 
143  NL-HaNA, Landbouw / Akker- en Weidebouw, 2.11.01, inv.nr. 748. Bestanddeel 12, Omslag 2. 
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1959. Beide rapporten zijn van de hand van onderzoeker A.J. Wichers uit Wageningen.144 
Ir. J.M.A. Penders, Inspecteur Landbouwvoorlichting, hield in het Maandblad al in 1956 
een pleidooi voor een degelijke evaluatie van de voorlichtingsprojecten. Daarin noemde 
hij dit onderzoek van Wichers over de campagne in de Betuwe als voorbeeld.145  
 

 Vignet 6.27 

De voorlichtingscampagne in de Betuwe had tot doel de boeren te bewegen zoveel 
mogelijk oude hoogstambomen te rooien en, als zij kozen om door te gaan als 
gespecialiseerde fruitteler, vooral de veel productievere laagstamstruiken aan te 
planten. Tijdens de campagne werd een brede waaier aan voorlichtingsmiddelen 
ingezet, van affiches tot toneelstuk en een radiopraatje vanuit de studio in 
Hilversum. 
 
Impressies voorlichtingsmiddelen voor de rooicampagne in de Betuwe. 153 

 

 Affiche      ‘Oude Geurt’  
 
Het personage Oude Geurt, door de verantwoordelijke tuinbouwconsulent  
ir. J.H. van Stuivenberg, in het leven geroepen, leverde in de vakpers en plaatselijke  
kranten vele malen met kernachtige zegswijzen een bijdrage aan de campagne.  
Bij de campagne werd onder andere de film GOED FRUIT VINDT ZIJN WEG (1954) als 
voorlichtingsmiddel ingezet. De film werd inhoudelijk ook begeleid door de Van 
Stuivenberg.  
          In een sequentie krijgt een jonge fruitteler les ter vergroting van zijn 
vakmanschap in het enten van vruchtbomen. Dit gebeurde bij Stichting ‘Boom en 
Vrucht’ in Kesteren, een proefstation voor boomteelt en fruitkwekerij en tevens 
praktijkschool voor de fruitteelt waarvan de tuinbouwconsulent Van Stuivenberg de 
inhoudelijke leiding had.     
   
   
 
 
 

                                                
144 Wichers, A.J. „De evaluatie van een voorlichtingscampagne in de Betuwe.” Bulletin 11, 

Landbouwhogeschool Wageningen, 1958. A.J. Wichers, „Voorkeuren voor voorlichting.” Bulletin 13, 
Landbouwhogeschool Wageningen, 1959. 

145  Penders, J.M.A. „Rondom de landbouwvoorlichting X.” Maandblad voor de Landbouwvoorlichting. 
Jaargang 13 (1956): 436-439. 
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Stilstaand beeld uit de film M 192 GOED FRUIT VINDT  ZIJN WEG (1954) 17’15.146 
 

 

 
Onderstaand overzicht, ontleend aan het onderzoeksverslag van Wichers, geeft een 
indruk van de campagneonderdelen. Per onderdeel staat het aantal deelnemende 
personen in het ene (A) en het andere (B) dorp genoemd. Dit alles alleen voor de 184 
ondervraagden. Het aantal aanwezigen was wellicht hoger. 
 
Overzicht van het gebruik van de verschillende voorlichtingsmiddelen door de 
respondenten tijdens de rooicampagne in de oostelijke Betuwe 1952-1955.147 
    

 Onderdeel Aantal personen 

A+B 

1 Bedrijfsbezoeken en gesprekken met consulent 
of assistent 

42+43=44% 

2 Artikelen in vakpers en plaatselijke kranten 44+63=58% 

3 Lezing door consulenten en de opvoering van het 
toneelstuk ‘Gelijk of Ongelijk’148 

32+26=32% 

4 Een lezing door de consulent of assistent met 
vertoning van OP OUDE PEILERS (1953/54)149  

25+33=32% 

5 Een lezing door de consulent of assistent met 
vertoning van GOED FRUIT VINDT ZIJN WEG (1954) 

30+47=77% 

6 Een radiogesprek op 24 dec. 1954 in de rubriek 
MEDEDELINGEN VOOR DE LANDBOUW EN TUINBOUW 
getiteld REKEN EN ROOIEN.150 

28+34=62% 

7 Rooidemonstratie, alleen in dorp B. 42=48% 

8 ‘Kent u Oude Geurt’  92+82=93% 

 

                                                
146  Op de internetpagina <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> zijn 

verwijzingen te vinden om de genoemde film te bekijken.  
147 Samengesteld uit Wichers 1958: 16, 51, 52. 
148 Het toneelstuk werd geschreven door de streekgenoot de heer Kraaykamp en opgevoerd door enkele 

jonge boeren. Zij waren, aldus aanwezigen op de avond van 17 januari 2017 in Hemmen, lid van Jong 
Gelre, de jeugdvereniging van de Gelderse Mij. Van Landbouw. Zie hiervoor bijlage 2. 

149  Deze film werd openomen door de heer Stienstra van het Consulentschap in Kesteren. De film maakt 
geen onderdeel uit van de collectie van het Filmbureau van Landbouw. 

150  In de studio waren aanwezig: De consulent Van Stuivenberg als gespreksleider, en de fruittelers  
 T. Van As, H. Van Lit en mijn invaloom en naamgever Peter van Westrhenen (1915-1984). 
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Dus 77% van de ondervraagde deelnemers zag de film GOED FRUIT VINDT ZIJN WEG 

(1954). De onderzoeker merkte op dat er voorzichtig omgesprongen moest worden 
met de cijfermatige uitkomsten van het onderzoek inzake de ‘breedtewerking’. 
Wichers bedoelde daarmee het vergroten van het bereik van personen bekend  
met de rooicampagne. Over de ‘dieptewerking kan nauwelijks iets worden 
meegedeeld’.151 Met ‘dieptewerking’ doelde de onderzoeker op de vraag of de 
deelnemers door de campagne op andere gedachten waren gebracht en hun 
onrendabele hoogstamfruitbomen daadwerkelijk hadden gerooid. 

 
Aan het eind van de onderzoeksperiode gaven negen mensen in de twee dorpen samen 
(5%) aan dat de campagne had bijgedragen aan hun besluit om te rooien. Die negen 
mensen beheerden zestig hectare oftewel 20% onrendabele boomgaarden op 10% van 
de ‘te zuiveren bedrijven’. Onderzoeker Wichers sluit af met de conclusie dat de 
responsiviteit ‘in letterlijke zin’ niet groot was. Maar het ‘is de vraag of het publiek 
gemakkelijk zo’n oordeel kan hebben, daar het niet in een gunstige positie is om het 
geheel te overzien.’ Wichers gaf de consulent Van Stuivenberg het laatste woord in het 
verslag van het onderzoek over de campagne. Hij concludeerde: ‘dat in de loop van de 
drie jaar ieder wel te weten is gekomen, dat er iets met het fruit aan de hand is, lijkt een 
juiste weergave van de situatie.’ 152 Verder dan deze vage conclusie kwam hij niet. 
  
In 1959 publiceerde Wichers een onderzoek naar de effectiviteit van de voorlichting aan 
de tuinbouwbedrijven en hun huishoudens in De Streek. De Streek ligt in oostelijk West-
Friesland in destijds het ambtsgebied van het consulentschap Hoorn. Studenten van de 
Landbouwhogeschool hielpen hem, en de afdeling Tuinbouw van het ministerie van 
Landbouw zorgde voor het onderzoeksbudget. Wichers hield in 1957 vraaggesprekken 
met tuinders en tuindersvrouwen. Dit leverde 320 door mannelijke tuinders ingevulde 
formulieren op. Er deden 86 vrouwen mee aan het onderzoek. In totaal kwamen 205 
verschillende punten aan bod, waaronder vragen over voorkeuren voor 
informatiebronnen en voorlichtingsmiddelen, zoals persoonlijk contact met de 
voorlichter, artikel in de vakpers, een demonstratie op een proefveld, een vergadering, 
gesprek met collega, een radiopraatje, en ook het bekijken van een film. In de 
vraaggesprekken met de vrouwen kwam het medium film niet voor. 39% van de 
ondervraagde tuinders had in het voorafgaande jaar tijdens een vergadering van de 
voorlichtingsdienst of standsorganisatie een film gezien. Tuinders ouder dan 50 jaar 
zagen iets vaker een film (42%) dan de tuinders jonger dan 50 jaar (35%). 55% vond  
een film ‘een goede aanvulling op de gehouden lezing, maar niet beter’ en 12% kon film 
weinig waarderen. 25% van de jongere en 19% van de oudere tuinders plaatste film 
onder de vier voorkeursbronnen voor informatie.153  
 Aan de deelnemers werd aan de hand van vier thema’s gevraagd om aan te geven 
bij welk onderwerp welk voorlichtingsmiddel de voorkeur had als hulpmiddel bij het 
nemen van een beslissing. Bij twee van de vier onderwerpen - ‘de inrichting van een 
bollenschuur’ en ‘op de hoogte blijven van het vak’ - werd film als middel genoemd. 
Maar bij beide onderwerpen scoorde het medium film als hulpmiddel laag. Bij de 
                                                
151  Wichers 1958: 30, 31. 
152  Wichers 1958: 10, 11, 32, 33. 
153  Wichers 1959: 13, 16, 33, 51, 56, 70. 
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inrichting van de bollenschuur werd het mondeling advies van de voorlichter het 
hoogste gewaardeerd, met 2.0 op een schaal van 6, tegenover 5.1 -het laagst- voor film. 
Om op de hoogte te blijven van het vak had een bezoek aan de Floratentoonstelling de 
voorkeur met 2.6 en bleef film met 3.9 steken op de vierde plaats, zij het nog boven het 
luisteren naar een radiopraatje en lezen van een krantenartikel. De conclusie was dan 
ook dat de film en het radiopraatje slechts van secondaire betekenis waren als 
voorlichtingsmiddel. De lage waardering zou volgens Wichers te maken kunnen hebben 
met de wijze waarop het middel was ingezet en de wijze waarop de vraag werd gesteld, 
namelijk ‘met een beslissing in gedachten’.154 De publicatie vermeldt niet welke films  
in De Streek ingezet werden. Ook het bestuderen van de omschrijvingen van de films in 
de catalogi leverde geen beeld op van de producties die de RLVD destijds in de kop van 
Noord-Holland vertoond zou kunnen hebben.  
 
Een andere bron over de waardering van de films is de verzameling interviews in het 
oral history-project LANDBOUWFILMS EN VERHALEN. In deze interviews halen betrokkenen 
aan de hand van een aantal films uit de collectie herinneringen op aan het land-
bouwstructuurbeleid, de ruilverkavelingen en de landbouwvoorlichting in de 
onderzoeksperiode. Uit zowel de zoektochten naar mogelijke deelnemers, als de 
daadwerkelijk afgenomen interviews met personen die een bijdrage leverden aan de 
verzameling LANDBOUWFILMS EN VERHALEN, blijkt dat zij zo goed als geen beeld meer 
hebben van de inzet van film in de voorlichtingspraktijken van landbouw. Dat geldt  
niet alleen voor de voormalige medewerkers van het ministerie en de RLVD, maar ook 
voor de mensen die destijds tot de doelgroep van de films behoorden. Zij vertelden 
allemaal de films destijds te hebben gezien, maar er geen levendige herinneringen  
aan te hebben overgehouden.155  
 

 6.10 Het einde van het Filmbureau 

De cineast Joop van Essen maakte de laatste productie in opdracht van het Filmbureau: 
HET CENTRAAL DIERGENEESKUNDIG INSTITUUT (1984). Het is ook de laatste productie die 
genoemd wordt in de catalogus van 1984. In december 1985 werden de films met 116 
verschillende titels nog aanwezig bij het departement van Landbouw, overgebracht naar 
de RVD.156 Een brief over de aanschaf van filmblikken is het laatste teruggevonden 
document over de collectie voorlichtingsfilms van het ministerie van Landbouw. In de 
beschrijvingen in de Staatsalmanak 1985 is geen verwijzing meer te vinden naar taken 
van het Filmbureau.157 De filmcollectie van de RVD, en daarmee de Nederlandse films 
van het ministerie van Landbouw, bevindt zich nu onherkenbaar in het archief van het 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.158 Het merendeel van de 

                                                
154   Wichers 1959: 34, 46. 
155   De verzameling LANDBOUWFILMS EN VERHALEN met een toelichting van de gebruikte werkwijze is te vinden in 

  Bijlage E. Deze bijlage is ontsloten via de internetpagina   
   <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> 
156    Nationaal Archief (CAS), Den Haag, Directie Voorlichting en Externe Betrekkingen 1971 - 1990, ??,  
   inventarisnummer 411. 
157    Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1984. 
158   „Geschiedenis.” Over Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Nederlands Instituut voor Beeld en 

 Geluid. Geraadpleegd op 18-02-2019 <https://www.beeldengeluid.nl/organisatie/geschiedenis>.  
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bewaarplaatsen van de M-films is teruggevonden. Dat geldt ook voor de A-films uit de 
collectie afkomstig van andere opdrachtgevers. B-films uit het buitenland ontbreken 
veelal, en de E-films met betrekking tot de Marshallhulp bevinden zich voornamelijk in 
andere audiovisuele archieven.159  
 Dit hoofdstuk laat zien dat de films jaarlijks bij duizenden gelegenheden op het 
platteland werden vertoond en dat zij door vele honderdduizenden mensen zijn gezien. 
Op het eerste gezicht lijkt het erop dat de films geen blijvende indruk hebben 
achtergelaten. Tegelijk is duidelijk dat zowel de overheid, de landbouwconsulenten als 
andere betrokkenen het voorlichtingsmiddel film beschouwden als een belangrijk 
medium om de gewenste economische, sociale en culturele veranderingen op het 
platteland te bewerkstelligen. Om te ontrafelen hoe de films de ideologische 
overtuigingen over de gewenste veranderingen in beeld en geluid wilden overbrengen 
en welke strategieën daarbij werden toegepast, worden in de volgende hoofdstukken 
zes films over het onderwerp ruilverkaveling diepgaand geanalyseerd.  
 

  

                                                
159  Het overzicht van de 533 films uit de voormalige collectie voorlichtingsfilms van het ministerie van   
      Landbouw met de huidige bekende bewaarplaatsen is te vinden in  Bijlage B. Deze bijlage is ontsloten 

via de internetpagina. 
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7  Bewogen platteland 
 
Het ministerie van Landbouw wilde door middel van voorlichtingsfilms de mentale 
wereld van de boeren en andere plattelandsbewoners beïnvloeden om het 
structuurbeleid te kunnen uitvoeren. Om te laten zien hoe de overheid de films inzette 
en hoe zij haar boodschap in beeld en geluid vertaalde, worden in dit hoofdstuk de zes 
geselecteerde producties geanalyseerd. Doel daarvan is te ontrafelen op welke wijze het 
ministerie, al dan niet bewust, betekenissen over de veranderingen in het agrarisch 
cultuurlandschap en de strategie van social engineering door middel van films overdroeg 
op de samenleving, op de boeren in het bijzonder. Anders gezegd: hoe kregen de 
discoursen over het platteland in de symbolische filmische ruimte hun vorm in beeld, 
geluid en verhaalstructuren, om daarmee de dialoog en veranderingen in de 
maatschappelijke realiteit te bepalen.1  
  

 Vignet 7.1 

ERF EN LANDSCHAP uit 1963 is de enige film in de gehele collectie met het woord 
‘landschap’ in de titel en zou karakteristiek kunnen zijn voor de jaren 1963-1973.2 In 
de catalogi kreeg de productie, gemaakt in opdracht van het ministerie de 
omschrijving mee:  
 
        … over de landschappelijke functies van boom en struik, de noodzaak van 
        verantwoorde landschapsplanning en over het agrarisch aandeel in verband  
        met de beplanting van tuin en boerenerf.3  
 
Hoe past deze film, gemaakt in opdracht van het departement, in de collectie die als 
doel had de boeren voor te lichten en te instrueren opdat zij efficiënte agrarische 
werkmethoden zouden gaan toepassen? Wat draagt ERF EN LANDSCHAP (1963) bij aan 
het oplossen van de problemen van armoede en maatschappelijke achterstelling op 
het platteland? 
 
Het navolgende beeld komt uit de enige korte scène waarin boeren aan het werk 
zijn. Het verwijst niet naar moderne en efficiënte, voor de agrariërs aantrekkelijke 
arbeidsmethoden. En nergens in de film spreekt de commentaarstem agrariërs direct 
aan. De productie gaat vooral in op de schoonheid en de waarde van het 
streekgebonden cultuurlandschap.  

 
 
                                                
1  Hall, Stuart (ed). Representation, Cultural Representations and Signifying Practicies. London: Sage 

Publications, 1997: 44-51. Hesling, W. en J.M. Peters. Audiovisuele retoriek. Leuven: Centrum voor 
Communicatiewetenschappen K.U. Leuven, 1985: 167. 

2  Films herkenbaar aan lettercode en volgnummer maken onderdeel uit van de collectie van 533 
voorlichtingsfilms van het ministerie van Landbouw. Zij zijn beschreven in  bijlagen B, C en D. De 
bijlagen zijn ontsloten via de internetpagina <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-
landscape.> Daar is ook een verwijzing te vinden om M 353 ERF EN LANDSCHAP (1963) te bekijken. 

3  Onder andere: Ministerie van Landbouw en Visserij. Films, Catalogus. ’s-Gravenhage, 1971: 85.  
Filmcatalogus. Den Haag: 1984: 48. 
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Stilstaand beeld uit M 353 ERF EN LANDSCHAP (1963) 1’45  
 

 

 
Een gedegen analyse van deze en andere geselecteerde films kan inzicht geven in de 
culturele en ideologische componenten van het landbouw-structuurbeleid. Op grond 
van dat onderzoek kan duidelijk worden welke bijdrage  
ERF EN LANDSCHAP (1963) leverde aan het ontwikkelen en onderhouden van de 
discoursen over het ruilverkavelingsprogramma.  

 
Het analyseren van de betekenisverlening van audiovisuele media als onderdeel van een 
maatschappelijke dialoog is een weerbarstige bezigheid.4 Films bestaan uit bewegend 
beeld en geluid, en de betekenis van de twee beïnvloeden elkaar onderling. Daar komt 
bij dat beelden en muziek het emotionele aanspreken, en teksten - veelal - het rationele. 
In de film is het beeld veelvoudig en niet stabiel. Deze wankele eigenschappen verschaft 
het beeld de mogelijkheid om te gaan zwerven, combinaties aan te gaan met andere 
beelden, met voorwerpen in de realiteit, het kan herinneringen concretiseren, 
verbintenissen aangaan met de literatuur, het kan schilderachtig, angstaanjagend en 
persoonlijk zijn. Dezelfde beelden kunnen verschillende verhalen vormen, andere dan 
de bedoelde logica volgen, een grote diversiteit aan gevoelens oproepen, enzovoort.5  
 
In een samenleving worden discoursen door middel van een maatschappelijke dialoog 
ontwikkeld en beheerst. Het ministerie van Landbouw voerde die maatschappelijke 
dialoog onder andere met de filmpraktijken. De culturele elementen in de dialoog zijn 
verborgen in het verhaal en in het beeld, ofwel in de audiovisuele vormgeving van de 
films.6 Een belangrijke methodologische vraag in deze studie is op welke manier de 
culturele patronen en processen die in de films verborgen liggen op wetenschappelijk 
verantwoorde wijze zijn bloot te leggen. Daarvoor is zicht nodig op de inhoud van de, 
wat Vos noemt, de derde, symbolische of ideologische laag van een audiovisuele 
productie. De eerste laag is de filmische vormgeving bestaande uit geluid en bewegend, 
de tweede laag betreft de vertelstructuren of narratologie.  
  
 
                                                
4  Vos, Chris. Bewegend verleden. Inleiding in de analyse van films en televisieprogramma's. Amsterdam: 

Uitgeverij Boom, 2004: 115 ev. 
5  Rohdie, Sam. Promised Lands: Cinema, Geography, Modernism. London: British Film Institute, 2001: 51, 

46. 
6  Leeuwen, Theo van. Introducing Social Semiotics. London and New York: Routledge, 2005. 
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Zoals aangegeven in hoofdstuk 1, biedt de methode van de audiovisuele retorische 
analyse volgens Bewegend Verleden (2004) goede mogelijkheden om de inhoud en 
vooral de intentie en boodschap in de diepste, de symbolische laag van een film te 
ontsluieren. De methode is ontwikkeld en voor het eerst beschreven door Hesling en 
Peters in Audiovisuele retoriek (1985).7 Om de ideologische intenties van de makers uit 
de zes films over ruilverkavelingen te destilleren maakt dit onderzoek gebruik van deze 
analysemethode. De audiovisuele retorische analyses richten zich op de relatie tussen 
de abstracte begrippen van het landbouwstructuurbeleid en de wijze waarop zij in de 
filmische vormgeving retorisch worden geborgd en daarmee tot ‘waarheid’ worden 
gemaakt. 
 
Voor deze analyse van de landbouwvoorlichtingsfilms is, zoals aangegeven, een protocol 
ontwikkeld dat gebaseerd is op een combinatie van de methodes van Vos (2004) en 
Hesling en Peters (1985)8, aangevuld met de analysestrategie van Gillian Rose in Visual 
Methodologies (2012).9 Daarnaast wordt gebruikgemaakt van inzichten uit Introducing 
Social Semiotics (2005) van Theo van Leeuwen. Het gaat in de analyses om het onthullen 
van betekenissen uit beeldend materiaal dat gebruikt wordt in maatschappelijke 
dialogen. Volgens Van Leeuwen kunnen films gezien worden als onderdeel van die 
maatschappelijke dialoog met vragen, antwoorden en een afwikkeling waarin 
discoursen worden ontwikkeld en onderhouden. Deze studie onderzoekt uitdrukkelijk 
de betekenis van films in de dialoog tussen overheid en burger over het herinrichten van 
het agrarisch cultuurlandschap.10 De aandacht gaat daarbij uit naar de wijze waarop het 
ministerie van Landbouw in de symbolische wereld van de films de gewenste interactie 
in de concrete wereld vormgaf. Daarnaast wordt ingegaan op de verhouding tussen de 
dialoog, zoals verbeeld in de films, en de dialoog zoals deze zich in de werkelijkheid 
afspeelde tussen het ministerie en de plattelandsbewoners. De dialogen in de films 
kunnen daarbij gezien worden als retorische exempli, voorbeelden hoe het departement 
graag zag dat de maatschappelijke dialogen in de concrete samenleving zouden 
verlopen.11  
 

 Vignet 7.2 

Een maatschappelijke dialoog kan op verschillende manieren vormgegeven worden.  
Eén ervan is op een sociaal-pluriforme of meerstemmige wijze.12 Een voorbeeld van 
een representatie daarvan is te vinden in ALLES WISSELT (1982), in de sequentie die 
vertelt over de inspraak voorafgaand aan de stemming over de ruilverkaveling 
Waterland. De methode van de audiovisuele retoriek, toegepast op deze sequentie, 
geeft de volgende analyse. 
 
 
 

                                                
7  Vos 2004: 90-92. 
8  Hesling en Peters 1985. 
9  Rose, Gillian. Visual Methodologies. London: Sage Publications, 2012: 220. Vertaling door de auteur. 
10  Van Leeuwen 2005: 120. 
11  Hesling en Peters 1985: 215. 
12  Van Leeuwen 2005: 258-259. 
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Beeld uit de film M 522 Alles wisselt (1982)13 19’45. 

 

Stelling: Een bestuurder in een café 
houdt een toespraak en geeft aan dat 
‘… de belangen van agrariërs en … en … 
[in de toekomst] samen dienen te 
gaan.’ 
Data in het beeld: Jonge boeren op de 
bijeenkomst wijzen elkaar op een 
ontwerptekening het een en ander aan. 
Daarna volgen beelden van 
converserende mensen.  

Deze beelden moeten de uitspraak van de bestuurder over sociale pluriformiteit 
waarborgen. Maar vervolgens toont de film een felle discussie tussen de bestuurder 
en de boeren. Betekenis: De boeren trekken de plannen en de uitspraken van de 
bestuurder in twijfel.  

 
In dit hoofdstuk wordt stap voor stap toegewerkt naar de analyse van de geselecteerde 
films. Startpunt vormen uiteenlopende tradities in de praktijken van filmproductie, de 
samenhangende vormconventies en overtuigingen. Deze bieden een goed handvat om 
de inhoud van de ideologische of symbolische laag in de films te ontrafelen. Daarna 
volgt een aantal methodische uiteenzettingen om voor de twee centrale thema’s 
‘landschap’ en ‘social engineering’ te komen tot specifieke sleutelbegrippen.14 Dan is het 
moment aangebroken voor een praktische uitwerking van de audiovisuele retorische 
analysemethode zoals ontwikkeld door Hesling en Peters (1985).  
 De kern van dit hoofdstuk bestaat uit een filmische analyse van de geselecteerde 
zes producties aan de hand van twee speciaal voor dit onderzoek vervaardigde, korte 
inventariserende videoproducties, dus twee voor elke film afzonderlijk. Op de 
internetpagina bij dit proefschrift zijn verwijzingen te vinden om de korte 
inventariserende video’s te raadplegen. Zij zijn een essentieel onderdeel van de 
audiovisuele retorische analyses. Om inzicht te geven in de maatschappelijke dialoog 
over het ruilverkavelingsprogramma van het moment dat de film in roulatie kwam, sluit 
elke afzonderlijke analyse af met de betekenis van de film in de samenleving. Paragraaf 
7.7 geeft de voorlopige afsluiting van de analyse van de films. De filmische analyse die 
de gehele onderzoeksperiode omvat, komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. 
Hierin worden patronen en processen van de filmische representaties in de periode 
1945-1985 geduid aan de hand van twee analytische video-essays.15  
 
 

 

                                                
13  De zes films uit de selectie zijn verder beschreven in  bijlage D. De bijlage is ontsloten via de 

internetpagina <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape.> Daar is ook een 
verwijzing te vinden om de films te zien. 

14  Rose 2012: 210. 
15  De twaalf inventariserende videoproducties en de twee video-essays maken onlosmakelijk deel uit van 

dit proefschrift en zijn ontsloten in bijlage D op bovengenoemde internetpagina.  
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 7.1 Tradities en stijlen in films 

Een aanknopingspunt voor de analyse van landbouwvoorlichtingsfilms vormen de 
heersende vormconventies en de daarmee samenhangende tradities in de praktijken 
van filmproductie. De cinema in de jaren 1920 en 1930 werd gedomineerd door twee 
belangrijke, elkaar niet uitsluitende conventies: die van het klassieke ‘Hollywood’ uit de 
Verenigde Staten en die van de ‘Sovjet avant-garde of formalisten’. Een keuze voor de 
ene of de andere stijl werd nogal eens verbonden aan verschillende maatschappelijke en 
persoonlijke overtuigingen. Door de praktijken van de war correspondents in de Tweede 
Wereldoorlog ontwikkelde zich, los van deze twee dominante conventies, een derde 
stijl: de Amerikaanse Direct Cinema.16 

 

De klassieke Hollywood film conventies 
 

In de wijze waarop filmmakers hun producties vormgeven blijkt de klassieke 
Hollywoodstijl een wereldwijde aantrekkingskracht te bezitten. De werkwijze en de stijl, 
die zich tot op heden is blijven ontwikkelen, vormen in de wetenschappelijke en 
populaire filmgeschiedenis hét referentiepunt om andere praktijken en producten te 
benoemen. De cineasten die binnen de regels en gebruiken van Hollywood werken, 
willen met hun films vooral het publiek vermaken en via die strategie de winstmaxi-
malisatie van hun productieonderneming realiseren. Een kenmerkende eigenschap van 
de Hollywoodspeelfilm is dat deze, door gebruik te maken van identificatieprocessen 
met de hoofdpersoon, de toeschouwers op emotioneel niveau aanspreekt om ze te 
laten opgaan in het getoonde verhaal.17  
 Hoewel de intenties van de opdrachtgevers en makers van de landbouwvoor-
lichtingsfilms verschilden van de producenten en regisseurs van de Hollywoodstudio’s, 
komen in vooral de vroege films uit de Landbouwcollectie toch kenmerken van die 
dominante speelfilmstijl voor. Zoals een aantal producties gemaakt tijdens de bezetting 
door nazi-Duitsland als MOEDERS VERJAARDAG (1944) en MORGEN KOMT MUMMELMANS 

(1944). Ook in latere films DE BONTE MOET ER UIT! (1945) en VAN OUD NAAR NIEUW (1957) 

duiken Hollywood-kenmerken op. In die producties speelt een personage de hoofdrol 
die een persoonlijk doel nastreeft, hindernissen en tegenstanders tegenkomt, hulp krijgt 
en aan het einde van het verhaal het doel bereikt.18  
 Dat de stijlkenmerken van de speelfilms minder terug te vinden zijn in de collectie 
van het ministerie van Landbouw is niet verwonderlijk. Het merendeel van de 
landbouwfilms had immers tot doel het geven van praktische instructies ten behoeve 
van de agrarische bedrijfsvoering en voorlichting over het overheidsbeleid.19 Die doelen 
vroegen om andere esthetische vormen en filmproductiewijzen. Zij lagen in meerdere 
opzichten dichterbij de conventies van de Russische avant-garde.  
 

                                                
16  Bordwell, D. and K. Thompson. Film Art: An Introduction (7th ed). New York, USA: McGraw Hill Companies 

2004: 89-91. 
17  Bordwell & Thompson 2004: 89-91. Allen, Robert C. and Douglas Gomery. Filmhistory. Theory and 

Practice. New York: McGraw-Hill Inc., 1985: 82. 
18  Vos 2007: 80. 
19  Ministerie van Landbouw en Visserij en Voedselvoorziening. Films (Catalogus). 1948: 1. 
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De Sovjet avant-garde 
 

De Russische filmmakers die werkten binnen het paradigma van de Sovjet-formalisten 
hielpen bewust mee de nieuwe communistische samenleving op te bouwen. Civiele 
ingenieurs, architecten en stedenbouwers gaven, in opdracht van het regime en de 
partij, nieuwe vormen aan fabrieken, spoorlijnen, kanalen en woonwijken. Kunstenaars, 
schrijvers en cineasten ontwierpen een nieuwe taal om de socialistische normen en 
waarden tot ontwikkeling te brengen. Zij werden in de eerste helft van de 20e eeuw ‘de 
ingenieurs van de ziel’ genoemd.20 
 Al voor de Tweede Oorlog oefenden filmmakers uit de jonge Sovjet-Unie een 
grote aantrekkingskracht uit op hun Nederlandse vakgenoten. Zo organiseerde de 
Nederlandsche Filmliga, waarin jonge regisseurs, critici en andere filmliefhebbers elkaar 
vonden, voorstellingen en discussieavonden over het werk van Russische cineasten, 
zoals PANTSERKRUISER POTJOMKIN (1925) van de regisseur en filmtheoreticus Sergej 
Eisenstein (1898-1948). Diens manier van werken werd daarna door socialistische 
cineasten als Joris Ivens (1898-1989) in Nederland in de praktijk gebracht.21 Ook de 
filmers van de ‘Hollandse documentaire school’, die na de Tweede Wereldoorlog 
opkwam en wereldwijd naam maakte, lieten zich in het voetspoor van de Filmliga door 
de avant-garde uit de USSR inspireren. Bert Haanstra en Herman van der Horst waren de 
meest bekende vertegenwoordigers van deze ‘documentaire school’. De filmers van die 
school kwamen niet geregeld bij elkaar, hadden geen eigen vereniging. Zij kenden elkaar 
zijdelings uit het vak en hadden meestal informeel contact als vrienden of als familie, 
maar hadden wel, ook stilistisch, veel met elkaar gemeen. Hun werk kenmerkt zich door 
producties waarin de visie van de maker, ‘de handtekening’, duidelijk herkenbaar is.22  

 

Grierson 
 

Behalve de Sovjet avant-garde en de Hollandse documentaire school waren er nog 
andere praktijken en denkbeelden waaraan de cineasten die in opdracht van het 
ministerie van Landbouw werkten, zich leken te spiegelen. Tot die inspiratiebronnen 
behoorde bijvoorbeeld het werk van de Schot John Grierson (1898-1972). Grierson was 
aan het begin van zijn carrière direct betrokken geweest bij enkele Britse producties, 
zoals de film DRIFTERS (1929) over het zware werk van vissers op de stormachtige 
Noordzee. Maar vooral werd hij bekend als producent, criticus, theoreticus en hoofd van 
legendarische filmorganisaties als de Filmunit van de General Post Office in het Verenigd 
Koninkrijk. Onder zijn leiding kwam een groot aantal sociaal bewogen films in opdracht 
van de overheid tot stand, waaronder NIGHT MAIL (1936). Later leidde hij de National 
Film Board of Canada en was verantwoordelijk voor het opzetten van de 
communicatieafdeling van UNESCO. Volgens Grierson was de maatschappij voor 
gewone burgers te ingewikkeld en was de film bij uitstek geschikt om informatie over  

                                                
20  Westerman, Frank. Ingenieurs van de ziel. Dertiende druk. Amsterdam: De Bezige Bij, 2014: 43. 

Eisenstein, Sergej. Lessen in regie. Bert Hogenkamp en Winfred Oranje (vert.) Nijmegen: Socialistische 
Uitgeverij, 1979/1985: 10. 

21  Hogenkamp, Bert. De documentaire film 1920-1940. Utrecht: Stichting Film en Wetenschap, 1988: 37, 
45-66. 

22  Hogenkamp, Bert. De documentaire film 1945-1965. Rotterdam: Uitgeverij 010, 2003: 10.  
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te brengen. In dat verband gebruikte Grierson voor het eerst de term ‘documentaire’  
ter aanduiding van het filmgenre dat op een pedagogische wijze inzicht zou bieden  
in de samenleving. Grierson kende de film uitgesproken burgerschapvormende 
eigenschappen toe.23 Dat ideaal is ook terug te vinden in het werk van de historische 
landbouwvoorlichters in Nederland. Maar in de geraadpleegde papieren archieven  
over de filmpraktijken van het ministerie zijn geen directe verwijzingen naar het werk 
van Grierson terug te vinden.  

  

Direct Cinema  
 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontwikkelden fabrikanten lichtgewichtcamera’s om  
de vorderingen aan de fronten van de strijdende krijgsmachten eenvoudig vast te 
kunnen leggen. Cineasten in dienst van de legervoorlichtingsdiensten beproefden de 
nieuwe opnameapparatuur. De handzame camera’s openden na de oorlog ongekende 
perspectieven voor documentairemakers en rond 1960 kwam hierdoor in de Verenigde 
Staten en in Canada een nieuwe filmstijl tot ontwikkeling die Direct Cinema werd 
genoemd. De filmers van deze stroming maakten in de productie en vormgeving  
gebruik van de technische mogelijkheden van de goedkopere 16mm-camera’s en 
compacte bandrecorders. Overal en zonder statief kon synchroon beeld en geluid 
opgenomen worden. 
 De nieuwe stijl ontwikkelde zich evenwel niet alleen onder invloed van de 
technische mogelijkheden, maar ook door het maatschappelijke engagement van een 
nieuwe generatie film- en televisieregisseurs. Zij stelden zich vooral ten doel de 
keerzijde van de American Dream te belichten, en maatschappelijke kwesties in binnen- 
en buitenland aan het publiek te tonen zoals deze zich in de werkelijkheid voordeden.  
Zij zagen zich als ‘neutrale observator’ en gaven zelden expliciet een visie of ideologisch 
kader. Kenmerk voor die stijl is dat ‘de dagelijkse werkelijkheid’ zogenaamd dynamisch 
‘uit de hand’ en niet vanaf een statief werd gefilmd. Zonder enscenering of draaiboek, 
zonder uitgekiende belichting of van tevoren bedachte rolverdelingen. Deze werkwijze 
leverde een grote hoeveelheid opnamemateriaal op, waaruit vervolgens in de 
montagekamer de film zijn uiteindelijke vorm kreeg door uit het opgenomen materiaal 
de meest aansprekende delen te kiezen en in een weloverwogen volgorde te plaatsen.24  
 

 Vignet 7.3 

Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht van de drie besproken conventies  
over filmische vormgeving met de daarbij behorende dominante vertelstructuren,  
de visie op de toeschouwer, het zelfbeeld van de cineasten, de wijze waarop een 
productie tot stand kwam en de maatschappelijke overtuigingen die de 
filmpraktijken meestal representeerden.  
 

 
 
                                                
23  Ellis, Jack C. „Grierson, John.” International Dictionary of Films and Filmmakers. Pendergast, Sara and 

Tom Pendergast (ed), 2000, St. James Press, Geraadpleegd op 10-05-2018 
<http://link.galegroup.com/apps/doc/CX3406801183 /GVRL?u=amst&sid=GVRL&xid=0f4b9df0>.  

24  Allen and Gomery 1985: 215-237. 
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Beknopt overzicht van de drie besproken filmconventies met de bijbehorende 
praktijken, visies en overtuigingen. 
 

 Klassiek Hollywood 25 Sovjet avant-garde, 
formalisten 26  

Direct Cinema 27 

Nederlandse  variant 
of term 

Speelfilm Filmliga / Hollandse 
documentaire school  

VPRO-school 

De film zelf De film is een economisch 
massaproduct op de 
markt van illusie en 
vermaak 

Film is de expressie van 
maatschappelijke en/of 
persoonlijke kunstzinnige 
visie 

Film toont de 
gebeurtenissen in de 
samenleving op een zo 
natuurgetrouwe wijze 
zoals die zich voor de lens 
afspelen   

Filmische 
vormgeving28 

Volledig in dienst van het 
verhaal, is artistiek 
verantwoord en vraagt 
niet om aandacht 

Sociaal-realisme toont het 
leven van alledag en 
benadrukt dat de film een 
constructie is 

Toont het leven van 
alledag en probeert die 
zoveel als mogelijk te 
volgen 

Mise-en-scène Theatrale eenheid Verspringen van tijd en 
plaats 

Zoals in de samenleving 
aangetroffen 

Blik van de camera Vanuit de maker en toont 
vooral de handelingen van 
de personages 

Vanuit de maker, maar 
toont ook hetgeen de 
personages zien  

Vanuit de maker en toont 
vooral de handelingen van 
de personages 

Cameravoering Vanaf statief, vloeiend, 
benadrukt uiterlijkheden 

Vanaf statief, abstract, 
benadrukt constructie 

Uit de hand, benadrukt 
handeling, gebruik 
zoomlens 

Geluid Ondersteunt vooral de 
emotionele laag in het 
verhaal. Continu en 
volgens verwachting 

Ondersteunt vooral het 
betoog door de 
emotionele laag. 
Discontinu, tegenstelling, 
synthese bij de kijker 

Direct opgenomen. Geen 
commentaartekst, geen 
toegevoegde muziek 

Montage Continu, stuurt de 
aandacht van de kijker 
zonder aandacht te 
vragen  

Discontinu, filmische 
tegenstellingen, synthese 
van de constructie vraagt 
aandacht van de kijker29 

Continu, verdichting in tijd 
waardoor ‘springers’ 
mogelijk zijn. Teksten in 
beeld zijn onderdeel van 
de constructie 

Vertelstructuur Continu narratief (= keten 
van oorzaak-gevolg) 
verhaal 

Essayistische constructie 
van tegenstellingen 

De gebeurtenissen in het 
ware leven bepalen de 
vertelling 

Hoofdpersoon Individueel personage 
bepalend voor oorzaak – 
gevolg 

Stereotype dat staat voor 
collectief van 
beroepsgroep of klasse 

Een personage in het ware 
leven die geen rol speelt 
maar zichzelf 

Drijfveer, motief of 
doel in de film 

Wens of behoefte 
hoofdpersoon 

Opheffen armoede en 
uitbuiting arbeiders in de 
nieuwe samenleving 

Tonen van een 
maatschappelijke kwestie 
of probleem 

Bron van conflict Motief hoofdpersoon en 
obstakels op zijn of haar 
weg  

Onrecht in 
klassenmaatschappij 

Maatschappelijke 
ongelijkheid, 
milieuvraagstukken 

Verandering Bij hoofdpersoon Structuur samenleving Inzicht bij de kijker 
Katalysator voor 
spanning  

Het halen van de gegeven 
tijdslimiet of deadline 

Toenemende ellende De loop der dingen 

Einde en afwikkeling Gesloten. De persoonlijke 
wens hoofdpersoon is 
voor THE END vervuld. 
Buiten het theater stopt 
de droom 

Gesloten. Maar de 
revolutie en de utopische 
heilstaat dient zich na 
КОНЕЦ pas buiten de bios 
en in de toekomst aan   

Open. De 
maatschappelijke 
veranderingen gaan na 
FIN op initiatief van het 
meer bewuste publiek 
buiten de zaal verder 
 

                                                
25  Zie ook Allen and Gomery 1985: 81, 82. 
26  Allen and Gomery 1985: 68, 69. Van Leeuwen 2005: 227-229. 
27  Allen and Gomery 1985: 215-237. 
28,  Vos 2004: 123. 
29  Eisenstein 1979/1985. 
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Toeschouwer Passief, kijker laat zich 
meevoeren, vlucht in 
‘droomwereld’30 

Actief, stimuleert bewuste 
maatschappelijke 
waarneming, stellingname 
en actie   

Actief, stimuleert bewuste 
maatschappelijke 
waarneming en 
stellingname 

Maker Meegaand in het 
maatschappelijke kader in 
dienst van het bedrijf, de 
commerciële studio 

Onderdeel van het 
activistisch kader en in 
dienst van staat, partij of 
beweging 

Meegaand, want de 
gebeurtenissen in de 
samenleving zijn 
bepalend. Het werk 
gebeurt door zelfstandige 
vakmensen 

 Kunstenaar amuseert 
door bijdrage aan 
Gesamtkunstwerk met 
acteur en regisseur op de 
voorgrond  

Schoolmeester levert een 
bijdrage aan het 
maatschappelijk 
veranderingsproces door 
kennis en ambacht 

Activist levert een 
bijdrage aan het mondiaal 
bewustzijn door het tonen 
van de kwesties en andere 
mensen op aarde 

 Totale controle over wat 
in de film te zien en horen 
is, door scenario, 
draaiboek en 
montageplan. De gehele 
productie vindt plaats in 
het studiocomplex  

Totale controle over 
hetgeen in de film te zien 
en te horen is door 
scenario, vaak draaiboek 
en zeker montageplan. 
Opnames veelal in de 
samenleving 

Minimale controle tijdens 
opnames van 
gebeurtenissen in de 
samenleving. Controle 
over montage, gestuurd 
door opnamemateriaal 

Ideologie 31 Bevestigt bestaande 
maatschappelijke 
verhoudingen in een 
gesloten wereldbeeld 

Legt uit ‘hoe de wereld in 
elkaar zit’ en stelt 
structurele verandering in 
een bepaalde richting in 
de samenleving voor 

Toont kwesties en 
problemen en wil de kijker 
aanzetten tot nadenken 
en maatschappelijk 
handelen 

 

 

 7.2 Analyse-instrumenten voor het thema ‘landschap’ 

Om verbanden te kunnen leggen tussen de filmische vormgeving in de eerste laag en de 
symbolische betekenissen in de derde laag geeft Introducing Social Semiotics (2005) een 
aantal aanwijzingen om te komen tot praktische analyses. Voor het thema ‘landschap’ 
hebben deze betrekking op de betekenis van de fysieke vormgeving en de plaats van 
een object in de symbolische ruimte. Vanuit dat perspectief biedt het bestuderen van de 
gekozen mise-en-scène een belangrijke ingang om de symbolische laag van de film te 
onderzoeken. Twee instrumenten komen daarbij vooral van pas:  
 

•  de mate waarin de representatie van de landschappen gezien kan worden als 
betrouwbare weergave van de werkelijkheid; 

•  de wijze waarop de geometrische verdeling van de verschillende elementen in 
de symbolische ruimte zoals voor en achter, boven en onder, links en rechts 
betekenis genereert.32   

 
Voor een specifieke analyse van de verbeelding van het landschap in de symbolische 
ruimte van de films bieden diverse publicaties inspiratie. Zij maken waar het de 
betekenisdragende elementen en patronen in de agrarische bouwkunst en de 
landschapsarchitectuur betreft, onderscheid tussen een traditionele en een moderne 
vormentaal. Veelal koppelen zij deze vormentalen aan maatschappelijke overtuigingen. 
Daarbij zou in de loop van de tijd het traditionele steeds meer plaats maken voor het 
moderne, zoals onder meer blijkt uit het proefschrift van Sophie Elpers over de 

                                                
30  Allen and Gomery 1985: 158. 
31  Vos 2004: 124. 
32   De instrumenten staan verder beschreven in bijlage 1.  
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architectuur van de wederopbouwboerderijen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog,33 
de studie van Imke van Hellemondt over de stijlopvattingen van landschapsarchitecten 
in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw 34, en het essay van Gerrie Andela in  
de publicatie bij de fototentoonstelling Gemengd bedrijf uit 2004 over het agrarisch 
landschap. 35  
 In zijn studie Op zoek naar een instrumentarium voor de ontwerpkritiek in de 
landschapsarchitectuur (1984) verbindt Johan Meeus de vormentaal van het landschap 
aan verschillende manieren van werken in de ruimtelijke planvorming en de 
architectuur. Hij verbreedt het traditionele en het moderne van ‘programma’ naar het 
begrip ‘paradigma’. En hij voegt aan deze twee het postmoderne paradigma toe, met 
een eclecticistische vormentaal en een eigen manier van werken. Het postmoderne 
paradigma zou, volgens Meeus, binnen de Nederlandse landschapsarchitectuur vanaf 
ongeveer 1980, dus aan het einde van ook deze onderzoeksperiode, binnen een beperkt 
aantal projecten in de praktijk gebracht worden.36 Deze drie vormentalen van het 
landschap in de realiteit komen terug in de symbolische ruimte van de films. Door te 
bezien welke stijl in de vormgeving van de sequenties als het ‘gewenste- en het 
ongewenste landschap’ in het filmisch beeld te zien is, kunnen uitspraken gedaan 
worden over de maatschappelijke overtuigingen van de virtuele verteller en de zender 
van de boodschap, het ministerie van Landbouw.  

 

Plannen voor het platteland in de films  
 

Ruilverkavelingen kunnen gezien worden als een strategie van gestuurde maatschap-
pelijke veranderingen, uitgevoerd in gebiedsgebonden projecten. In zo’n strategie 
belichaamt een ‘plan’ het ontwerp voor de manier waarop het gebied in de toekomst 
moet worden ingericht en het project ten uitvoer moet worden gebracht.37 In de 
maatschappelijke dialoog legt een plan de gewenste toekomst volgens de motieven van 
de opstellers van het ontwerp, vast. In de onderzochte producties gaat het niet om de 
herinrichting van een bepaald gebied maar om voorlichting over het landelijke 
programma. In de symbolische ruimte van de films legt het ruilverkavelingsplan niet de 
toekomstige fysieke vormgeving een gebied vast, maar het nieuwe, door het ministerie 
gewenste, prototypisch beeld voor het gehele nationale agrarische cultuurlandschap. 
Daarom heeft het ‘plan’ als sleutelbegrip in de analyse van de symbolische ruimte van 
de films een belangrijke plaats gekregen. 
 
 
  

                                                
33  Elpers, S.M. Erfenis van het verlies. De strijd om de wederopbouw van boerderijen tijdens en na  
     de Tweede Wereldoorlog. (diss). Universiteit van Amsterdam, 2014. 
34  Hellemondt, Imke, van. De Paradijsmethode. (diss). Amsterdam: Eigen beheer / Vrije Universteit, 2016. 
35  Andela, Gerrie. „Wisselende gedaanten van het agrarisch landschap.” In Gemengd bedrijf. De 

veranderingen van het agrarisch landschap. Rotterdam: NAi Uitgevers / SKOR, 2004: 163-177.  
36  Meeus, Johan. H.A. Op zoek naar een instrumentarium voor de ontwerpkritiek in de 

landschapsarchitectuur. (diss). Wageningen: Landbouwhogeschool, 1984. 
37  „plan” in Dikke Van Dale online. Van Dale Uitgevers, Utrecht. Geraadpleegd op  
 18-09-2018 <http://ua.vandale.nl/zoeken/zoeken.do#>.   
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 Vignet 7.4 

In de procedures om een ruilverkaveling uit te kunnen voeren, vormden, ingevolge 
de wet van 1954, het ‘plan van wegen en waterlopen’ en het ‘landschapsplan’ 
cruciale elementen van het door de overheid gewenste toekomstbeeld. Deze 
plannen kwamen tot stand tijdens de voorbereiding van een ruilverkavelingsproject 
door de ingenieurs van het ministerie. Zij gebruikten daarvoor de theoretische 
uitgangspunten voor een efficiënte agrarische bedrijfsvoering die door de 
cultuurtechnici in Wageningen waren ontwikkeld, adviezen van het kadaster,  
de afdeling Landschapsverzorging van Staatsbosbeheer, de inbreng van regionale en 
lokale overheden, zoals gemeenten en waterschappen, en van vertegenwoordigers 
van de standsorganisaties in het gebied. Over die plannen brachten de grond-
eigenaren in het gebied hun stem uit.38 Was de uitslag positief, dan kon de 
herinrichting starten. De wijze waarop een ruilverkavelingsplan in de praktijk vorm 
kreeg, was voor de bewoners dus een existentieel betekenisdragend proces. 

 
Omdat de wijze waarop de plannen tot stand kwamen in de loop van de onderzoeks-
periode veranderde, is de representatie daarvan in de films niet steeds hetzelfde.39  
Bij de retorische audiovisuele analyse van het plan wordt om deze reden aandacht 
besteed aan onderwerpen als: van wie is het plan afkomstig, welke overtuiging ligt aan 
de basis van het plan, wie had de zeggenschap om het plan concreet tot uitvoering te 
brengen en in hoeverre bestond de mogelijkheid om de plannen bij te stellen en te 
verbeteren? 
 
Samen levert het voorgaande de volgende set van sleutelbegrippen ten aanzien van het 
thema ‘landschap’ in de retorische audiovisuele analyse op:  
 

• het ‘gewenste landschap’ 
• het ‘ongewenste landschap’ dat dus moet verdwijnen 
• het ‘soort plan’ voor de ruimtelijke verandering in het landschap 
• de fysieke ingrepen die nodig zijn voor het ‘veranderen van het landschap’  

 
Deze sleutelbegrippen zijn instrumenten om te achterhalen hoe de films de abstracte 
begrippen uit het beleid, zoals ‘achtergebleven of traditioneel’ en ‘vooruitstrevend of 
modern’, in het landschap representeren en waarderen. Volgens de uitgangspunten van 
de filmretorische analyse zullen de beelden die de ideologische uitgangspunten van het 
ruilverkavelingsprogramma representeren zich waarschijnlijk bevinden in de sequenties 
waarin de commentaartekst de sleutelbegrippen het meest zuiver weergeeft. Deze 
scènes tonen daarmee de wijze waarop het ministerie van Landbouw in de reële 
werkelijkheid de veranderingen van de landbouw en het landschap wilde realiseren.  
 
 
 

                                                
38  Bouwman, L. Ruilverkaveling. Zwolle: N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willing, 1954: 36-37, 46. 
39  Raaphorst, Kavin. More than meets the eye. (diss). Wageningen University, 2019: 23, 176-177. 
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 7.3 Analyse-instrumenten voor het thema ‘social 
engineering’  

Hoofdstuk 3 liet zien dat de rolverdeling in de maatschappelijke dialoog tussen overheid 
en burger bij het uitvoeren van social engineering betekenisvol is. In die dialoog 
probeert de staat de doelgroep te overtuigen van nut en noodzaak van 
maatschappelijke veranderingen, van ruilverkavelingen en modernisering van de 
landbouw. Een vergelijkbare maatschappelijke dialoog is te vinden in de symbolische 
ruimte van de films. De dialogen en de verhoudingen tussen de deelnemers in de films 
en de maatschappelijke realiteit zijn verschillend. De taalkundige stijlen in de dialogen  
in de films representeren volgens Introducing Social Semiotics (2005) de verhoudingen 
tussen de zender en de beoogde doelgroep in een maatschappelijke dialoog.  
De taalkundige stijlen zijn dus betekenisvolle instrumenten in de analyse van het begrip 
social engineering. Daarnaast vormt de ‘toon van de vertelstem’ een specifiek 
sleutelbegrip in de analyses.  
  

De gebiedende wijs 

 

Een eerste betekenisvol taalkundig kenmerk in de dialoog tussen overheid en burger is 
het gebruik van het hulpwerkwoord ‘moeten’ of een andere vorm van de gebiedende 
wijs. Een tweede kenmerk is het gebruik van de deskundige als stijlfiguur, om de visie 
van de staat overtuigend te doen overkomen. In de gesproken taal van een 
commentaartekst of een bijdrage van een personage uit zich dat in het gebruik van 
formele constructies, veelal in de derde persoon enkelvoud, met ‘men’ of in het 
meervoud ‘wij’. Een andere stijlfiguur om de maatschappelijke verhoudingen aan te 
duiden is het gebruik van informele taal. In deze studie is dat geen straattaal, maar 
streektaal of dialect. De dominant voorkomende mannelijke commentaarstemmen 
spreken zonder uitzondering Algemeen Beschaafd Nederlands, de taal van de ambtelijke 
staatsmacht. Daar was ook een praktische reden voor: de films richtten zich op 
plattelandsbewoners in alle streken van het land. Bij die doelgroep was het spreken van 
een dialect gebruikelijk. Maar in de films komen gesproken dialecten zo goed als niet 
voor. Het sporadisch gebruik van een (volledig geredigeerde) ‘conversatiestijl’ verwijst 
enigszins naar streekstaal. Een voorbeeld daarvan is VAN OUD NAAR NIEUW (1957), waarin 
de formele commentaarstem op 1’55 de boerenterm ‘bunder’ voor hectare gebruikt.  

 

Verbeelding van vraag en antwoord 
 

Een film kan gezien worden als onderdeel van een maatschappelijke dialoog van vraag 
en antwoord. In deze studie gaat het over de wijze waarop de voorlichtingskundige 
makers de maatschappelijke dialoog tussen overheid en burger wilden vormgeven en 
overbrengen. In de beeldtaal, dus los van de gesproken teksten, worden een vraag en 
antwoord symbolisch aangeduid met de blik van het personage. De blikrichting zowel 
tussen de personages in de film onderling als tussen een personage en de kijkers en de 
zaal, zijn van betekenis. Is de blik recht in de camera gericht, en dus naar de kijker in het 
publiek, dan stelt het personage in de film een vraag aan het publiek. Is de blik van het 
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personage afgewend, dan betekent dat een aanbod aan de kijker.40 Ook van symbolische 
betekenis zijn het moment en de manier waarop de verschillende personages door de 
filmmakers via mise-en-scène of montage ten opzichte van elkaar in de film worden 
geplaatst. Deze aspecten geven inzicht in de intentie van de makers over de verhouding 
tussen overheid en burger, tussen landbouwvoorlichter en boer,41 en kunnen fungeren 
als analytische instrumenten. 

 
De begrippen levensstijl en lifestyle  

 
Om de verschillende rollen van de personages in de in de symbolische ruimte van de 
films duidelijk te maken, gebruikten de filmmakers verschillende beeldende betekenis-
dragers. Boeren en staatsvertegenwoordigers zijn herkenbaar aan het gedrag van de 
personages, hun uiterlijk, hun kleding en de inrichting van de decors. Dat geldt ook voor 
hun interactie, de maatschappelijke dialoog, die zij met elkaar voeren in de films.  
 Volgens Van Leeuwen komen, in een maatschappelijke dialoog in de 
werkelijkheid, in grote lijnen drie elkaar niet-uitsluitende stijlen voor. Zij kennen ieder 
hun eigen herkenbare vormgeving. Deze stijlen van dialoog werden door de cineasten 
tijdens de opnames en de montage vertaald in de symbolische ruimte van de films.  
De persoonlijke stijl benadrukt het individuele van het personage en uit zich in de 
vormgeving door bijzondere kleding, haardracht, gebaren, stemgebruik en andere 
objecten in de directe nabijheid van het personage. Deze stijl komt in de verzameling 
voorlichtingsfilms van het ministerie van Landbouw sporadisch voor. De sociale stijl 
benadrukt de maatschappelijke positie van het personage wat betreft klasse, beroep, 
geslacht, leeftijd, plaats en tijd. De sociale stijl uit zich door een vormgeving die niet 
persoonlijk gekozen is, maar bepaald wordt door de sociale omgeving ‘zoals het 
behoort’. Deze stijl representeert zich in de film als stereotype en benadrukt de 
solidariteit met een bepaalde groep. Het ministerie zag het stereotype van de moderne 
boer als een rolmodel voor de verbeelde kijker, de ‘kleine boer op de arme gronden’.42 
Deze stijl is dominant in de collectie films.  
 De derde stijl, de lifestyle, is volgens Van Leeuwen niet gebonden aan sociale 
posities zoals klasse, geslacht of beroep, maar aan met andere personen gedeelde 
consumptiepatronen. Een bepaalde smaak in deze zin wordt dus niet primair bepaald 
door de positie aan de productiekant maar aan de consumptiekant van de samenleving. 
De uitingen van lifestyles zijn het product van wereldwijde marketingpraktijken en 
worden verspreid door mondiaal opererende mediasystemen.43 Daarmee verschilt het 
hedendaagse begrip lifestyle van het historische begrip ‘levensstijl’ dat door de 
Wageningse sociologen in de jaren 1950 en 60 werd ontwikkeld. Zij zagen levensstijlen 
als representanten van het ‘traditionele’ en het ‘moderne cultuurpatroon’ in de praktijk 
van alledag. De levensstijlen werden bepaald door processen aan de productiekant van 
de samenleving, door de verschillende wijzen van landbouwkundige bedrijfsvoering.44  
 

                                                
40  Van Leeuwen 2005: 120. 
41  Van Leeuwen 2005: 53-66. Vos 2004: 123.  
42  Van Leeuwen 2005: 53-66. 
43  Van Leeuwen 2005: 140-148. 
44  Karel, E.H. De maakbare boer. Streekverbetering als instrument van het Nederlandse landbouwbeleid. 

(diss). Groningen / Wageningen: N.H.A.I., 2005: 49. 
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De wijze waarop ‘traditionele’ en de ‘moderne’ boer in de films worden gerepresen-
teerd is door sociale stijlen, door maatschappelijke stereotypes in hun rol. Zij laten dus 
niet hun individueel gekozen lifestyles zien. 
 

De ingenieur als machinist, dokter en schoolmeester  
 

Voor de filmisch retorische analyse van het onderzoeksthema social engineering vormen 
de uitkomsten van de zoektocht naar de cultuurhistorische wortels daarvan, zoals 
beschreven in hoofdstuk 3, het uitgangspunt. Dat hoofdstuk sloot af met drie metaforen 
met betrekking tot de strategie en de taakopvatting van de deskundige of ingenieur in 
dienst van de staat. De ‘machinist, dokter en schoolmeester’ – als metaforisch trio – 
belichamen de drie symbolische rollen in de maatschappelijke dialoog tussen de 
overheid en de burger. Zij representeren elk een vorm van autoriteit, waarbij de ene 
persoon of groep regels oplegt aan de andere. De autoriteit van een personage is van 
belang voor de uitkomst van de dialoog. Personages in de film en mensen in de 
samenleving kunnen hun autoriteitsrol letterlijk of figuurlijk ‘uitspelen’ door een beroep 
te doen op formele regels van de wet, op tradities en gebruiken in de samenleving, of 
door hun persoonlijke houding in te zetten, met een zinsnede als ‘omdat ik het zeg’.45  
De analyse van de films voor het thema social engineering heeft als doel de symbolische 
rolverdelingen van ‘machinist, dokter en schoolmeester’ voor het ruilverkavelings-
programma te bepalen en uit te werken door ze van beeldende componenten te 
voorzien. Daarvoor gebruikt deze studie voor dit thema vier specifieke sleutelbegrippen.  
 

Sleutelbegrippen social engineering 
 

De eerste drie begrippen zijn verbonden met de rolverdeling van de personages en 
besteden aandacht aan de vertegenwoordigers van de staat en van de plattelands-
bevolking. De te beantwoorden vraag daarbij is welke functie zij vervullen in de 
symbolische ruimte van de film en hoe zij door de cineast ten opzichte van elkaar zijn 
geplaatst. Het vierde sleutelbegrip heeft te maken met de tone of voice, de toon in de 
commentaarstem als representant van de houding tussen overheid en burger. De 
specifieke sleutelbegrippen voor het thema social engineering in deze studie zijn: 
 

• het dominante beeld van ‘de boer’, ‘de plattelandsbewoner’ of ‘de burger’ 
• de representatie van de overheid zelf, oftewel het beeld van ‘de staat’ in de film 
• de gepresenteerde dominante rolverdeling of ‘relatie tussen staat en burger’ 
• de toon in de vertelstem  

 
Door met behulp van deze sleutelbegrippen de maatschappelijke betekenissen van het 
beeld te ontrafelen, geeft de filmretorische analyse een verdere invulling van de 
symbolische rollen van ‘machinist, dokter en schoolmeester’. Deze rolverdelingen in de 
symbolische ruimte van de films zijn retorische exempli.46 Zij geven zicht op de, door de 
staat gewenste, rolverdelingen tussen overheid en burger in de maatschappelijke 
dialoog over de ruilverkavelingen en het werk en leven op het platteland.  
                                                
45  Van Leeuwen 2005: 53-66. 
46  Hesling en Peters 1985: 215. 
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 7.4  De audiovisuele retorische analysemethode 

Toen Hesling en Peters hun methode voor de analyse van films in 1985 ontwikkelden, 
was het toepassen ervan met celluloidfilmstroken een kostbare en tijdrovende 
bezigheid. De digitale audiovisuele montagetechnieken bestonden nog niet.  
De methode van de audiovisuele retoriek is daardoor zo goed als niet toegepast en dus 
is de werkwijze niet wetenschappelijk beschreven noch getoetst op haar analytische 
waarde.47 Dat geldt tot nu toe ook voor de wijze waarop de methodiek van Hesling en 
Peters uit 1985 in dit proefschrift met digitale technieken is uitgewerkt. Deze studie is 
daarom niet alleen een experiment met betrekking tot de methode van de audiovisuele 
retoriek als instrument voor het doen van filmhistorisch onderzoek. Dit proefschrift 
werkt het analyse-protocol zelf ook praktisch uit om de ontwikkeling, beschrijving,  
het toepassen van de methode op een wetenschappelijke wijze te kunnen onderzoeken 
en te evalueren.48  
 

Een filmwerk als retorisch product  
 

De methode van de audiovisuele retoriek gaat ervan uit dat een film altijd het resultaat 
is van een ambachtelijk en kunstzinnig productieproces waarin de cineast samen met de 
opdrachtgever en vele andere betrokkenen een groot aantal keuzen maakt om 
uiteindelijk een opus of een werkstuk af te leveren. Het resultaat van het audiovisuele 
productieproces, de film, bestaat uit drie lagen: de filmische vormgeving in beeld en 
geluid, het verhaal, en de symbolische of ideologische laag. Voor het bestuderen van  
de tweede en derde laag leent de sequentie zich het beste als filmische basiseenheid.  
 Maar een filmisch werk is niet aan een bepaalde tijdsduur of lengte gebonden. 
Een opus kan dus lang of kort zijn, een deel van een productie of een hele reeks films 
bevatten. Deze studie vat de voorlichtingsfilms van Landbouw op verschillende wijzen 
op als opus of werkstuk.  
  

 Vignet 7.5 

De gehele collectie wordt als het meest omvattende filmische werkstuk gezien. 
Daarbinnen is de deelverzameling van 198 producties te herkennen waarvoor het 
departement zelf de opdracht gaf. Deze twee ‘werken’ werden in hoofdstuk 6 
beschreven. De selectie van de zes films over ruilverkavelingen vormt als groep een 
werkstuk op een derde niveau. De afzonderlijke films vormen het vierde niveau van 
het werk. Binnen de films zijn de sequenties en scènes ‘werken’ op het vijfde niveau, 
en tevens de kleinste filmische eenheden van de analyses.   
 

                                                
47  Vos 2004: 92. 
48  In paragraaf 4.1 staat de kern van de audiovisuele retorische analysemethode beschreven. In bijlage 1 is 

het protocol verder uitgewerkt.  
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De vijf niveaus waarop de films als opus of werkstuk zijn geanalyseerd.  
 

niveau Eenheid van het werk Verwijzing in deze studie 
1 De gehele collectie van 533 films Beschreven in catalogi, zie  bijlage 

B 
2 De 198 producties in opdracht 

LNV 
Herkenbaar met ‘M’, zie  bijlage C 

3 De selectie van zes films uit de 
533 

Zie komend hoofdstuk 8 en  bijlage 
D 

4 Elke film uit selectie afzonderlijk Dit hoofdstuk en  bijlage D 
5 Sequentie uit een bepaalde film Dit hoofdstuk en  bijlage D 

 
De bijlagen zijn ontsloten door middel van de internetpagina 
<https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> Hier vindt men ook de verwijzing 
vinden naar de zes films, de twaalf inventariserende videoproducties en de twee video-essays. 

 
Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven, hebben volgens Hesling en Peters audiovisuele 
producties evenals alle andere retorische werken het doel om te informeren,  
te beïnvloeden of te vermaken.49 Beelden kunnen net als geschreven of gesproken taal 
ook specifieke retorische functies hebben. Dat geldt zeker voor de films die door het 
ministerie zijn ingezet in de maatschappelijke dialoog om het landbouwstructuurbeleid 
uit te kunnen voeren: deze films hebben een retorische argumentatiestructuur 
bestaande uit claims  
of aanspraken om de boodschap bij het publiek overtuigend te laten overkomen.  
 In de selectie van zes films zijn claims dominant die zich uitspreken over de 
getoonde gebeurtenissen tijdens de ruilverkavelingen en over het nut en de noodzaak 
van de ingrepen in de plattelandssamenleving. Daardoor doen de films ook uitspraken 
over het verloop van de gewenste dialoog over het ruilverkavelingsprogramma, over de 
agrarische bedrijfsvoering en de levensstijl van de bewoners in de werkelijkheid.  
De cineasten en voorlichters van het ministerie van Landbouw waren op zoek naar 
vormgevingsstrategieën om de boodschap van de films zo betrouwbaar mogelijk over te 
laten komen. Zij produceerden dus filmfragmenten om de uitspraken van de dominante 
commentaartekst over het ruilverkavelingsprogramma te waarborgen en daardoor zo 
overtuigend mogelijk te maken. 

 

Beeldtaal, geschreven taal, gesproken taal 
   

Hesling en Peters gaan er bij de audiovisuele retorische analysemethode vanuit dat er 
grote verschillen bestaan in de structuur en betekenisverlening van de geschreven en  
de audiovisuele taal. Woorden, letters en zinnen zijn arbitraire en conventionele tekens. 
Door een uitgebreid formeel vastgelegd systeem van afspraken verwijzen zij naar 
objecten in de reële wereld of abstracte begrippen. Beelden, zeker mechanisch vast-
gelegde beelden, zoals foto en film, verwijzen door hun sterke gelijkenis ‘van nature’ 
naar de fysieke werkelijkheid. In de semiotiek zijn deze afbeeldingen dus iconen voor de 

                                                
49  Hesling en Peters 1985: 46, 47.  
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objecten in de werkelijkheid. Filmtaal kent geen nauwkeurig afgrensbaar articulatie-
systeem van letters, woorden en zinnen. Betekenis overbrengende systemen in film, 
zoals mise-en-scène, cameravoering en muziek, werken samen en door elkaar heen. 
Daarnaast kan film moeiteloos delen van de realiteit met de daarin voorkomende 
symbolen reproduceren. Deze eigenschappen maken dat filmtaal een groot potentieel 
heeft om betekenissen over te dragen. Maar betekenissen kennen in film geen vaste 
dragers en worden dus minder gestructureerd gecommuniceerd. Hierdoor hebben films 
vele en steeds andere interpretatiemogelijkheden.50  
 De beeldlaag in een film is op zichzelf ontoereikend om abstracte begrippen of 
algemene verwijzingen weer te geven, zoals de begrippen ‘liefde’, ‘traditioneel’, 
‘normen’, ‘modern’ en ‘geluk’ dat kunnen. Het woord ‘boerderij’ verwijst naar de 
boerderij in het algemeen. Een beeld van een boerderij verwijst altijd naar één enkel 
specifiek bouwwerk met een agrarische functie, op een bepaalde locatie in de reële 
wereld, gemaakt op een vast moment in het verleden. Een film toont een persoon die 
glimlacht, zoent of zijn ogen fronst, maar geen geluk, liefde of boosheid.51 Beelden 
kunnen wél verwijzen naar abstracte, niet-stoffelijke zaken en worden dan een symbool. 
Zo verwijzen Y en @ naar liefde en ambachtelijk, praktisch werk. 
  
Begrippen als ‘zullen’ en ‘kunnen’ of ‘moeten’ komen niet voor in de beeldtaal. In films 
komen doelen en waarderingen en verantwoordingen voor in de vorm van geschreven 
of gesproken tekst. Geschreven taalconstructies die een oorzakelijkheid of conditie 
bevatten, zoals ‘als … dan …’, bestaan niet in de filmische beeldtaal. Zij kunnen alleen tot 
uitdrukking worden gebracht in opeenvolgende gebeurtenissen in een film, en zelfs die 
volgorde is op zichzelf dikwijls niet eenduidig. Twee beelden die na elkaar vertoond 
worden, suggereren weliswaar dat zij met elkaar te maken hebben en ruimtelijk in 
elkaars nabijheid zijn, maar het verband tussen de beelden in een sequentie is nooit 
eenduidig of ‘hard’. Voorts kunnen analogieën en metaforen, zoals ‘de samenleving is 
als een machine’, strikt genomen niet filmisch worden uitgedrukt omdat ‘als’ in de 
beeldtaal niet bestaat, ‘de samenleving’ een abstract begrip is en de verbeelding van 
‘machine’ niet verwijst naar apparaten in het algemeen maar naar een bepaalde 
machine in het bijzonder.52  
 

De strategische omzetting van beeld naar tekst 
 

Zoals in de vorige hoofdstukken blijkt, werden voor de voorlichtingsfilms door de 
landbouwkundig ingenieurs veelal eerst het onderwerp en vervolgens de over te 
brengen boodschap in woorden en zinnen beschreven. Vervolgens werden zij door de 
cineasten in beeld en geluid vertaald en tot een film gecomponeerd. Maar van slechts 
een beperkt aantal producties is het dossier teruggevonden en zijn de oorspronkelijke 
intenties bekend. De audiovisuele analysemethode neemt daarom de film als 
uitgangspunt. Zo is ook te onderzoeken in hoeverre een film de oorspronkelijke intentie 
ook daadwerkelijk overbrengt.   
Om audiovisuele producties en filmsequenties met retorische middelen te kunnen 

                                                
50  Hesling en Peters 1985: 49. 
51  Hesling en Peters 1985: 87, 92, 176. 
52  Hesling en Peters 1985: 50, 58-59, 62, 87, 92-93, 113, 115, 117. 



                       Bewogen landschap – 7 Bewogen platteland  

 316 

analyseren, kiezen Hesling en Peters voor een strategische omzetting van een beeldende 
‘audiovisuele uitspraak’ naar een ‘tekstuele stelling’ in de vorm van woorden en zinnen 
en omgekeerd. Een ‘filmische uitspraak’ is volgens hen ‘een filmisch tekstfragment van 
[…] onbeperkte omvang dat geconstrueerd is met codes [… uit de filmtaal … ] en dat 
omgezet kan worden in een verbale uitspraak.’  
 In vrijwel alle films in de collectie van het ministerie van Landbouw is de 
gesproken commentaartekst leidend in de wijze waarop zich in de film het verhaal 
ontwikkelt. In de selectie vertegenwoordigt die stem meestal de Cultuurtechnische 
Dienst (CD), die binnen het ministerie leidend was als het ging om de concrete fysieke 
landschappelijke en landbouwkundige hervormingen. Na 1970 worden in de films 
personages met hun eigen stem in de producties opgenomen. Maar ook dan blijft de 
commentaarstem de lijn van het verhaal bepalen.   

 
 Vignet 7.6 

Bij de ‘strategische omzetting’ zijn tekst en beeld gelijkwaardig en in de retorische 
structuur inwisselbaar. De teksten hoeven in een film niet door de commentaartekst 
uitgesproken te worden. Zij kunnen ook door letters en woorden in beeld 
verschijnen. Hierna volgt een mogelijke uitwerking van de omzetting van beeld naar 
tekst aan de hand van het beeldmerk van de afdeling Voorlichting. 

Een stilstaand beeld aan het begin van M 263 VAN OUD NAAR NIEUW (1957) 0’20. 
 

 

 
In geschreven tekst kan een logo in het beeld symbolisch omschreven worden als: 
Met het verlichtende vuur van de rationaliteit helpt de landbouwkundig ingenieur  
de boer om een helder zicht te krijgen op het leven. Dat hij zich, zoals de mythe van 
Prometheus vertelt, kan ontworstelen aan duisterniswekkende beslommeringen  
van het dagelijks bestaan. Het licht maakt het leven op het moderne platteland 
steeds makkelijker.  

 
Hesling en Peters plaatsen bij de strategische omzetting van tekst naar beeld twee 
opmerkingen. Ten eerste geven zij aan dat de filmische en geschreven of verbale 
uitspraken ‘gelijk te schakelen zijn’. De tweede opmerking is dat elke in woorden 
uitgedrukte betekenis van de filmische uitspraak een interpretatie van de onderzoeker 
is, en daarmee subjectief van karakter.53  
 
                                                
53  Hesling en Peters 1985: 46, 47.  
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Toen door de technische vooruitgang filmisch beeld eenvoudig tegelijkertijd met geluid 
kon worden opgenomen, werd het mogelijk dat teksten ook uitgesproken kunnen 
worden door een personage die een rol speelt in de film. Charles Wolfe noemt de 
commentaarstem ‘de stem van god’ en die van een personage ‘de stem van de 
betrokkene’. Maar het personage geeft dan in zijn of haar gesproken tekst ook uitleg 
over de overtuigingen van de virtuele verteller.54  
  

 Vignet 7.7 

Een voorbeeld van bovenstaande is een personage uit de film EILANDSPOLDER (1974), 
dat tijdens een hearing de overtuiging van het lokale actiecomité of een partij uit de 
gemeenteraad lijkt te verwoorden. Maar waarschijnlijker is dat dit personage 
motieven van de virtuele verteller, een landelijke beleidsinstantie, representeert. 
Want zijn oproep voor nieuw beleid is niet gericht op het lokale probleem, maar 
algemeen geldend voor heel Nederland. De vormgeving van het beeld geeft ook de 
indruk dat hij de tekst uit het hoofd heeft geleerd of vanaf een spiekbriefje naast de 
camera voorleest.  
 

Stilstaand beeld uit M 461 EILANDSPOLDER (1974) 24’15.  
 

 

 
Het overheersende tekstuele karakter van de voorlichtingsfilms van het ministerie van 
Landbouw maakt deze bij uitstek geschikt om aan een grondige audiovisuele retorische 
analyse te onderwerpen en daarmee de betekenissen in het filmbeeld te ontrafelen. Om 
verwarring te voorkomen tussen een filmische tekst, bestaande uit bewegend beeld en 
geluid, en een geschreven of gesproken tekst bestaande uit letters, woorden en zinnen, 
staat de audiovisuele tekst in deze analyse steeds in filmische termen beschreven.  
 

Tijd - ruimteanalogieën 
 

Om betekenissen beeldend over te dragen maken films in hun grammatica onder andere 
gebruik van analoge constructies. Daarbij zorgen duidelijke overeenkomsten in de 
filmische vormgeving voor de retorische verbanden. Die relaties kunnen bij  
 
                                                
54  Wolfe, C. „Historicising the ‘Voice of God’: The place of vocal narration in classical documentary.” In Film 

History nr. 2. jrg. 9 (1997): 149-167. In Hogenkamp 2003. Hesling en Peters 1985: 80. 
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tegenstellingen ook gelegd worden door heldere verschillen. De analogieën doen dat  
in films op verschillende wijzen. Voor deze studie is daarnaast het mechanisme van de 
tijd-ruimtecontinuïteit van belang. Komen twee beelden in elkaars nabijheid voor, dan 
beïnvloedt dat de betekenis van de beelden.55 
 

 Vignet 7.8 

Een voorbeeld van de tijd-continuïteit is te zien in de film VAN OUD NAAR NIEUW (1957).  
In een sequentie op 8’30 droomt boer Van den Akker in de rookstoel naast de kachel 
over een ruilverkaveling. Hij staat op en kijkt waarschijnlijk even naar foto’s van, 
waarschijnlijk, zijn ouders aan de muur. In het volgende beeld stelt Van den Akker 
een vraag aan zijn zoon. Op de achtergrond zijn foto’s te zien. Doordat dit beeld is 
opgenomen in een serie, verwijst het naar de traditie dat een boerderij steeds 
overgenomen dient te worden van vader op zoon. Is de toeschouwer van de film  
niet bekend met deze traditie, dan zou de opeenvolging van deze beelden en 
rangschikking in film een andere betekenis kunnen krijgen. De verwijzing werkt 
alleen als de zender en ontvanger beiden bekend zijn met de ‘afspraken’ en ze op 
een vergelijkbare wijze toepassen.56 Gebeurt dat niet, dan leidt dat tot verwarring in 
de maatschappelijke dialoog.  
 

De betekenisverlening door de tijd–ruimtecontinuïteit  in de film M 263 VAN OUD  
NAAR NIEUW (1957) 8’35. 
 

  

 

Een andere analogieconstructie in film is de vorm waarbinnen het tweede deel van 
de analogie niet in de film aanwezig is. Dit tweede deel wordt dan door de cineast op 
het niveau van de vertelling ingebracht. 

                                                
55  Hesling en Peters 1985: 174-175. 
56  Hesling en Peters 1985: 174-175. 
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Een voorbeeld is te zien in M 461 EILANDSPOLDER (1974) 15’10. 
 

 

 
De ‘wilde recreant’ vertelt dat hij het vogelreservaat ‘… niet meer ziet’ en dus het 
natuurgebied in zijn overtuiging geen waarde heeft. In de volgende sequentie wordt 
op 15’50 een serie zeldzame weidevogels in hun natuurlijke leefomgeving getoond. 
          Zonder dat dit door de commentaarstem verteld wordt, betekent dit dat de 
makers van de film de overtuiging van de wilde recreant niet serieus nemen.  
Zijn overtuiging past immers niet in het discours dat de film wil opbouwen en over-
dragen. Een derde vorm van de tijd–ruimtecontinuïteit is dat het tweede deel van  
de analogie zich niet in de film zelf bevindt. Het tweede beeld is te vinden in de  
reële werkelijkheid of in de mentale wereld van het publiek. De metafoor krijgt  
de betekenis uitsluitend in de hoofden van de kijkers.  

 
Productie van symbolen  

 
Door al dan niet formeel vastgelegde afspraken kunnen afbeeldingen in een discours tot 
een symbool worden gemaakt. De afbeelding verwijst dan niet meer naar de gebeur-
tenis in de werkelijkheid, maar naar abstracte begrippen. Een voorbeeld daarvan is de 
verbeelding van een trekker in de voorlichtingsfilms. De trekker werd gezien als één van 
de belangrijkste indicatoren van ‘de moderne bedrijfsvoering in de landbouw’ en een 
afbeelding ervan was al snel een symbool.57  
  

 Vignet 7.9 

Een trekker was in 1950 op het merendeel van de boerenbedrijven een uitzondering; 
het paard was op dat moment nog de belangrijkste bron van (trek)kracht. In het 
volgende beeld komt de trekker van rechts, de toekomst, de symbolische ruimte van 
het platteland ingereden. In 1965 waren er voor het eerst meer trekkers. Het aantal 
trekpaarden liep daarna sterk terug.58   
 
 
 
  

                                                
57  Hesling en Peters 1985: 113, 115, 117. 
58  Bieleman, Jan. Boeren in Nederland. Geschiedenis van de landbouw 1500-2000. Boom, 2008: 464. 
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Stilstaand beeld uit de film A 73 EILAND VAN VERTROUWEN (1950) 17’45.  
 

 

 
In de komende analyses zijn fragmenten van de commentaartekst omgezet in stellingen 
of claims. De data in de vorm van het bewegend beeld bij de teksten vormen de 
warrant, de waarborg dat hetgeen over de ruilverkavelingen verteld wordt ook werkelijk 
waar is. Is er sprake van een terugkerende combinatie van een bepaalde tekst en een 
specifiek beeld, dan kan de verbeelde uitspraak gezien worden als poging van de 
filmmakers dat beeld tot symbool te maken voor de gedane uitspraak. Zo werd de 
landbouwtrekker in  Vignet 7.9 het symbool voor de moderne, gewenste agrarische 
bedrijfsvoering.59 In de komende paragrafen wordt volgens een protocol gezocht naar 
vergelijkbare bouwstenen om de culturele componenten in het dominante discours  
van de landbouwhervormingen bloot te leggen.  
 

 7.5 Het analyseprotocol  

Om de analysemethode van de audiovisuele retoriek inzichtelijk te maken en te kunnen 
evalueren is een protocol opgesteld, waarvan een uitvoerige versie te vinden is in 
bijlage 1. Doel van dit protocol is om in zeven stappen op een verifieerbare wijze de 
betekenisvolle verbeeldingen van de thema’s ‘landschap’ en ‘social engineering’ te 
bepalen. Het resultaat van het eerste deel van de analyses heeft zijn weerslag gekregen 
in twee series van zes korte inventariserende filmproducties. Op deze wijze kan de 
‘strategische omzetting’ van filmisch materiaal naar geschreven of gesproken tekst en 
omgekeerd zo dicht mogelijk bij het filmisch materiaal zelf blijven. Elke film uit de 
selectie van zes heeft, als gevolg van de werkwijze op basis van bovengenoemd 
protocol, twee analytische afgeleide producten gekregen. Zij zijn gewijd aan de twee 
hoofdthema’s van deze studie: de representatie van het agrarisch landschap en van de 
strategie van social engineering.  
 
In het kort komt de analysemethode op het volgende neer. Door goed te luisteren naar 
de inhoud van de commentaarstemmen in de filmische laag zijn met behulp van de 
sleutelbegrippen de betekenisvolle tekstfragmenten bepaald. Dat zijn de teksten die de 
sleutelbegrippen in de films citeren of de inhoud ervan zo dicht mogelijk benaderen. Op 
deze wijze zijn in de films de relevante sequenties geïnventariseerd, telkens bestaande 
uit een combinatie van gesproken teksten, bewegend beeld en muziek. Volgens de 

                                                
59  Vos 2004: 52. 
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uitgangspunten van de audiovisuele retoriek representeren de beelden, en wellicht de 
muziek, de symbolische betekenisvolle elementen. Voor het thema landschap is vooral 
de uitbeelding van het verhaal in de mise-en-scène leidend, voor het uitwerken van het 
thema social engineering gaat de aandacht vooral uit naar de personages en hun 
dramatische rollen in de verbeelde geschiedenis. Voor elk fragment is gezocht naar de 
meest toepasselijke omschrijving van de symbolische inhoud van het beeld in woorden.  
 Deze analyse heeft, zoals gesteld, voor elk van de zes films geresulteerd in twee 
nieuwe ‘inventariserende korte video’s’. De ene inventariseert de sequenties uit de films 
met de sleutelbegrippen voor het thema landschap, de andere voor het thema social 
engineering. Om de filmische verbanden tussen de gekozen fragment per film niet uit 
het oog te verliezen zijn daarnaast de beginsequentie en het afsluitende filmfragment 
van de oorspronkelijke film in de korte inventariserende video’s opgenomen.60 De twee 
inventariserende video’s per historische film vormen een samenvattende representatie 
van het regime of truth van het beleid van het ministerie van Landbouw voor het thema 
landschap en voor de social engineering op het moment dat betreffende productie in 
roulatie werd gebracht.61  
 In de komende paragraaf zijn de analyses kort samengevat. In bijlage D, waarin 
onder andere de zes films in de selectie beschreven staan, worden zij verder aangevuld. 
In de volgende filmanalyses zijn stilstaande beelden van de inventariserende producties 
opgenomen. Daarin zijn in de zwarte kaders teksten te zien. De betekenissen van de 
plaatsen in de kaders en de kleuren van de teksten staan beschreven in bijlage 1.  
Deze geschreven teksten krijgen echter hun volle betekenis in de dynamiek van het 
filmisch materiaal. Dat is te raadplegen door de verwijzingen te volgen op de 
internetpagina’s van Beeld en Geluid die bij dit proefschrift horen. De twee nieuwe 
inventariserende video’s per historische film maken, als methodische tussenstap, 
onlosmakelijk deel uit van de werkwijze en zijn om redenen van verantwoording dan 
ook digitaal toegankelijk.62  
   

  7.6 De analyse van de zes films over ruilverkavelingen 

Deze paragraaf onderzoekt de afzonderlijke films aan de hand van de sleutelbegrippen 
voor de twee thema’s ‘landschap’ en ‘social engineering’. Elke korte beschrijving begint 
met het citeren van technische gegevens van de film uit de catalogi van het Filmbureau. 
Deze zijn aangevuld met gevonden informatie over de makers, de opdrachtgever, de 
doelgroep en het doel. Daarna volgt de zoektocht naar de verteller, het doel van de 
vertelling en de verbeelde kijker. De samenvatting van de film besteedt aandacht aan de 
personages, de problemen en de oplossingen en de voor- en tegenstanders in de 
symbolische ruimte. Vervolgens komen in de analyse de twee thema’s landschap en 
social engineering aan bod. De samenvatting van de film, gebaseerd op de korte 
inventariserende, analytische producties, vormt in zekere zin een herschreven versie van 
de oorspronkelijke synopsis in de catalogi (bijlage A). In de  vignetten staan de meer 
beschrijvende delen en in de lopende tekst de meer analytische. In bijlage D staan de zes 

                                                
60  Van Leeuwen 2005: 122-126. 
61  Rose 2012: 192-195. 
62  Zie  <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape>. 
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films meer uitgebreid beschreven.63 Elke analyse sluit af met een epiloog en plaatst de 
film in de toenmalige maatschappelijke dialoog uit die periode over ruilverkavelingen, 
de inrichting van het landschap en de verhouding tussen overheid en burger.  
  

7.6.1   EILAND VAN VERTROUWEN (1950)  
  

 Vignet 7.10 

Deze film karakteriseert de ‘Wederopbouw en vernieuwing 1945-1950’.  
 
Titelbeeld van A 73 EILAND VAN VERTROUWEN (1950) 0’10.   

 

 
 
Zwart-wit, geluidsfilm, 16mm, lengte 
20’, Nederlands gesproken.  
Regie: John Ferno.  
Opdrachtgever: ECA-Nederland 
(vertegenwoordiger Marshallplan). 
Doelgroep deze versie: Verantwoorden 
inzet Marshallgelden in Nederland. 

De film toont hoe aan het einde van de Tweede Wereldoorlog het vruchtbare 
Walcheren werd verwoest om een snelle overwinning op nazi-Duitsland mogelijk te 
maken. In EILAND VAN VERTROUWEN (1950) krijgen de werkzaamheden van de overheid 
om het eiland op de zee te herwinnen en opnieuw in te richten, de meeste aandacht. 
Met een herverkaveling zorgt de staat voor een nieuw landschap. De film betoogt  
dat de boeren daarin efficiënt kunnen werken en weer een goede bijdrage kunnen 
leveren aan de voedselvoorziening van de Nederlandse en Europese bevolking.  

 
EILAND VAN VERTROUWEN (1950) laat de beelden zien uit 1944 en van de eerste jaren vlak 
na de Tweede Wereldoorlog. De niet-volledige continuïteit in de beeldvoering en de 
verschillen in lichtomstandigheden en seizoenen verraden dat de opnames gemaakt zijn 
op totaal verschillende momenten en wellicht ook op verschillende plaatsen. Meerdere 
sequenties doen verslag van historische gebeurtenissen en zijn opgenomen terwijl die 
gebeurtenissen daadwerkelijk plaatsvonden. Andere delen zijn in scène gezet en tonen 
beelden van handelingen die zo goed als zeker geacteerd zijn.  
 De commentaarstem klinkt formeel en vertelt over de historische gebeurtenissen 
en over de maatschappelijke kwesties en problemen op Walcheren. De muziek en 
geluidseffecten onderstrepen het dramatisch verloop van de film en zetten de gespro-
ken tekst en de getoonde beelden extra aan. De productie lijkt op een serie excursies 
over het eiland, gegeven door een afstandelijke leraar, in een tijdsbestek van ongeveer 
vijf jaar. De personages zijn grotendeels stereotypen. De boeren komen, als zij zware 
arbeid verrichten, nogal eens in een kikvorsperspectief in beeld. De film past in de 

                                                
63  De bijlagen A-E zijn ontsloten door middel van de -pagina daar zijn ook verwijzingen te vinden  
 naar de films. 
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formalistische traditie Hollandse documentaire school en vertoont kenmerken van de 
Sovjet avant-gardefilmstijl. De losse cameravoering en de aandacht voor de problemen 
van de familie Maljaars verwijzen naar de stijl van de Direct Cinema. 
  

 Vignet 7.11 

Boeren en boerinnen zijn herkenbaar aan hun werk op het boerenbedrijf en aan hun 
klederdracht. Ambtenaren dragen een overhemd met een stropdas. Persoonlijke 
wensen of problemen van de personages komen alleen in relatie met de agrarische 
bedrijfsvoering voor. 
 

 

 
De zorgen en blijdschap worden getoond door gezichtsuitdrukkingen, de camera-
standpunten en opeenvolging van beelden in de montage.  

 
In de film is er aandacht voor de schoonheid van het landschap en de waarde van de 
natuur. Maar de natuurlijke krachten van de zee worden vooral als een bedreiging 
gezien. Het landschap dat moet verdwijnen lijkt verborgen in twee sequenties die niet 
op elkaar volgen.  
  

 Vignet 7.12 

De eerste sequentie van landschap die moet verdwijnen is de traditionele oude 
toestand, ‘De tuin van Holland’ op 1’55. Maar het verbeelde landschap is niet 
armoedig, maar rijk. Het meest ongewenste landschap is het door de oorlogs-
handelingen ondergelopen gebied, het in het zoute zeewater verdronken land. 
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De boeren op Walcheren kunnen de opgave om de ‘… grond opnieuw op de zee te 
heroveren …’ niet alleen volbrengen. De besluiten over het weer vruchtbaar maken van 
de grond en de herinrichting van het eiland worden genomen door de anonieme 
regering in Den Haag.  
  

 Vignet 7.13 

De boeren hebben helpers nodig in de rol van de invoelende schoolmeester of 
huisarts die de het bijna verdronken eiland weer beter maakt.64  
 

 

 
De boeren schikken zich naar het toekomstplannen van de ‘landbouwexperts’  
en de ‘vertegenwoordigers van de regering’. De film lijkt met de sleutelzin op  
9’10 - ‘De boeren vragen zich af: Zou het mogelijk zijn de oude toestand niet alleen te 
herstellen maar vooral ook te verbeteren?’ - het initiatief voor een landschaps-
herinrichting bij de boeren zelf te leggen.  
  

 Vignet 7.14 

De film lijkt de gelijkwaardige rolverdeling van ‘samenzang’ in de symbolische 
maatschappelijke dialoog te verbeelden, want vervolgens bieden de ambtenaren hun 
de herverkaveling aan.  
 

 

 
 

                                                
64  Vos 2004: 100. 
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Om de bodem van Walcheren weer vruchtbaar en gezond te maken moet er 
zogezegd geopereerd worden. De zware ingrepen in de fysieke omgeving, het 
landschap, zijn ‘voor de oudere generatie moeilijk om te aanvaarden’, maar worden 
toch zonder verder commentaar wenselijk en noodzakelijk geacht.  
 

 

 
Het gezonde, meest gewenste, landschap in deze film is niet op Walcheren te vinden, 
maar in de nieuwe Noordoostpolder. 
 

 

 

 
De film benoemt ‘traditie of oude toestand’ en ‘nieuwe toestand, nieuw bedrijf, nieuwe 
polder’, maar speelt ze niet tegen elkaar uit en zet ze naast elkaar. Het belangrijkste 
doel van het staatsingrijpen komt voor op 10’12: ‘opdat Walcheren aan de groeiende 
vraag naar voedsel kan helpen voldoen’ en op 17’10: ‘en gaat voedsel verbouwen voor 
Nederland en Europa.’  
 

 Vignet 7.15 

De laatste sequentie geeft de strekking in de relatie tussen traditie en moderniteit in 
deze film mooi weer. De modernisering van het landschap en de landbouw vindt 
plaats met respect voor regionale tradities.  
 



                       Bewogen landschap – 7 Bewogen platteland  

 326 

 

 
In deze scène is alleen muziek te horen. Het beeld refereert losjes aan de slotscène 
van THE OLD AND THE NEW (1929) van de Sovjet-Russische cineast Sergej Eisenstein.  
Zie daarvoor in  Vignet 3.19.  

 
 Conclusies EILAND VAN VERTROUWEN (1950) 
 

De film vertelt hoe de Nederlandse staat als een ware dokter het ‘oorlogsslachtoffer’ de 
landbouw, weer gezond maakt. Van de productie bestaat een Engelse, Franse en Duitse 
versie op 35mm. De film geeft aan dat de hulp werd betaald uit de Marshallgelden 
(11’10). Daar was de ECA-Nederland verantwoordelijk voor. De ECA was ook de 
opdrachtgever, de abstracte vertelinstantie van de film. Door het tonen van de goede 
zorg voor het ‘oorlogsslachtoffer’ (5’46) wilden de Amerikanen met EILAND VAN 

VERTROUWEN (1950) het grote publiek ervan overtuigen dat de budgetten van de 
Marshallhulp goed werden besteed. Fernhout verwerkte het deel van het opname-
materiaal uit 1944 voor een eerdere Engelse film, onder de titel BROKEN DYKES (1945).  
Die productie was gemaakt voor het Britse Ministry of Information en moest in de 
nadagen van de Tweede Wereldoorlog verplicht worden vertoond in de Engelse 
bioscopen.65 De verbeelde kijker van die film was de Britse en Amerikaanse burger, die 
overtuigd moest worden van de goede besteding van de door hun aan de staat 
afgedragen belastinggelden.  
 EILAND VAN VERTROUWEN (1950) vertelt ook over het optimaal herverkavelen van 
Walcheren voor de landbouw, en over de voedselproductie voor Nederland (10’07) en 
Europa (17’00). Onderdeel van dat proces was de intensieve begeleiding van de boeren 
door de, in de film niet genoemde, landbouwvoorlichters. Het Nederlandse ministerie 
van Landbouw gaf de film op 16mm een plaats in de collectie.66 Dit had waarschijnlijk 
het doel om het agrarische publiek, als tweede verbeelde kijker, te overtuigen van nut 
en noodzaak van ruilverkaveling.  
  

                                                
65  Dingemans, Ralph en Rian Romme. Nederland en het Marshall-plan, Een bronnenoverzicht en filmografie 

1947-1953. Den Haag: Algemeen Rijksarchief, 1997: 123. „Broken Dykes.” Beeld en Geluid Wiki. 
Geraadpleegd op 12-06-2019 <https://wiki.beeldengeluid.nl/index.php/Broken_Dykes>. „Nieuwe film 
over Walcheren in Middelburg vertoond" Het Parool. 30-09-1950. Geraadpleegd op 10-06-2019, Delpher  
< https://www.delpher.nl/> 

66  Ministerie van Landbouw en Visserij. Films, Catalogus. 's-Gravenhage: Ministerie van Landbouw en 
Visserij. 1960: 37. 
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 Vignet 7.16 

De al genoemde sleutelzin voor het tweede doel van de film is te vinden op 9’10 
waarin de boeren zich afvragen ‘Zou het mogelijk zijn de oude toestand niet alleen te 
herstellen maar vooral ook te verbeteren?’ Zij gaan vervolgens in gesprek met de 
ambtenaren. 
 

 

 
EILAND VAN VERTROUWEN (1950) en de ontwikkeling 
van het ruilverkavelingsprogramma 
 

Al voor de Tweede Wereldoorlog werden het versnipperde eigendom en de inrichting 
van het landschap van Walcheren gezien als belemmering voor de ontwikkeling van de 
land- en tuinbouw. De eerste plannen voor een ruilverkaveling stuitten op weerstand 
die gerezen was buiten agrarische kringen. Het samenvoegen van kavels, het verbeteren 
van de waterhuishouding en de ontsluiting door landbouwwegen zouden ten koste gaan 
van het streekeigene en het door toeristen hooggewaardeerde kleinschalige karakter 
van ‘De tuin van Zeeland’.  
 Om de voedselvoorziening en de economie in Nederland en Europa na de Tweede 
Wereldoorlog weer op gang te brengen, moest het gehele Nederlandse platteland doel-
matiger ingericht worden voor de landbouwproductie. De herinrichting van Walcheren 
vormde een proeftuin voor de latere ‘integrale plattelandsvernieuwing’ volgens de 
Ruilverkavelingswet van 1954 en het Meerjarenplan voor de ruilverkavelingen uit 1958.67 
Twee belangrijke elementen in de nieuwe aanpak waren het landschapsplan en de 
intensieve begeleiding van de boeren. Bij het landschapsplan voor Walcheren was de 
geomorfologie, de bodem, het uitgangspunt voor de architectonische vormgeving van 
het nieuwe landschap.  
 Om de wederopbouw van Walcheren na de bevrijding snel aan te kunnen pakken 
werd een speciale wet in het leven geroepen. De regering legde de herinrichting 
daarmee dwingend op zonder een stemmingsprocedure in de streek zoals vastgelegd in 
de toen geldende Ruilverkavelingswet van 1938.68 Dit wordt in de film niet genoemd.  
De film vertelt wel dat, om ruimte te maken voor grotere agrarische bedrijven, boeren 
naar het nieuwe land in de Noordoostpolder vertrokken. ‘Wat in Walcheren nog een 
toekomstbeeld is, (16’25) is hier al werkelijkheid geworden.’ De film toonde de integrale 

                                                
67  Andela, Gerrie. Kneedbaar landschap, kneedbaar volk. (diss). Bussum: Thoth, 2000: 92. 
68  Visser, Rik de. Een halve eeuw landschapsbouw. Wageningen: Blauwdruk, 1997. 
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aanpak in het fysieke en het sociale domein. Dat beleid was volgens de deskundigen 
binnen het departement van Landbouw de oplossing voor de structurele problemen in 
de landbouw en op het platteland. Daarbij fungeerde de Noordoostpolder in de 
symbolische ruimte van de film het volgens de staat ideale agrarische cultuurlandschap. 
De ruilverkavelingswet van 1954 was in aankomst. De film toonde aan de boeren en  
het grote publiek zowel nut als noodzaak van het toekomstige beleid; dat de zware en 
kostbare cultuurtechnische ingrepen het platteland gezond zouden gaan maken. 
Daardoor zou de landbouw kunnen zorgen voor voldoende voedsel voor de stedelijke 
samenlevingen in Nederland en de rest van Europa.   

 

7.6.2   VAN OUD NAAR NIEUW (1957) 
  

 Vignet 7.17 

Deze film is karakteristiek voor de gouden jaren van het structuurbeleid, in vooral de 
periode 1950-1963.  
 
Titelbeeld van M 263 VAN OUD NAAR NIEUW (1957) 0’10.    

 

 
Zwart-wit, geluidsfilm, 16mm, lengte 
23’, Nederlands gesproken.  
Regie: Allan Penning. 
Opdrachtgever: Ministerie van 
Landbouw, Cultuurtechnische Dienst. 
Doelgroep: Kleine boeren in gebieden 
die in aanmerking komen voor een 
ruilverkaveling.  
Doel: Propageren van ruilverkavelingen. 

De film volgt vanaf 1’45 een belangrijke periode uit het leven van de hoofdpersoon, 
boer Van den Akker. Hij heeft een persoonlijk probleem, een droom en een opdracht. 
De film heeft daarmee vormkenmerken van een speelfilm. VAN OUD NAAR NIEUW 
(1957) wekt ook de indruk dat de geschiedenis gegrepen is uit het werkelijke leven 
van Van den Akker, een beetje zoals bij de Direct Cinema het geval is.69 De film lijkt 
het meest op een gedramatiseerde documentaire.70 De filmische vormgeving VAN OUD 

NAAR NIEUW (1957) past in de stijl van de Hollandse documentaire school.  
          De commentaarstem vertelt in Algemeen Beschaafd Nederlands op de rustige 
en vertrouwenwekkende toon van een vriendelijke leraar. Het is opvallend dat de 
commentaarstem in het begin in algemene bewoordingen spreekt. Deze ‘de stem 
van god’, is het ministerie.  

 
De zoektocht naar de geschiedenis van het Filmbureau leverde interessante informatie 
op over de voorbereidingen van deze film, zoals al beschreven in paragraaf 5.4.  

                                                
69  Vos 2004: 89. 
70  „Scripted Reality.” Wikipedia, Geraadpleegd op 27-02-2013 

<http://de.wikipedia.org/wiki/Scripted_Reality>. 
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De Cultuurtechnische Dienst wilde met film de ‘kleine boeren op de arme gronden’,  
de verbeelde kijker, overal in Nederland in het algemeen, en in ruilverkavelingsgebieden  
in het bijzonder, aanspreken en ‘transformeren’ met het doel om vernieuwingsprojecten 
te realiseren.  
  

 Vignet 7.18 

De virtuele verteller in VAN OUD NAAR NIEUW (1957) maakt zich aan het begin van de 
film direct bekend als de Afdeling Voorlichting van het ministerie van Landbouw.  
 

  

 
‘De oude toestand’ is het landschap dat volgens de Cultuurtechnische Dienst moest 
verdwijnen. Want de ruimtelijke structuur van dit landschap is een belangrijke 
oorzaak van de problemen van de boer.  
 

 

 
De problemen van de kleine boer op de arme gronden bestaan volgens de film uit 
zwaar fysiek werk en getob van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Om hen daarvan 
te bevrijden moet het landschap een nieuwe inrichting krijgen. 
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In hoofdstuk 5 is reeds beschreven dat het idee voor het perspectief ‘vanuit de boer’ 
niet kwam van de landbouwingenieurs, maar van filmmaker Allan Penning. 
Waarschijnlijk deed hij dat vanuit de wens de toeschouwers de mogelijkheid te 
bieden zich met de hoofdpersoon te kunnen identificeren. Dan zouden zij wellicht 
hetzelfde mentale proces doormaken als Van den Akker en dromen over de 
zegeningen die een ruilverkaveling zou kunnen bieden. 
 

 

 
De assistent van de RLVD (8’50) wordt als vertegenwoordiger van de staat 
voorgesteld als een vertrouwde bron van kennis en inzicht. Want hij legt niet alleen 
uit dat ruilverkaveling zware fysieke ingrepen in het landschap vragen, maar hij 
noemt ook de nadelen en ongemakken van de zware operatie.  
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De verantwoordelijke ambtenaren en de filmmaker kozen er voor om de symbolische 
ruimte van de film te laten spelen in de belevingswereld van de boer. Hierdoor lijkt het 
‘Haagse beleid van bovenaf’ zo goed als afwezig en zou VAN OUD NAAR NIEUW (1957) een 
tactiek ‘van onderop’ willen overbrengen. Maar tussen de droom en de nieuwe situatie 
liggen, net als in EILAND VAN VERTROUWEN (1950), zware overheidsingrepen met grote 
machines, om zo tot een optimale inrichting van het gebied te komen. Het resultaat is 
het gewenste landschap.  
  

 Vignet 7.19 

Het gewenste en ‘verjongde gebied’ wordt vanuit de lucht getoond en heeft grote 
vormovereenkomsten met de indeling van de Noordoostpolder.  
 

 

 
De boerderij van Van den Akker in de ‘nieuwe toestand’ is netjes en zindelijk. Het 
boerenwerk kan er rationeel en machinaal gebeuren en is dus fysiek en mentaal 
minder zwaar. Tegen het einde van de film is traditionele muziek te horen en leeft 
het gezonde gezin van Van den Akker in een fysieke omgeving, ingericht volgens de 
moderne vormgevingsopvattingen. 
 

 

 
De ‘nieuwe toestand’ was geen volledige breuk met het verleden, want net als het 
slot van EILAND VAN VERTROUWEN (1950) bestond het heringerichte platteland uit een 
combinatie van behoudend en vooruitstrevend. Pas na deze sequentie licht VAN OUD 

NAAR NIEUW (1957) een tipje van de sluier op over de ideeën en overtuigingen van de 
boer zelf.  
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De commentaarstem, de ‘stem van god’, maakt plaats voor de stem van de 
betrokkene.71  
 

 

 
In deze scène spreekt de boer de kijkers in de zaal direct aan. Hij vertelt dat de 
ruilverkaveling hem veel voordelen bracht.  

 
Het slot van de film koppelt het beleid uit Den Haag op een niet mis te verstane wijze 
aan een persoonlijke droom, de wensen en de belevingswereld van de boer. Deze afloop 
van de film bevestigt dus het doel om boeren in heel Nederland te overtuigen van de 
noodzaak van een ruilverkaveling in hun gebied.  

    

Conclusies VAN OUD NAAR NIEUW (1957)  
 

VAN OUD NAAR NIEUW (1957) vertelt over de modernisering van de landbouw door middel 
van ruilverkaveling. De zware ingrepen in de streek zijn volgens de film zowel in het 
belang van de regering als van de individuele boer. De nieuwe inrichting van het 
landschap zou goed zijn voor de economische, sociale en mentale gezondheid van de 
boer en zijn gezin. De film lijkt voor een strategie ‘van onderop’ te kiezen, maar de stem 
verandert bij het kiezen voor de hoofdpersoon op 1’30 niet van karakter. De gesproken 
taal blijft Algemeen Beschaafd Nederlands, de taal van de staat en van de macht.  
De commentaarstem bepaalt de mentale wereld Van den Akker, niet de boer zelf. 
Daarmee laat de film uiteindelijk toch een strategie ‘van bovenaf’ zien.  
 VAN OUD NAAR NIEUW (1957) had als doel boeren te overtuigen van de zinvolheid 
van een ruilverkaveling in hun eigen gebied. De film werd vertoond op 
voorlichtingsbijeenkomsten over ruilverkavelingen en bestaat uit twee aktes. Aan het 
einde van de eerste akte is het besluit voor de ruilverkaveling nog niet genomen, 
misschien niet toevallig want op deze akte volgde een gedwongen pauze om de tweede 
filmrol in de projector te kunnen leggen. In de tweede akte is de ruilverkaveling achter 
de rug en toont de film de ‘nieuwe toestand’: hoe Van den Akker en zijn vrouw hun 
leven en werken zonder grote problemen invullen.  
 
De ingewikkelde juridische procedures volgens de Ruilverkavelingswet 1954 komen in 
de film niet aan de orde. Wellicht gebruikte de landbouwvoorlichter de pauze tussen het 

                                                
71  Wolfe 1997. In Hogenkamp 2003. 
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vertonen van de twee aktes om aandacht te besteden aan dit onderwerp. De film wekt 
de indruk dat Van den Akker na zijn droom zichzelf de opdracht heeft gegeven om in zijn 
streek een ruilverkaveling te organiseren. De vraag hoe een individuele boer ervoor kon 
zorgen dat een ruilverkaveling in een streek uitgevoerd werd, komt evenwel niet aan 
bod. De film gaat zo goed als niet in op de sociale spanningen en politieke kwesties die 
een ruilverkaveling in een streek met zich mee kon brengen. De productie besteedt wel 
aandacht aan meer praktische kwesties, zoals het feit dat de hele streek op de schop 
gaat, de ruilverkaveling voor overlast zorgt en het proces van lange duur is: ‘Er lagen 
jaren tussen droom en werkelijkheid ….’ zoals het begin tweede akte op 12’05 aangeeft.  
 
Op het moment dat de film geproduceerd werd, ontwikkelde professor E.M. Hofstee in 
Wageningen zijn stellingen over ‘het moderne- en traditionele cultuurpatroon’ zoals in 
4.6 staat beschreven. De beelden in het ‘verjongde gebied’ en de nieuwe boerderijen 
zouden het werken en leven volgens het ‘moderne cultuurpatroon’ moeten represen-
teren. De beelden in de ‘oude toestand’ verbeelden het ‘traditionele cultuurpatroon’.  
In de symbolische ruimte van de film wordt het idee van social engineering 
weergegeven door de relatie tussen staat en burger voor te stellen als een tussen 
‘dokter’ en ‘patiënt’. Hierin weerspiegelt zich het doel van de toen nieuwe Ruilver-
kavelingswet van 1954, namelijk om het Nederlandse platteland integraal gezond te 
maken, met de landbouw als economisch hart. Het personage Van den Akker is een 
retorisch exemplum. Van OUD NAAR NIEUW (1957) is daarmee een goed voorbeeld  
van een propagandafilm.  
 

VAN OUD NAAR NIEUW (1957) en het stimuleren van  
het ruilverkavelingsprogramma 
 

Het gebied tussen de grote rivieren behoorde, zoals in hoofdstuk 5 al aangegeven, van 
oudsher tot de armste en meest achtergebleven streken van Nederland. Door het 
mislukken van de operatie ‘Market Garden’ in het najaar 1944 had het gebied 
bovendien zwaar geleden. Om die reden kwam het hoog op de prioriteitenlijst voor 
ruilverkavelingen te staan. De ruilverkaveling ‘Land van Maas en Waal-West’ was een 
van de eerste in een lange reeks in het Rivierengebied, waarover de eerste stemming 
overigens al plaatsvond tijdens de bezetting. Door de Marshallgelden kon het project 
vervolgens na de bevrijding snel tot uitvoering komen.  
 De Ruilverkavelingswet van 1954 regelde de uitgebreide ambtelijke, bestuurlijke 
en juridische procedures rond ruilverkavelingen. Hoewel de wet van 1954 de aanvraag 
eenvoudiger en de procedure efficiënter maakte, bleken tot de verbazing van vele 
ambtenaren en bestuurders niet alle boeren voorstander van ruilverkavelingen te zijn.72 
Dit is waarschijnlijk de reden waarom de film met de werktitel ‘voor en nazorg van de 
ruilverkaveling’ in productie werd genomen. En het is waarschijnlijk de reden waarom 
de sequentie op 11’50 in de film een plaats kreeg waarin Van den Akker in discussie gaat 
met zijn collega’s.  
 
 
                                                
72  Zie voor meer informatie in  Vignet 5.3. Bouwman 1954: 24-31. Bieleman, J. „Deel III landbouw en voe-

ding.” In Schot, J.W. (red) Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Zutphen: Walburg Pers, 2000: 62. 
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De uitvoering van de ruilverkaveling ‘Land van Maas en Waal-West’ vond grotendeels 
plaats volgens de destijds nog niet aangenomen wet van 1954. Het was één van de 
eerste omvangrijke ruilverkavelingen waarin, in navolging van de herverkaveling van 
Walcheren, op grote schaal nieuwe boerderijen werden gebouwd en de ‘voor- en 
nazorg’ voor de boeren intensief was. Voor het blok Maas en Waal-West werd, net als 
voor Walcheren, een landschapsplan gemaakt. Maar omdat de stemming verliep 
volgens de wet van 1938 was het Landschapsplan formeel geen onderdeel van de 
ruilverkaveling. Het ontwerpen en aanleggen van erfbeplanting bij de nieuwe 
boerderijen moest met iedere afzonderlijke boer geregeld worden. Dit is waarschijnlijk 
de reden waarom de erfbeplanting op 17’25 in de film aandacht krijgt.  
 Het ministerie van Landbouw was trots op de ruilverkaveling Maas en Waal-West. 
Het werd een voorbeeld voor de toenmalige toekomst van het platteland voor heel 
Nederland. Koningin Juliana bracht in 1956 al een bezoek aan het gebied en de boerderij 
van Van den Akker die in werkelijkheid Verbruggen heette.73 De Rijkslandbouwconsulent 
uit die tijd voor Zuidelijk Gelderland in Tiel, ir. Jan P.A. van den Ban, schreef het artikel 
‘Ervaringen met de nazorg in de ruilverkaveling Maas en Waal-West’ in het Maandblad 
voor de Landbouwvoorlichting. De conclusie van het artikel was dat ‘Een moderne 
ruilverkaveling tracht een heel gebied te saneren. Daarvoor [… moet] veel dieper 
ingegrepen [worden] in de oude plattelandsgemeenschap …’ 74  
 In het overzicht van onderwerpen in de catalogus van 1960 komt VAN OUD NAAR 

NIEUW (1957) voor onder zes verschillende categorieën. Dit geeft aan dat de productie, 
passend bij de integrale aanpak, breed inzetbaar was. Of de film succesvol was in haar 
opzet is moeilijk te achterhalen. Meer dan twintig jaar zat de film met dezelfde 
beschrijving en zonder opmerkingen in de actieve distributiecollectie van het ministerie. 
In de catalogus van 1982 staat bij de productie de aantekening ‘niet beschikbaar voor 
roulatie’.75 Later dat jaar kwam de film ALLES WISSELT (1982) uit. 
 

7.6.3   VAN VAAR- TOT RIJPOLDER (1960) 
    

 Vignet 7.20 

Dit is een tweede film uit de topjaren 1950-1963 van het structuurbeleid, met als 
thema de fysieke uitvoering van een ruilverkaveling. De cineast Jan Veenhuysen 
maakte de film in opdracht van de Grontmij-directie. De abstracte verteller maakt 
zich aan het begin van de film meteen bekend door de tekst in beeld ‘Een GRONTMIJ 
film’. Hij krijgt filmisch vorm door de commentaarstem die de cultuurmaatschappij, 
een commercieel bedrijf, vertegenwoordigt. De stem spreekt Algemeen Beschaafd 
Nederlands en heeft een rustig en vriendelijk karakter.  
 
 

                                                
73  Deurloo, Peter. Grote Werken, die Maas en Waal welvarend maakten. Beuningen: Print Rendement, 

2017: 160-162. 
74  Ban, J.P.A. van den. „Ervaringen met de nazorg in de ruilverkaveling Maas en Waal-West.” In Maandblad 

voor de landbouwvoorlichting Jaargang 12, 1955: 485 ev. Een gesprek met prof. dr. ir Jan P.A. van den 
Ban is opgenomen in de verzameling LANDBOUWFILMS EN VERHALEN. De verzameling is ontsloten via de 
internetpagina <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> 

75  Ministerie van Landbouw en Visserij. Films 1982. Catalogus. 's-Gravenhage: 33. 
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Het belangrijkste onderwerp van de film is de deskundigheid waarmee de Grontmij 
de technisch hoogstaande en vernieuwende werkmethoden - voornamelijk door 
zandzuigers - uitvoert.  
 
Titelbeeld VAN VAAR- TOT RIJPOLDER (1960) 0’15. 

 

Zwart-wit, geluidsfilm, 16mm, lengte 
18’, Nederlands gesproken.  
Regie: Jan Veenhuysen. 
Opdrachtgever: Grondverbetering- en 
Ontginningsmaatschappij ‘Grontmij’ - 
De Bilt.’  
Doelgroep: Leden 
voorbereidingscommissies en 
boerenbestuurders.  
Doel: Werven van opdrachten. 

De film kent geen hoofdpersoon, geen tegenstrevers of medestanders, maar alleen 
stereotypen van boeren, grondarbeiders, opzichters en machinisten. Zij zorgen in het 
beeld collectief voor het volledig veranderen van de fysieke inrichting van de polder. 
De verbeelde kijker wordt door de directie van de cultuurmaatschappij meegenomen 
op een denkbeeldige excursie langs de ingrijpende veranderingen in de polder 
Hensbroek. De vormgeving van de film heeft de kenmerken van de Hollandse 
documentaire school.  

 
Veranderingen komen in deze film alleen fysiek aan bod. Op 0’27 vertelt de commen-
taartekst: ‘… nieuwe werkmethoden, kostprijsverlaging … zijn voor iedere boer normale 
begrippen geworden.’ Maar de film geef geen beeldende representatie van deze sociale 
veranderingen. Mentale en culturele onderwerpen komen in de commentaartekst van 
deze film zo goed als niet voor.  
  

 Vignet 7.21 

Het sleutelbegrip ‘ongewenst landschap’ wordt voor het eerst uitgesproken als ‘Ook 
de boeren van Hensbroek zagen dat het zo niet langer ging en ook zij besloten tot 
ruilverkaveling.’   
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De film toont later een kaart waarin ‘de oude toestand’ overgaat in ‘… de nieuwe 
toestand met alleen de sloten waar ze horen en de wegen die er moeten zijn’. Dit is 
een schematische weergave van het ruilverkavelingsplan voor de polder. Nieuwe 
wegen maken Hensbroek tot een rijpolder. Het witte vierkantje verbeeldt het 
meertje waaruit zand is weggezogen.  
 

 

 
Over dit plan gaven de ingelanden, de grondeigenaren, de boeren, tijdens de 
stemming een positief oordeel. De film vertelt niets over de inhoudelijke inbreng van 
de boeren in de totstandkoming van het plan.  
 
Het sleutelbegrip het ‘gewenst landschap’ wordt het beste aangeduid met de 
zinsnede ‘het nieuwe gezicht van de polder’. Daarbij laat het beeld de imposante 
machines zien die de sloten en wegen aanleggen ‘die er moeten zijn’.  
 

 

 
Deze beelden vormen de waarborgen voor de juistheid van de zware fysieke 
ingrepen. Na de sequentie met de draglines en dumpers zijn op 10’30-12’35 beelden 
te zien van zandzuigers en -buizen. Op 16’45 legt een grote machine drainagebuizen 
aan in de grond. Landarbeiders en machinisten werken hard. Doordat het land goed 
ontwaterd wordt zijn er minder sloten nodig. De kavels worden groter en daardoor 
zeer geschikt voor gemechaniseerde land- en tuinbouw. Wegen worden aangelegd. 
Het nieuwe landschap is kaal en overal liggen hopen aarde. Op de achtergrond staan 
bebouwing en opgaande beplanting als restanten van de ‘oude toestand’. Deze 
beelden komen overeen met hetgeen in de twee voorafgaande films bij hetzelfde 
sleutelbegrip te zien is.  
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Het enige personage dat een benoemde, maar kleine rol heeft, is de voorzitter van de 
Plaatselijke Commissie.  
  

 Vignet 7.22 

De voorzitter is wellicht een ‘vertegenwoordiger van de staat’.  
 

 

 
Later vertelt de commentaarstem op 17’10 dat een ruilverkaveling tot stand komt  
‘… in een goede samenwerking tussen de Grontmij, aannemers en de Cultuurtech-
nische Dienst.’ De landbouworganisaties in het gebied worden in de gesproken tekst 
niet genoemd. De tuinders die in de desbetreffende sequentie in het beeld te zien 
zijn, poten waarschijnlijk uien.  

 
De boeren in het gebied hadden volgens de film blijkbaar geen invloed op de 
maatschappelijke dialoog over de voor de Grontmij belangrijke besluitvorming.   
  

 Vignet 7.23 

Bijna aan het slot van de film op 17’40 rijdt een trekker met wagen over een nieuw 
aangelegde weg naar de horizon. Dit is het resultaat van de ingrepen ‘… om tot (…) 
een beter leven …’ (1’57) in de polder te komen. 
 
Stilstaand beeld uit het slot van VAN VAAR- TOT RIJPOLDER (1960) 17’40 
 

 

 
Dit beeld van een nieuwe weg naar een mistige horizon op 17’40 refereert aan 
symbolen uit de traditionele Hollywood-filmtaal. En het verwijst ook naar een 
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fragment uit de bijbel. Echter, de reis naar de toekomst in het vernieuwde Hensbroek 
gaat niet, zoals in de bijbel, over een bochtig pad naar het leven, maar over de brede 
weg naar de ondergang, de poldermist in.76 En de reis gaat ook niet, zoals in een 
cowboyfilm, naar de vrijheid in the far west.77 Dit beeld lijkt mislukt als waarborg 
voor het ‘gewenste landschap’. 

 
Conclusies VAN VAAR- TOT RIJPOLDER (1960)  
 

Na deze analyse zou een goede synopsis van VAN VAAR TOT RIJPOLDER (1960) zijn: de film 
laat zien dat het uitvoeren van een ruilverkaveling bij de Grontmij in goede handen is. 
De productie toont vernieuwende methoden en technieken om het landschap, door 
grote machines bediend door kundig personeel, een nieuwe efficiënte inrichting te 
geven.  
 De film gaat over de vérstrekkende ingrepen in het fysieke domein op het 
platteland tijdens een ruilverkaveling. De abstracte verteller, de directie van de 
Grontmij, bepaalde wat buiten beeld bleef, wat niet in de film werd opgenomen.  
De oude toestand, met de vele kleine percelen, was niet geschikt om de boerenarbeid  
te mechaniseren. Het lichamelijk uiterst zware baggerwerk om de sloten voor de 
jaarlijkse schouw schoon te krijgen komt bijvoorbeeld niet aan bod.  
 Door het benoemen van de voorzitter van de Plaatselijke Commissie wijkt de 
verteller af van de dominante stijl van de film. Daardoor geeft de cineast inzicht in zijn 
overtuiging en het doel van de film: het verwerven van nieuwe opdrachten voor de 
Grontmij. De film richt zich dus op de bestuurders en ambtenaren die betrokken waren 
bij de besluiten over een ruilverkaveling en de vraag welke cultuurmaatschappij een 
project gegund zou krijgen.  
 

VAN VAAR- TOT RIJPOLDER (1960) en dialoog over het uitvoeren van het 
ruilverkavelingsprogramma 
 

De ruilverkaveling Hensbroek is niet te vinden in het onderzoek Verdeeld land (2004) 
waarin de stemmingsuitslagen zijn opgenomen van de meeste ruilverkavelingen. 
Wellicht werd het project later onderdeel van een grotere ruilverkaveling in de streek. 
Vooral in Noord-Holland lagen meer en vooral grotere vaarpolders te wachten om via 
ruilverkaveling te worden omgezet in een rijpolder, zoals de Geestmerambacht.78  
De Grontmij, de virtuele verteller, gaf de opdracht deze film te produceren. Zij vond het 
blijkbaar nodig om een film in te kunnen zetten in de concurrentiestrijd om nieuwe 
ruilverkavelingsopdrachten. De twee grote cultuurmaatschappijen Grontmij en Heidemij 
waren in die periode met elkaar ‘op leven en dood’ in gevecht om nieuw werk, aldus 
Schilleman Herweijer in een aflevering van de verzameling LANDBOUWFILMS EN VERHALEN.79  
De voorzitter van de Plaatselijke Commissie van de ruilverkaveling is het enige 

                                                
76  „Bergrede van Jezus.” De Nieuwe Bijbelvertaling. Nederlands Bijbelgenootschap, 2004/2007: Mattheus 7: 

13-14. 
77  Vos 2007: 112. 
78  Bergh, S.M. Van den. Verdeeld Land. De geschiedenis van de ruilverkaveling in Nederland vanuit een 

lokaal perspectief, 1890-1985. (diss). Groningen / Wageningen: N.A.H.I., 2004: Bijlage D. 
79  De verzameling LANDBOUWFILMS EN VERHALEN is ontsloten via de internetpagina . 
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personage in de film dat wellicht de overheid, de staat, vertegenwoordigt. Deze 
commissies waren in opdracht van het provinciaal bestuur verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van de ruilverkaveling en dus ook voor de keuze van de uitvoerende 
cultuurmaatschappij. De leden van de commissies moesten het vertrouwen van de 
bevolking hebben en naast lokale bestuurders van gemeenten en waterschappen 
hadden ook vertegenwoordigers van de agrarische standsorganisaties zitting. Het 
personage in de film is waarschijnlijk een ‘vergaderboer’ en geen ‘burgerbestuurder’.80     
  

7.6.4   ERF EN LANDSCHAP (1963) 
 

 Vignet 7.24 

Deze film is geproduceerd in het tijdvak 1963-1973. Zoals aan het begin van dit 
hoofdstuk is aangegeven, lijkt ERF EN LANDSCHAP (1963) niet te passen in het 
dominante beeld van het doorgaand saneren en moderniseren van de landbouw  
en het landschap. De film is een algemeen verhaal over ‘de mens in het landschap’. 
De commentaarstem gaat in op natuurbescherming, recreatie en nieuwe 
infrastructuur. Vooral de positieve invloed van beplanting op het microklimaat  
en daarmee op de leefbaarheid van het platteland krijgt nadruk. 
 
Titelbeeld M 353 ERF EN LANDSCHAP (1963) 0’01.   

 

Kleuren, geluidsfilm, twintig minuten, 
Nederlands gesproken. 
Regie: J. Wiegel.  
Opdrachtgever: Ministerie van 
Landbouw, Staatsbosbeheer. 
Doelgroep: Functionarissen die 
betrokken zijn bij ruilverkavelingen. 
Doel: Bij ruilverkavelingen waarborgen 
van het behoud van traditionele 
ruimtelijke kwaliteit.  

De productie heeft de stijlkenmerken van de Hollandse documentaire school. ERF EN 

LANDSCHAP (1963) beperkt zich niet tot een bepaalde streek of ruilverkavelingsgebied 
zoals de voorafgaande films in de selectie. De vertelling is geen filmisch vastgelegde 
excursie naar een bepaald voorbeeldgebied. ERF EN LANDSCHAP (1963) heeft eerder de 
vorm van een les of lezing met lichtbeelden over het Nederlandse landschap.  

 
De film geeft een overzicht van de schoonheid van de Nederlandse streekgebonden 
landschappen. De film propageert het rationeel herinrichten van het platteland door de 
overheid ten behoeve van een efficiënte landbouw en het aanbrengen van beplanting in 
het landschap en op het boerenerf. Landschapsplannen verankeren de ruimtelijke 
kwaliteit. De beelden die deze overtuiging waarborgen laten natuurlijk aandoende 
beplanting zien, en bossen, met groen omzoomde akkers, streekgebonden boerderijen  
 
                                                
80  Karel 2005: 16, 17.  



                       Bewogen landschap – 7 Bewogen platteland  

 340 

en een polder met oud-Hollandse watermolens. De romantische muziek op  
de achtergrond bevestigt een traditionele overtuiging.  
  

 Vignet 7.25 

De commentaarstem spreekt in de ‘wij-vorm’ keurig Nederlands op een rustige 
uitleggende toon. Dit geeft aan dat de zorg voor ‘een verantwoorde 
groenvoorziening’ (7’35) een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is van 
overheid en burgers.  
 

 

 
Door het noemen van de naam en functie van ir. Roel J. Benthem als adviseur en het 
ministerie van Landbouw als opdrachtgever maakt de film de bron van de vertelling 
direct bekend. Benthem was hoofd van de afdeling Landschapsverzorging van 
Staatsbosbeheer (SBB). De afdeling is de ‘abstracte instantie’ achter de verteller.81  

 
De verbeelde kijker lijkt een boer in een gebied ergens in Nederland waar een ruilverka-
veling in voorbereiding of in uitvoering was. Het doel zou dan zijn om boeren in het hele 
land gevoelig te maken, te overtuigen, van nut en noodzaak van een verantwoorde 
beplanting van hun erf.  
  

  Vignet 7.26 

De vertelling gaat vooral in op het streekgebonden karakter van het landschap. 
Hoewel de Maas en haar uiterwaarden (3’55) en het Twentse landschap (3’55) 
‘prachtig’ genoemd worden, is de Noordoostpolder het meest gewenst voor de 
landbouwproductie. De film ziet dit op de tekentafel ontworpen landschap niet als 
bijzonder. Want de nieuwe polder heeft zonder opmerking in het verhaal of in de 
filmische vormgeving een plaats in een reeks van streekgebonden landschappen op 
het oude land. De film benadrukt de noodzaak van een dynamische kijk op de 
ontwikkelingen in het landschap. (5’15)  
          Hiermee past de film in het destijds heersende paradigma dat in de Neder-
landse landschapsarchitectuur tot ontwikkeling was gekomen.82  
 

                                                
81  Visser, Rik de. Een halve eeuw landschapsbouw. Wageningen: Blauwdruk, 1997. 
82  Hellemondt, Imke, van. De Paradijsmethode. (diss). Amsterdam: Eigen beheer / Vrije Universteit, 2016. 

Meeus 1984. Andela 2004: 163-177. 
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In een landschap zoals in de Noordoostpolder kan de Nederlandse landbouw het 
beste een bijdrage leveren aan de wereldvoedselmarkt. (5’25) 

 

  
De stelling ‘Verandering in het landschap’ komt in deze film vooral tot uiting in het 
fysieke domein. De commentaarstem geeft dit op 5’45 het meest helder weer ‘… 
zoveel als mogelijk wordt het bestaande landschap ontzien. Geen boom of struik 
wordt onnodig verwijderd …’.  
 

 

 
De beelden van de bulldozer en iets later van de draglines die een watergang graven 
staan hiermee in contrast en ondergraven de betrouwbaarheid van de gesproken 
tekst. De beelden becommentariëren dus de juistheid van de stelling over de 
noodzaak tot het rigoureus ingrijpen in het landschap zoals de ingenieurs van de 
Cultuurtechnische Dienst voor ogen stond. Het praktisch resultaat van het ingrijpen 
volgens de overtuiging van de cultuurtechnici zou kunnen leiden tot het ongewenste 
landschap volgens ERF EN LANDSCHAP (1963). 
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Om dit ongewenste landschap te voorkomen moet er planmatig uitgegaan worden 
van de bestaande ruimtelijke structuur. Het streekgebonden cultuurlandschap vormt 
met zijn geomorfologische basis het uitgangspunt voor het Landschapsplan. 
 

 

 
In de sequentie op 6’35 komt de relatie tussen overheid en burger in de commentaar-
tekst aan bod: ‘Het is een kwestie van veel en weloverwogen passen en meten en, niet 
te vergeten, overleg met vertegenwoordigers van de bevolking.’ En vervolgens met 
nadruk in de stem: ‘Ook met haar belangen moet rekening gehouden worden. Daarbij 
wordt het landschappelijk beeld uiteraard bepaald door de eisen van de huidige 
bedrijfsvoering.’  
  

 Vignet 7.27 

In de sequentie werken in een tekenkamer ambtenaren, vertegenwoordigers van de 
staat, aan het landschapsplan. De gordijnen zijn dicht waardoor de werkruimte van 
de ambtenaren afgesloten is van de buitenwereld.  
 

 

 
Het beeld refereert niet aan de arbeid van de boer, maar juist aan de medewerkers 
van de Staatbosbeheer. De agrarische beroepsgroep of individuele boer in de film 
wordt dus niet direct aangesproken. Ook in de rest van de symbolische wereld van 
deze film is het boerenwerk amper in beeld gebracht.  

 
Van een maatschappelijke dialoog tussen ambtenaar en burger is in de film ERF EN 

LANDSCHAP (1963) nergens sprake. De inrichting van het meest gewenste erf komt vooral 
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in twee latere sequenties aan bod op 09’45 en 10’50. Hier worden abstracte beelden 
van een maquette getoond. De vormgeving van het erf in de maquette verwijst naar 
reëel bestaande erven op het nieuwe land. Daarom vertegenwoordigt de eerste 
sequentie van de Noordoostpolder op 4’35, mede door de dynamische camera- 
voering, in de film ERF EN LANDSCHAP (1963) het meest duidelijk de gewenste moderne 
landschapsinrichting.  
  

 Vignet 7.28 

Aan het eind van de film geeft de commentaarstem, die namens Staatbosbeheer 
spreekt, op een wat filosofische wijze een beschrijving van wat in de ogen van de 
afdeling Landschapsverzorging de meest gewenste relatie tussen de boer, het 
landschap en de staat zou zijn. ‘Het landschap, dat zijn de bloemen, de struiken …  
de zon en de schaduw … de weg en de mens die daar gaat. Een groots geheel, een 
samenspel, ….’  
 

 

 
Conclusies ERF EN LANDSCHAP (1965)  
 

Het was gebruikelijk dat vooraf, tijdens en na een ruilverkaveling de boeren in het 
gebied regelmatig door de ambtenaren van het ministerie van Landbouw werden 
voorgelicht. De films uit de collectie van dit ministerie werden veelal op dergelijke 
bijeenkomsten vertoond.83 De toeschouwers zaten in de zaal van het dorpshuis of in een 
lokaal van de lagere landbouwschool. Het lijkt of de afdeling Landschapsverzorging van 
Staatsbosbeheer met de film wilde aansluiten bij deze context van intensieve 
voorlichtingspraktijken. Doel daarbij zou dan zijn om de boeren met de film voor te 
lichten en te onderwijzen over nut en noodzaak van erfbeplanting.  
 Maar uit de audiovisuele retorische analyse van ERF EN LANDSCHAP (1963) zijn een 
aantal andere conclusies te trekken. In de film worden de boeren zo goed als niet 
aangesproken. Zij nemen niet deel aan de maatschappelijke dialoog in de symbolische 
ruimte van de film. De verteller spreekt de boeren in de werkelijkheid niet expliciet aan 
om hun houding ten opzichte van beplanting op hun erf te veranderen. De verteller lijkt 
hun bereidheid daartoe als ‘natuurlijk’ aan te nemen. De medewerking van de boeren 
staat in de film niet ter discussie want zij (14’20) maken als een ‘nietig bloempje deel uit 
van het grote geheel dat wij landschap noemen.’ De makers van de film plaatsen met 

                                                
83  Ministerie van Landbouw en Visserij en Voedselvoorziening. Films (Catalogus). 's-Gravenhage: 1948: 1. 
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deze uitspraak de productie in een maatschappelijke dialoog waarin de plattelands-
bevolking een gewillig orkest of koor vormt dat onder leiding staat van de overheid. Dit 
past in de metafoor van de sociale ingenieur als schoolmeester.   
  Uit het beeld in de laatste scène spreekt duidelijk een traditionele maatschappij-
visie. ERF EN LANDSCHAP (1963) past daarmee niet in de karakterisering van de periode 
1963-1973 die dominant was is het ruilverkavelingsbeleid. In de symbolische ruimte van 
de film zijn de streekgebonden verschillende cultuurlandschappen in Nederland 
waardevol. En behoud en ontwikkeling van streekgebonden cultuurlandschappen vallen 
bij landschapsvernieuwing onder verantwoordelijkheid van deskundigen in dienst van 
Staatsbosbeheer. De gekozen vorm van ERF EN LANDSCHAP (1963) geeft de indruk dat de 
film niet expliciet gericht is op boeren in een ruilverkavelingsgebied.  

 
ERF EN LANDSCHAP (1965) en de dialoog over behoud en ontwikkeling 
in het ruilverkavelingsprogramma 
 

Volgens de Ruilverkavelingswet van 1954 was de afdeling Landschapsverzorging van 
Staatsbosbeheer verantwoordelijk voor het bewaken van de natuurlijke, esthetische, 
recreatieve en cultuurhistorische waarden in een ruilverkavelingsblok. Deze afdeling, 
later Landschapsbouw genoemd, ontwierp het Landschapsplan dat een vast onderdeel 
uitmaakte van het totale ruilverkavelingsplan. Het Landschapsplan was een architec-
tonisch verantwoord integraal ruimtelijk ontwerp voor het gebied. In de praktijk 
bestonden die plannen uit voorstellen voor het beplanten van bermen langs wegen en 
waterlopen. In het gebied werden soms nieuwe bospercelen voorgesteld en 
recreatieobjecten ingetekend. Erfbeplantingen rond boerderijen vormden een vast 
onderdeel van het plan. De medewerking van de boeren voor de landschapsverzorging 
was niet alleen nodig bij de stemming over de ruilverkaveling, maar later ook bij het 
realiseren van de erfbeplantingen. De verteller van ERF EN LANDSCHAP (1963) was zich van 
deze afhankelijkheid, gezien de eerder genoemde sequentie op 6’35, terdege bewust. 
Maar de film wijst niet op voordelen van erfbeplanting voor de agrarische bedrijfs-
voering en evenmin op de subsidie die boeren zou kunnen krijgen in ruilverkavelings-
verband voor het laten opstellen van een erfbeplantingsplan en later, bij de uitvoering, 
voor het planten van bomen, hagen en struiken op en om het erf.84  
 
De vorm van de les of lezing van M 353 ERF EN LANDSCHAP (1963) zou ingegeven kunnen 
zijn door de inzet van de film in het kader van bijscholingen om cultuurtechnici meer 
gevoelig te maken voor ‘de schoonheid van ons land’. Dit zou betekenen dat de afdeling 
Landschapsverzorging de verbeelde kijker voorstelde als een medewerker van 
rivaliserende ambtelijke organisaties, zoals de Cultuurtechnische Dienst (CD). De CD zag 
het landschap, geheel in de geest van hun sectorale benadering waarbij de inrichting 
van een gebied voor een rationele agrarische bedrijfsvoering voorop stond, als een niet-
productieve en daardoor minder belangrijke functie van het platteland.85  
 Inspecteur Benthem, die een belangrijke rol speelde in de verankeren van de 
landschapsverzorging in de Ruilverkavelingswet van 1954, en zijn medewerkers bij 
Staatsbosbeheer hadden een andere overtuiging. Zij zagen het landschap als een 
                                                
84 De Visser 1997: 8, 19. 
85 Van Hellemondt 2016. 



                       Bewogen landschap – 7 Bewogen platteland  

 345 

integrerend kader met cultuurhistorische, ecologische en esthetische waarden. De film 
gaat een aantal keren in op de kwesties die speelden tussen de twee ambtelijke 
onderdelen van het ministerie van Landbouw. Een voorbeeld daarvan is het dilemma 
tussen het optimaliseren van de agrarische bedrijfsvoering en het esthetisch 
‘schilderachtige’ (1’55) van het landschap. Een tweede voorbeeld is de sequentie horend 
bij het sleutelbegrip van het ongewenste landschap 5’35: ‘Het hoeven niet allemaal 
rechte wegen te worden of kanalen van horizon tot horizon.’ 86   
 

7.6.5   EILANDSPOLDER (1974)  
  

 Vignet 7.29 

Deze film markeert het begin van de periode van ‘Verschuivende perspectieven 
1973-1985’ in het ruilverkavelingsprogramma en gaat over recreatie en agrarisch 
natuurbeer. De beginsequentie met dreigende muziek maakt meteen duidelijk dat in 
de film de polder, het landschap, betwist gebied is.  
               
EILANDSPOLDER (1974) doet verslag van het conflict over het grondgebruik tussen 
recreanten uit de stad en lokale natuurbeschermers. Na de beginsequentie en de 
titel vertelt de commentaarstem over de rijke cultuurhistorie van de Eilandspolder. 
Directbetrokkenen vullen vervolgens het conflict met hun eigen stem verder in. 
Boeren spelen een ondergeschikte rol. Het landschap in de polder is zeker geen 
landbouwproductiemiddel. 
 
Titelbeeld M 461 EILANDSPOLDER (1974) 2’10. 

 

Kleuren, geluidsfilm, 25 minuten, 
Nederlands gesproken. 
Regie: Albert Gols. 
Opdrachtgever: Ministerie van 
Landbouw, waarschijnlijk 
Staatsbosbeheer. 
Doelgroep: Functionarissen betrokken 
bij natuur- en landschapsbeheer. 
Doel: Discussie oproepen over nieuwe 
wet- en regelgeving voor 
landschapsbeheer. 

De opnames van de gebeurtenissen zijn deels gemaakt op het moment dat zij zich in 
werkelijkheid voordeden. De commentaarstem vertelt met een vriendelijke toon in 
accentloos, wat formeel klinkend Nederlands. Hij geeft de indruk een gids te zijn die 
de kijkers eerst kort door het verleden van de polder en vervolgens langs de destijds 
spelende kwesties leidt. 

 

                                                
86 Meer over het dilemma in de keuze voor een optimale agrarische bedrijfsvoering en de schoonheid van 

het land is te lezen in  bijlage D bij de verdere beschrijving van de film. De bijlage is ontsloten via 
<https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> 
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Het aankaarten van een maatschappelijk probleem, de personages die in eigen woorden 
hun overtuiging verwoorden en de filmische vormgeving verwijzen naar de stijl van de 
Direct Cinema. Van de meeste personages is hun rol in de samenleving duidelijk, zoals 
‘de schoolmeester’, ‘de actievoerder’, ‘de boer’ en ‘de wilde recreant’. De personages 
brengen niet zo zeer hun persoonlijke situatie in de discussie naar voren, maar vertegen-
woordigen veeleer de verschillende maatschappelijke groeperingen. Dit is kenmerkend 
voor de vertelstructuur van de Hollandse documentaire school. EILANDSPOLDER (1974) 

maakt niet helder welk onderdeel van het ministerie verantwoordelijk was voor de 
inhoud van de film en wie de makers zagen als de verbeelde kijker.  
  

 Vignet 7.30 

In de film is de lokale natuurbeschermer het meest actief. Hij zou, gezien zijn 
presentatie op 3’50, 14’20, 20’15 en 21’40, aangemerkt kunnen worden als de 
hoofdpersoon. Hij ziet het recreatief gebruik van de polder als ongewenst.  
Zijn tegenstanders zijn de ‘wilde recreanten’ en hun makelaar. Het Aktiekomité  
krijgt hulp van de schoolmeester en zijn klas, Staatsbosbeheer (SBB) en de 
veehouders. De tuinders schikken zich in hun lot.  
 

 

 
De meeste personages blijven anoniem, ook al spreken zij met eigen stem. Alleen de 
deskundige Prof. ir. C. Bijkerk, lid van de wetenschappelijke werkgroep, krijgt op 7’09 
in beeld naam en functie mee.  
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Hij presenteert een plan (6’40) voor het gebied, waarin het gangbare doel van 
ruilverkavelingen, namelijk om te komen tot de meest gunstige inrichting voor 
agrarische productie, ter discussie wordt gesteld.  
 

 

 
In EILANDSPOLDER (1974) is de visie op het landschap anders dan in de vier 
voorafgaande films. Het gewenste landschap toont een veenweidegebied met 
eilandjes waar boeren zware lichamelijke en niet-efficiënte arbeid verrichten.  
Het ideaal is een combinatie van landbouw en natuurbeheer.  
 

 

 
Het ongewenste landschap heeft in EILANDSPOLDER (1974) verschillende verschijnings-
vormen. De eerste keer wordt het gebruikt door professionele tuinders met een 
intensieve, op technologie gebaseerde gemechaniseerde agrarische bedrijfsvoering. 
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Zoals de vorige vier films laten zien, verbeeldt dit het door de Cultuurtechnische 
Dienst gepropageerde landschap. Delen van de productie vertonen afwijkende 
filmische vormkenmerken, zoals in de sequentie tussen 15’50 en 18’10. Dit deel  
lijkt op een educatieve natuurfilm en past bij het gewenste landschap van de 
natuurbeschermers.  
          De tweede representatie van het ongewenste landschap is het volkstuintje in 
beheer bij de ‘wilde recreant’. Hij onderhoudt met liefde zijn eilandje en is er op 
13’20 van overtuigd dat ook hij in de polder thuishoort. Later vertelt de natuur-
beschermer opnieuw en bijna letterlijk dat de volkstuinen ‘ongewenst’ zijn. 
 

 

 
De problemen komen in de symbolische dialoog ter sprake tijdens de hearing. Zij zijn 
volgens de commentaarstem waarschijnlijk alleen op te lossen met het onteigenen 
van de volkstuinen.  
 
De suggestie van de vergaande macht van de staat waarover de commentaarstem 
spreekt, gaat vergezeld van beelden vanaf het water door eerst een tent achter een 
beschoeide oever te laten zien en daarna een omgevallen boom in een begroeide 
slootkant van een volkstuin waar recreanten rustig vissen. 
 

 

 
Dit beeld is geen warrant voor de stelling. Ook de romantische muziek ontkracht de 
zware overheidsmaatregel. Wellicht richtte de productie zich op de toen nog 
aanwezige volkstuinders in de polder. Maar de kans lijkt klein dat zij, na het zien van 
de film, op de gedachte zouden komen om hun eilandjes vrijwillig te verkopen aan de 
natuurbeschermers.  
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De meeste films in de collectie propageren bestaand beleid. Dat doet EILANDSPOLDER 

(1974) niet. De vertelling verhult het doel dat het ministerie met deze film voor ogen 
had. Wie nam het initiatief en reserveerde het budget om deze lokaal-politiekgevoelige 
film te maken? Welke maatschappelijke dialoog wilde het departement met de film 
ontwikkelen en beheersen?  
  
Door een globale antropologische verkenning in de polder en het dorp De Rijp is een 
groot aantal van de personages uit de film achterhaald. Uit de gesprekken met de 
mensen in De Rijp en omgeving bleek dat geen van hen deze film had gezien of zich een 
vertoning ervan in de streek herinnerde. In de berichtgeving over de kwesties in de 
Eilandspolder in de regionale of landelijke pers werd de film niet genoemd en ook in de 
lokale geschiedschrijving komt EILANDSPOLDER (1974) niet voor.87 De film richtte zich dus 
waarschijnlijk niet op de lokale bevolking of de concrete vraagstukken in de 
Eilandspolder zelf. Welk organisatieonderdeel vallend onder het ministerie van 
Landbouw was de opdrachtgever van deze film en wat was het doel, en wie had zij als 
doelgroep voor ogen? 
 Wellicht hadden in 1974 de makers als doelgroep ‘de boer’, ‘de recreant’ en de 
‘natuurbeschermer’ in een gebied met hoge natuurwaarden waar dan ook in Nederland 
voor ogen. De film zou dan kunnen propageren dat zij, in het algemeen, samen op zoek 
moesten gaan naar het combineren van rust en ruimte voor bewoners uit de stad en het 
beschermen van zeldzame planten en dieren. Maar gebieden met een vergelijkbare 
problematiek als in de Eilandspolder worden in de film niet genoemd. Dus dit was 
waarschijnlijk niet de opzet van de opdrachtgever en de makers.  
 De meeste personages in de film blijven anoniem. Alleen professor ingenieur  
C. Bijkerk van de wetenschappelijke Werkgroep krijgt een naam. Blijkbaar hechtte de 
opdrachtgever van de film grote waarde aan het advies van die werkgroep aan 
Staatsbosbeheer (SBB) en de Cultuurtechnische Dienst. SBB neemt met het beschermen 
van de natuur, zoals in de sequentie van 15’55-20’15, de meeste tijd en aandacht van de 
vertelde geschiedenis. Daarnaast zit in de film een groot aantal waardeoordelen die 
lijken op propaganda voor de natuur. Dit leidt tot de conclusie dat SBB de virtuele 
verteller is.  
 In eerste instantie lijkt het werk van Staatsbosbeheer, onder ‘het ressort van het 
ministerie van Landbouw’, in deze productie niet betwist te zijn. Maar, in de symbo-
lische ruimte van de film, levert tijdens de ‘hearing van het Gemeentebestuur, 
Aktiekomité en Recreanten’ op 23’50 het moeilijk te plaatsen personage kritiek op de 
bestaande overheidspraktijken en houdt een pleidooi voor nieuwe regelgeving. Het is 
onduidelijk of hij de lokale overheid of het Aktiekomité vertegenwoordigt. Deze bijdrage 
maakt de productie bijzonder, maar beantwoordt nog niet de vraag waarom het 
ministerie van Landbouw een film liet maken over een gevoelige lokale kwestie.  
Van deze productie is de doelgroep niet ‘de boeren in heel Nederland’, zoals van de 
meeste films uit de collectie.88 Op wie deze film zich dan wel richt is niet eenvoudig te 
beantwoorden. De puzzels die in de realiteit van de Eilandspolder gelegd moesten 

                                                
87  Hoek, Fred. Cora Ney en Eric Berkhout. Tuinderijen van toen. Welgelegen in de Eilandspolder. De Rijp: 

Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland, 2016. DORP DURF TE LEVEN (2014) DVD, Knipsel, Bert en 
Daniel Knipsel (dir). Knipsel Multimedia De Rijp. 

88  Ministerie van Landbouw en Visserij en Voedselvoorziening., Films (Catalogus). 's-Gravenhage: 1948. 
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worden om nieuw landelijk beleid te ontwikkelen komen in de film niet voor. Wie was 
de opdrachtgever die, met de film, een maatschappelijke dialoog met welke doelgroep 
aan wilde gaan om tot een nieuwe aanpak voor weidevogelgebieden te komen?  
 

Conclusies EILANDSPOLDER (1974) 
 

Volgens de film kon alleen met nieuwe regelgeving ‘de vrede […] terugkeren in de 
Eilandspolder, de vrede van oudsher.’ Een ruilverkaveling was volgens de wet van 1954 
een instrument ‘ten behoeve van de landbouw’ en daardoor voor het oplossen van de 
conflicten tussen natuurbehoud en recreatie in de polder niet van toepassing. De 
taalkundige stijlkenmerken waarin de zinnen van het pleidooi tijdens de hearing is 
vormgegeven, verwijzen naar beleidsmakers, medewerkers van de ‘ambtelijke 
instanties’, provinciale en landelijke bestuurders. En daarmee naar de groep mensen  
die het dominante discours binnen het ministerie van Landbouw bepaalden en onder-
hielden. Zij zouden ruilverkavelingen, zoals wettelijk vastgelegd, in de toekomst niet 
alleen moeten zien als een ruimtelijk-agrarisch instrument, maar ook als middel om 
andersoortige problemen op te lossen, zoals met natuurbescherming. De analyse heeft 
als dus als eerste uitkomst dat de voorlichters van het departement met de 
EILANDSPOLDER (1974) niet het bestaande beleid voor het voetlicht brachten maar met 
een activistische houding duidelijk de ‘onder- en bovengrenzen’ van de overheids-
informatievoorziening opzochten.89  
 Met de gepropageerde regelgeving zou de overheid de taak van conflictbeheerser 
beter kunnen vervullen. De inzet van onteigening en wellicht van politiegeweld, waar-
mee de film dreigt, zou dan niet nodig zijn. Al op 5’20, dus aan het begin, geeft de film 
aan dat de staat bij het oplossen van maatschappelijke problemen de rol van politieman 
op zich kan nemen. Dat gold dus niet alleen voor de polder, maar voor alle landbouw-
natuurconflicten in Nederland in die jaren. De film EILANDSPOLDER (1974) roept op tot 
nieuw beleid maar de agrariërs uit het gebied spelen in de symbolische ruimte geen 
belangrijke rol.  
 EILANDSPOLDER (1974) is dus waarschijnlijk ook een pleidooi om, op nationaal 
niveau, nieuwe wet- en regelgeving ten aanzien van agrarisch natuurbeheer mogelijk te 
maken. De bovenstaande suggestie wordt bevestigd door het bestuderen van de 
ontwikkelingen in het regeringsbeleid. In Nederland kreeg agrarisch natuurbeheer vorm 
in de Relatienota 1975 van de rijksoverheid.90 De nota zou het nieuwe beleidskader gaan 
bieden waarvoor de lokale natuurbeschermers in 1972 tijdens een hearing in De Rijp 
pleitten. De ervaringen opgedaan in de Eilandspolder worden in de nota zelfs expliciet 
genoemd. Wellicht werd de oproep voor nieuw beleid tijdens de hearing gedaan 
namens de directie van Staatsbosbeheer. Het idee om boeren in te zetten bij het  
beheer van natuurgebieden en daarvoor een vergoeding te betalen moest ook in 
kringen van natuurbeschermers, ambtenaren en bestuurders aanvaardbaar gemaakt 
worden. Pas daarna zouden de nieuwe uitgangspunten opgenomen kunnen in de  
 

                                                
89  Marja Wagenaar, De Rijksvoorlichtingsdienst. Geheimhouden, toedekken en openbaren. (diss). Den Haag: 

Sdu Uitgevers, 1997. 
90  Snoo, G.R. de. (red). Agrarisch natuurbeheer in Nederland, Principes, resultaten en perspectieven. 

Wageningen Academic Publishers, 2016: 64-65 en 99-100. 
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formele wet- en regelgeving. Dus de kwesties en ervaringen die in EILANDSPOLDER (1974) 

geschetst worden, speelden een rol bij het ontwikkelen van het landelijk beleid om … 
 
 … de meest waardevolle en gevoelige delen van ons cultuurlandschap voor  
 een verdere aantasting te behoeden en anderzijds de boer in staat te  
 stellen in het kader van zijn bedrijfsvoering de beheersfunctie voldoende tot  
 zijn recht te laten komen. 91  
 

EILANDSPOLDER (1974) en agrarisch natuurbeheer 
in het ruilverkavelingsprogramma 
 

In de streek rond De Rijp werden de melkveehouderij en tuinbouw van oudsher uitge-
oefend op kleine, verspreid liggende kavels, van elkaar gescheiden door vele brede 
sloten. In deze vaarpolders was rationele landbouw vrijwel niet mogelijk.92  
  

 Vignet 7.31 

In 1938, de crisistijd, dienden boeren en tuinders uit het gebied een aanvraag in voor 
een ruilverkaveling.93 Aanleidingen vormden de afname van de welvaart, het 
teruglopen van het bevolkingsaantal en het gebrek aan bestaansmogelijkheden.  
In 1941 werd een ruilverkavelingsplan voor het blok in stemming gebracht. Het 
landschap zou eenzelfde soort inrichting krijgen als die van de polder Hensbroek, 
zoals te zien is in de film VAN VAAR- TOT RIJPOLDER (1960).  
 
Een ‘graafploeg’ uit Schermerhorn, waarschijnlijk van de werkverschaffing.  
 

 

 
De omvangrijke grondverzetswerkzaamheden zouden niet door machines of 
zandzuigers, maar door werkloze arbeiders met schop en kruiwagen uitgevoerd 
worden. Het grootste deel van de kosten van de bijna drie miljoen gulden zouden 
daarom gedekt worden door de Rijksdienst voor de Werkverruiming.  
 
 

                                                
91  Stee, A.P.J.M.M. van der. W. Meijer en J.P.A. Gruijters. Nota relatie tussen landbouw en natuur en 

landschapsbehoud. Ministeries van Landbouw en Visserij, Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Tweede Kamer der State Generaal, Den Haag, 1974-1975 
Zitting 13 285, nrs. 1-2: 2. 

92  Werkgroep Jonge Veehouders Eilandspolder, Eilandspolder. Inrichtingsplan Oostelijk Vaargebied. (2e 
druk) Groot-Schermer / Schermerhorn, 1979: 3-4. 

93  Werkgroep Jonge Veehouders Eilandspolder 1979: 44. 
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De ruilverkavelingsrente werd voor dertig jaar vastgesteld op tien gulden per jaar. 
Het plan werd aangenomen, maar vanwege de oorlogsomstandigheden niet 
uitgevoerd.94  

 
Het ministerie van Landbouw verwachtte in het Meerjarenplan voor ruilverkaveling en 
andere cultuurtechnische werken in Nederland in 1958 hoge baten van de herinrich-
tingen van agrarische gebieden in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.95 Vanwege 
de steeds zeldzamer wordende weidevogels kregen echter ook natuurbeschermers 
belangstelling voor agrarisch onrendabele veenweidegebieden zoals de Eilandspolder. 
Zij kregen rond 1965 financiële steun van het ministerie van CRM. De natuurbescher-
mingsorganisaties begonnen vervolgens met het aankopen van kavels die voornamelijk 
in handen waren van kerkgenootschappen en verzekeringsmaatschappijen.96  
De verspreid liggende eilandjes in eigendom van Staatsbosbeheer en het Noord-
Hollands Landschap werden als natuurgebiedjes beheerd om de vogelstand te 
stimuleren. Of zij werden opnieuw aangeboden aan de boeren met beperkingen  
wat betreft de agrarische bedrijfsvoering. Zoals gebruikelijk bleven de pachtprijzen,  
nu echter met een tegenprestatie, laag. En ondertussen hadden ook recreanten uit  
de stad de polder weten te vinden om de eilandjes tot volkstuinen te maken.97  
De vaarpolder werd aldus een lappendeken van verspreid liggende natuurreservaatjes, 
intensief gebruikte volkstuintjes, hooi- en weidegebiedjes van de melkveehouders en 
tuinderijen. Dit zorgde voor de conflicten en spanningen waarover de film vertelt. 
Bestemmingplannen voor het buitengebied bestonden nog niet en de overheid had  
dus geen formele regels in handen om de conflicten over de inrichting en het beheer 
van de polder op te lossen.  
 
In 1968 presenteerde Eurocommissaris Sicco Mansholt zijn eerste voorstellen voor een 
‘tweede pijler’ van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Om overproductie 
tegen te gaan werd voorgesteld om onrendabele gebieden uit productie te nemen en 
om te zetten in natuur. Dat zou wellicht in de Eilandspolder kunnen gebeuren. In 1969 
dienden de gemeenten en polderbesturen voor de Eilandspolder een tweede formele 
aanvraag in voor een ruilverkaveling bij het provinciaal bestuur. Gezien de grote 
belangstelling en de eigendomsposities van de natuurbeschermingsorganisaties was  
het omzetten van vaar- naar rijpolder van de baan. In het gebied was niet het 
verbeteren van de landbouw de belangrijkste opgave, maar de verhouding tussen 
recreatie en natuur. Dit was nieuw voor de landbouwkundig ingenieurs van de 
Cultuurtechnische Dienst. De veranderde verhoudingen tussen landbouw, natuur en 
recreatie speelden ook bij andere aangevraagde ruilverkavelingen in verschillende 
streken in het land. Daarom was extra onderzoek nodig en benoemde het ministerie  
van Landbouw in 1969 een studiecommissie bestaande uit Wageningse deskundigen.  
  
                                                
94  Hoek, Ney en Berkhout 2016: 46, 73. 
95  Centrale Cultuurtechnische Commissie, Meerjarenplan voor ruilverkaveling en andere cultuurtechnische 

werken in Nederland. 's-Gravenhage: Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, 1958: 88. 
96  Uri, Ben. „Eilandspolder: Boeren in de boot.” In Spil, progressief-onafhankelijk maandblad voor 

zelfstandigen en werknemers in het midden- en kleinbedrijf. # 4, 1978: 73. 
97  In zijn bijdrage aan de verzameling LANDBOUWFILMS EN VERHALEN vertelt Wim Schermerhorn hoe het 

opkopen van kavels door natuurbeschermingsorganisaties in de streek verliep. 
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In diezelfde tijd zochten vertegenwoordigers van de lokale boerenstands-organisaties, 
SBB en het Noord-Hollands Landschap in de Eilandspolder ook naar oplossingen. In een 
gezamenlijke regionaal ‘agrarische commissie’ werd een plan opgesteld, waarin 
aandacht werd besteed aan een verdeling in reservaat- en beheersgebieden en 
daarnaast ook aan onderwerpen als bedrijfssamenvoegingen, beheersmaatregelen, 
vergoedingen en financieringsbronnen. In 1972 verscheen het rapport De landinrichting 
Eilandspolder als vogelreservaat dat Bijkerk op 7’10 in de film presenteert. Dit rapport 
kende nogal wat overeenkomsten met het plan van de ‘agrarische commissie’ uit de 
streek zelf. Maar in de voorstellen van de studiecommissie van deskundigen was het 
reservaatgebied omvangrijker en dus het landbouw- en beheersareaal kleiner.  
De plannen bleven vooralsnog in de bureauladen van de verantwoordelijke  
instanties liggen.98 
 
In 1973 trad het Verenigd Koninkrijk toe tot EEG met als voorwaarde dat de Hill Farm Bill 
onderdeel zou worden van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dit werd de 
‘Bergboerenregeling’ oftewel het Europese beleid voor Less favoured areas. In deze 
gebieden konden boeren inkomenssteun krijgen van de staat. De nieuwe Europese 
richtlijn moest in de lidstaten en dus ook in Nederland uitgewerkt worden in nationale 
wet- en regelgeving. Zoals aangegeven, had deze nieuwe vorm van natuurbeheer een 
pleidooi nodig om omgezet te worden in beleid. Dat gebeurde in Nederland met de 
Relatienota (1975). De praktijken in de Eilandspolder boden, zoals de nota aangaf,  
de nodige inspiratie. Want de uiterst lage prachtprijs voor de boeren kon gezien  
worden als een vorm van inkomenssteun.  
 In 1975 gaf de landelijke Centrale Cultuurtechnische Commissie (CCC) ook een 
positief advies over de ruilverkaveling Eilandspolder, waarna  een Voorbereiding-
scommissie in 1976 van start ging om een kansrijk inrichtingsplan uit te werken.99  
Een werkgroep Jonge Veehouders keerde zich tegen dit plan en maakte in 1977-78  
in samenwerking met de Boerengroep uit Wageningen, een linksgeoriënteerd 
samenwerkingsverband van voornamelijk studenten en een aantal medewerkers van  
de Landbouwhogeschool in Wageningen, een alternatief inrichtingsplan ‘van onderop’.  
Zij drongen aan op het aanwijzen van grote delen tot ‘beheersgebied’ in plaats  
van ‘reservaat’. En zij pleitten voor het snel uitvoeren van de ruilverkaveling.100  
De initiatieven ‘van onderop’ in de Eilandspolder kregen zo nu en dan aandacht in  
de landelijke pers, zoals in De Waarheid van 16 november 1976 en De Telegraaf van  
8 november 1979.  
 In 1977 werd de polder aangewezen als ‘voorrangsinventarisatiegebied’ voor de 
toepassing van de Relatienota uit 1975. De discussies en onderhandelingen om tot een 
praktisch en voor alle betrokkenen aanvaardbaar inrichtingsplan te komen duurden tot 
1980. Het toen voorgestelde formele ruilverkavelingsplan kreeg bij de stemming een 
grote meerderheid. De Plaatselijke Commissie onder voorzitterschap van Wim 
Schermerhorn kon aan de uitvoering beginnen. De eerste beheersovereenkomsten in 
Nederland werden in 1981 vrijwillig gesloten in de Eilandspolder.101 In 1988 sloot de 
                                                
98  In de brochure van de Werkgroep Jonge Veehouders Eilandspolder uit 1979 kijken zij op p. 17 in het kort 

terug naar de moeizame geschiedenis van de ruilverkaveling van de streek. 
99  Uri 1978: 73. 
100  Werkgroep Jonge Veehouders Eilandspolder 1979. 
101 Snoo 2016: 31, 43, 91. 



                       Bewogen landschap – 7 Bewogen platteland  

 354 

ruilverkaveling formeel af.102 Landschap Noord-Holland noemt de Eilandspolder in  
2018 een van hun mooiste gebieden.103 
 Zoals Wim Schermerhorn, destijds voorzitter van de Plaatselijke Commissie in 
LANDBOUWFILMS EN VERHALEN vertelde, stond de ‘recreatiekwestie’ grotendeels los van  
de zoektocht naar agrarisch natuurbeheer in de Eilandspolder. Hij geeft aan dat de 
‘vrede van weleer’ (24’55) in de Eilandspolder nog steeds niet is teruggekeerd.  
Het landschap is tot op de dag van vandaag betwist gebied gebleven. Kortom, in de 
Eilandspolder werden door de veehouders, natuurbeschermers en beleidsinstanties 
kleine maar bijzondere stappen gezet en toenadering tot elkaar gezocht. Daarmee 
leverden zij bouwstenen voor de totstandkoming en uitvoering van het nationale  
beleid van de Relatienota 1975.  
 

7.6.6   ALLES WISSELT (1982)  
  

 Vignet 7.32 

Deze film markeert het einde van de gehele onderzoeksperiode en van het tijdperk 
van ‘Verschuivende perspectieven 1973-1985’ in het ruilverkavelingsprogramma.  
 
Titelbeeld M 522 ALLES WISSELT (1982) 0’20. 

 

Kleuren, geluidsfilm, 27’40, Nederlands. 
Regie: Juan Goudsmit. 
Opdrachtgever: Ministerie LNV, 
Landinrichtingsdienst. 
Doelgroep: Middelbare scholieren, 
grote publiek.  
Doel: Dwingend pleidooi voor een 
brede maatschappelijke discussie over 
landschap, natuur en recreatie in de 
verstedelijkte samenleving.   

De film schetst de puzzels die moeten worden gelegd in een klein en dichtbevolkt 
land om in de groene ruimte de maatschappelijke functies van voedselproductie, 
recreatie en natuurbehoud een plaats te kunnen geven. Vervolgens geeft de 
productie een groot aantal voorbeelden om het probleem van diverse kanten te 
bekijken. De commentaarstem in ALLES WISSELT (1982) vertelt in de tegenwoordige 
tijd en spreekt de kijker informeel, direct en op licht ironische wijze aan. Hij spreekt 
in Algemeen Beschaafd Nederlands. De stem heeft het karakter van een invoelende 
onderwijzer:  
 
          Nederland, één van de kleinste stukjes in de lappendeken Europa. Om wat 
          nauwkeuriger te zijn, ongeveer 4 miljoen hectaren groot, of, eh, klein. En 
          daarmee een van de dichtstbevolkte. (0’30)  
 

                                                
102 Hoek 2016: 74. 
103 Frank Buissink, „Eilandspolder op z'n moooist.” Landschap Noord-Holland. # 09 (2018): 4-10. 



                       Bewogen landschap – 7 Bewogen platteland  

 355 

Verschillende personages geven met hun eigen stem hun, veelal met elkaar bots-
ende, verlangens en overtuigingen over het landschap weer. De wijze van praten van 
personages onthult waar ze vandaan komen. Aan bod komen historische ontwikke-
lingen en vragen over de toekomst. De beeldlijn van de film bestaat uit impressies 
van de Nederlandse groene ruimte. ALLES WISSELT (1982) laat de sterke urbane 
krachten zien die de ontwikkelingen op het platteland bepalen. Het aankaarten van 
maatschappelijke kwesties past in de conventies van de Direct Cinema.  
Geen enkel personage krijgt een naam mee en niemand maakt in de film een 
persoonlijke ontwikkeling door. Zoals gebruikelijk in de Hollandse documentaire 
school blijven de rollen ‘metaforisch’ en vertegenwoordigen de boeren, de 
recreanten en de natuurbeschermers in het algemeen. Elke groep maakt de eigen 
standpunten kenbaar en geeft soms blijk van een beetje begrip voor de ander. 
Daarbij neemt de stem van de boeren, na de commentaarstem, de meeste tijd in 
beslag. Inhoudelijk legt de vertelling de nadruk op de veranderende maatschap-
pelijke positie van de boeren die nogal eens ‘in het nauw gedreven’ (3’30) zijn.  
ALLES WISSELT (1982) lijkt een filmisch essay, waarin vanuit verschillende invals- 
hoeken een thematische verkenning wordt gedaan naar de kwesties die spelen in  
de ‘groene ruimte’.104 

 
Na de korte uiteenzetting over het dichtbevolkte karakter van Nederland, met behulp 
van een animatie, komt op 2’19 de essentie van de kwestie:  
 
 Dat is het probleem van Nederland, tekort aan ruimte. Wat voor de een 
 vakantiegebied is, betekent voor de ander woon- en werkgebied en, voor weer 
 een ander, onvervangbare natuur. We zullen het eens moeten worden, de groene 
 ruimte is van ons allemaal. 
 

 Vignet 7.33 

De uitspraak het ‘eens worden’ wordt in de film gewaarborgd door beelden van het 
mooie Zuid-Limburgse heuvelland in de lente waarin ook boeren hun geld proberen 
te verdienen. 
 

 

 
 

                                                
104   Vos 2004: 89. 
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Wellicht is de jonge boer uit Zuid-Limburg de held van het verhaal. In de eerste 
sequentie zit hij achter zijn vader die de trekker bestuurt. In de laatste sequentie van 
de film zit hij zelf achter het stuur, is zijn vader afwezig en gaat hij aan de kant voor 
de auto met caravan.  
 

 

 
De vertelling lijkt aan het slot met de zin ‘De balans is nooit in rust’ een open einde  
te hebben, maar op symbolisch niveau laat de sequentie zien dat de recreant de 
overwinnaar is van de strijd om de schaarse ruimte in Nederland.  
 
De personages geven vanaf het begin van het verhaal de overtuigingen weer  
van verschillende belangengroepen. Daardoor zijn er ook verschillende ‘gewenste’  
en ‘ongewenste’ landschappen. Het gewenste landschap van de recreërende 
stadbewoonster is de camping waarop zij in Zuid-Limburg verblijft. 
 

 

 
De natuurbeschermers spreken zo goed als accentloos. Zij schuren daarmee aan 
tegen de commentaarstem, de stem van de overheid. De eerste natuurbeschermer 
die in de film verschijnt, uit zijn angst over het verdwijnen van de vlinders.  
En waarschijnlijk is hij ook bang dat het veenmoeras achter hem in de toekomst  
niet meer zal bestaan.  
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Het meest gewenste moderne agrarische landschap op 8’15 bestaat uit kassen waar 
de productie bijna tot in detail gecontroleerd kan worden en op industriële wijze 
plaatsvindt.  
 

 

 
Volgens de film is het algemeen maatschappelijk meest gewaardeerde landschap de 
traditionele hoogstamboomgaard in Zuid-Limburg. Maar gezien de commentaarstem 
is ook dit landschap betwist want de boer is ontevreden over de vergoedingen die hij 
van de overheid ontvangt om de onrendabele boomgaard in stand te houden.  
 

 

 
Later komt in de film het door iedereen ongewenste landschap in beeld.  
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De grens tussen stad en platteland in het ongewenste landschap is volgens de film 
scherp en moeilijk over te steken. Dit past bij een dominante opvatting in de 
moderne ruimtelijke ordening. Daarin worden gebieden met verschillende functies, 
zeker als zij conflicterend zijn, gescheiden.  Opvallend is dat volgens de commentaar-
stem de spreekwoordelijke vrijheid in de stad onder druk staat. Die gewenste vrijheid 
zou zich dan op het platteland bevinden. 

 
ALLES WISSELT (1982) vertelt dat het bij een herinrichting van het landelijk gebied niet 
alleen gaat over het verbeteren van de werk- en leefomstandigheden voor de boeren 
zoals bij een ruilverkaveling het geval was. Op 17’50 maakt de commentaartekst het 
verschil tussen de vroegere agrarische ruilverkaveling en de toekomstige algemene 
landinrichting niet helder. Dat gebeurt ook in andere sequenties van de film niet. 
  

 Vignet 7.34 

De commentaarstem vertelt dat een landinrichting ‘verder gaat’ en de groene ruimte 
wil herinrichten voor de gehele, voornamelijk stedelijke, samenleving. En net als bij 
de eerste vier films in de selectie is de belangrijkste tactiek bij het veranderen van 
het landschap het fysiek zwaar ingrijpen. 
 

 

 
In het taalgebruik van de commentaarstem valt op dat er nogal eens normatieve 
zinnen met het werkwoord ‘moeten’ in voorkomen. Een kleine greep:  

 
0’50    ‘Op dat stukje moeten veertien miljoen Nederlanders ….’  
2’30    ‘We zullen het eens moeten worden.’  
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15’50  ‘… nooit eerder moest de ruimte …’  
22’10  ‘… moet er worden gekozen …’  
25’25  ‘… zo moet het toch niet zijn …’  
27’45  ‘Er moet intens worden samengewerkt …’  
 

De uitspraken van de personages klinken tot aan de stemming over de ruilverkaveling 
op 21’25 nogal eens verwijtend. Een vrouw vertelt met flats op de achtergrond 
(3’50):  ‘… de koeien hebben een enorme ruimte en wij zitten op elkaar gestapeld.’   
Op 9’20 zegt een boer in het land met de stad op de achtergrond ‘… die plannen 
veranderen […] en 22 jaar later weten we het nog niet.’ En ten slotte de natuur-
beschermster op 12’40: ‘Als we dit nou niet zo bewaren heb je uiteindelijk alleen 
maar bramen en brandnetels over.’  
 
Bij het sleutelbegrip ‘soort plan’ laat de film een kaart zien waarop strepen en lijnen 
getekend worden. Zij waarborgen de uitspraken over de maatschappelijke dialoog 
waarin ‘iedereen mag meepraten.’ Want … 
  
          … hebben ze wel genoeg aandacht gekregen, wordt er niet te veel rekening  
          gehouden met de boer, de stedeling, de visser, de natuur. Het blijft geven  
          en nemen. 
 
Het is onduidelijk van wie de kaart afkomstig is, wie de lijnen trekt en wat zij 
betekenen. 
 

 

 
In de maatschappelijke dialoog in de film vinden dus onderhandelingen plaats over de 
inrichting van het landschap. In de symbolische wereld valt een besluit door de uitslag 
van de stemming over de ruilverkaveling Waterland op 21’25. De film besteedt vanaf 
deze sequentie aandacht aan het realiseren van herinrichtingsplannen. In deze afwik-
keling zijn de bijdragen van de personages minder scherp en de uitspraken hebben meer 
het karakter van inzicht te willen geven in de verschillende persoonlijke overtuigingen 
dan van het maken van verwijten. 
 
De film lijkt met de keuze voor het gebruik van de eerste persoon meervoud, van  
‘we’, te willen benadrukken dat het landschap een ‘collectief goed’ is. Het oplos- 
sen van de gestelde problemen ligt dus op de schouders van de gehele Nederlandse 
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samenleving. Zij zijn daarmee de verantwoordelijkheid van zowel de mensen in de  
stad en de boeren op het platteland als van de natuurbeschermers en recreanten en, 
ten slotte, de overheid. De verbeelde kijker is dan ook ‘De Nederlander’ in het 
algemeen.   
 De vertelling speelt met de begrippen ‘modern-traditioneel’ en ‘stad-platteland’. 
Deze komen in de film steeds in afwisseling en kort op elkaar gemonteerd voor. Ze zijn 
in de loop van het verhaal elkaars tegenstelling, schuren langs elkaar heen, maar komen 
niet bij elkaar. De sequenties van tegengestelde scènes hebben een dubbele functie.  
Zij dragen bij aan het vergroten van de dramatische lijn in het verhaal en geven daar-
naast uiteenzettingen over de achtergronden van het conflict. De oplossing voor het  
in de film opgebouwde conflict is de ‘democratische’ stemming over de ruilverkaveling 
in Waterland.  
  
In de symbolische wereld van de film komen beelden van stallen voor intensieve 
dierlijke agrarische productieprocessen van bijvoorbeeld varkens-, kalfs- of kippenvlees 
niet voor. Daardoor ontbreekt in de film een grote bron van kritiek van de recreanten, 
de natuurbeschermers op de landbouwsector. Welke inhoudelijke, beleidsmatige rol de 
overheid speelt bij het zoeken van ‘het blijvend evenwicht’ blijft buiten de vertelling.  
In de film komen immers geen voorbeelden voor van een goede gedachtenuitwisseling, 
van gezamenlijke besluitvorming of collectief praktisch handelen over de inrichting en 
beheer van het landschap, van de groene ruimte.  
  

Conclusies ALLES WISSELT (1982) 
 

ALLES WISSELT (1982) lijkt de uitgangspunten van Landinrichtingswet uit 1985 aan te willen 
kondigen.105 Maar een heldere uitleg dat de ene wet de andere zou opvolgen, komt niet 
voor. Dat was waarschijnlijk omdat de voorlichtingsfilm zich moest houden aan vastge-
steld beleid. Bij het uitbrengen van de film was de Ruilverkavelingswet van 1954 immers 
nog van kracht. Ook de verschillen in doelen, juridische kaders en procedures van de 
twee wetten blijven onderbelicht. Dat de agrarische bevolking de zeggenschap over de 
herinrichtingen van het platteland in de Landinrichtingswet zou verliezen aan het 
algemene bestuur van Provinciale Staten, is in de vertelling afwezig.  
 In het tijdschrift Bedrijfsontwikkeling, dat zich richtte op de medewerkers van de 
vernieuwde Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst (RLVD), schreef Anne van den Ban, de 
hoogleraar Voorlichtingskunde aan de LH in Wageningen, een artikel met de titel „De rol 
van de voorlichting bij landinrichting.” De inhoud werd breed verspreid in verschillende 
media onder vele ambtenaren die verantwoordelijk waren voor de ruilverkavelingen. 
Het artikel kan gezien worden als een deel van het inhoudelijk fundament voor 
ALLES WISSELT (1982). Een sleutelbegrip in het artikel is ‘vertrouwen’ dat aan de basis ligt 
van goed overheidsbeleid. Een belangrijke taak van de voorlichting is het vergroten van 
het vertrouwen van alle betrokkenen zoals boeren, recreanten en natuurbeschermers in 
een landinrichtingsgebied in de overheid ook al hebben zij uiteenlopende en vaak 
schurende belangen. Van den Ban concludeerde dat de voorlichting hulp moet bieden 
aan alle betrokkenen bij de menings- en besluitvorming, zodat zij zicht krijgen op de 

                                                
105  Andela 2000: 225. 
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verhouding van hun eigen ervaringen en inzichten ten opzichte van anderen. En dat dit 
inzicht op een verantwoorde wijze geïntegreerd kan worden in de plannen van de 
landinrichters in dienst van de overheid.106 
 Gezien het veelvuldig voorkomen van het werkwoord ‘moeten’ in ALLES WISSELT 

(1982) wil de virtuele verteller, de Landinrichtingsdienst als onderdeel van de 
rijksoverheid, alle burgers medeverantwoordelijk maken voor de ontwikkelingen op  
het platteland. ALLES WISSELT (1982) is vooral een dwingende oproep aan alle 
Nederlanders om zich te mengen in een brede maatschappelijke dialoog over de 
toekomst van de groene ruimte. Het opleggen van deze zware verplichting past bij de 
overtuiging dat de overheid door middel van ‘inspraak’ alle stemmen en overtuigingen 
in de maatschappelijke dialoog de mogelijkheid geeft met elkaar in overeenstemming  
te komen en om zo het beleid en regelgeving mede vorm te geven. Door het vele 
gebruik van het begrip ‘moeten’ geeft de staat zichzelf in deze film de rol van de strenge 
schoolmeester en bijna van een politieagent. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de burgers uit 
1982 zich zouden schikken in het naleven van deze opdracht of dat bevel.   
 

ALLES WISSELT (1982) en het einde van het agrarisch 
ruilverkavelingsprogramma 
 

De film is de laatste in de historische collectie van het ministerie van Landbouw en 
Visserij met ruilverkaveling als onderwerp. De Landinrichtingsdienst, de opvolger  
van de Cultuurtechnische Dienst, was de interne opdrachtgever. Zoals in hoofdstuk 6  
is beschreven zou de filmproductie worden ingezet bij inspraakbijeenkomsten over 
landinrichtingsprojecten, maar bovenal bij algemene discussies over de toekomstige 
inrichting van Nederland, zoals bij de Structuurschema’s behorend bij de Nota’s 
Ruimtelijke Ordening en Streekplannen. Die maatschappelijke dialogen vonden plaats 
onder de regie van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en niet van het departement 
van Landbouw.  
 
De kwesties rond de stemmingsprocedures zoals in Tubbergen in 1971, de ruimtelijke  
en maatschappelijke problemen over de verhouding tussen landbouw en natuur, de 
stedelijke wensen voor wonen, werken, recreëren en verkeer gingen gepaard met 
steeds verdergaande kritiek op de Ruilverkavelingswet 1954. De wet werd daarom 
telkens herzien en aangepast. Voor de herinrichting van gebieden met ingewikkelde en 
meervoudige problemen zoals in Midden-Delftland en Oost-Groningen kwamen speciale 
wetten. Al in 1976 pleitte een interdepartementale commissie onder leiding van  
ir. S. Herweijer voor een volledig nieuwe Landinrichtingswet. Die zou niet alleen gericht 
zijn op het verbeteren van de werkomstandigheden van de boer, maar ook op een goed 
woon- en werkklimaat en de gehele regionale economische en maatschappelijke 
ontwikkeling. De beslissingsbevoegdheid over de projecten moesten de grondeigenaren 
en -gebruikers afstaan aan het provinciaal bestuur. Omdat ALLES WISSELT (1982) zich richt 
op alle burgers van Nederland, volgt de film de uitgangspunten van de Landinrichtings-
wet als onderdeel van het algemene ruimtelijke ordeningsbeleid. Die wet trad 
uiteindelijk in 1985, na het uitbrengen van ALLES WISSELT (1982), in werking.  
                                                
106  Ban, A.W. van den. „De rol van voorlichting bij landinrichting.” In Bedrijfsontwikkeling nr. 12 (1980): 

1113-1117. 
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De grote macht van het ministerie van Landbouw en de agrarische sector over de ruimte 
op het platteland was daarmee ten einde.107  

 

 7.7  Tot slot over de zes films 

In dit hoofdstuk zijn de voorlichtingsfilms stuk voor stuk onderworpen aan een 
audiovisueel retorische analyse. Die richtte zich in de eerste plaats op het landbouw-
structuurbeleid en het ruilverkavelingsprogramma. Zij werden geplaatst in de context 
van de periode waarin de desbetreffende productie werd gemaakt. De zes films samen 
omspannen als een ‘audiovisueel opus’ ook de onderzoeksperiode van veertig jaar. 
Hiermee is de basis gelegd voor een meer omvattende analyse, waarin de verande-
ringen in de tijd van de beleidsmotieven en de discoursen over de vernieuwingen in  
de structuur van de landbouw en het leven op het platteland zijn gevat.  
De analyse van de in de films verbeelde processen door de jaren heen staat beschreven 
in het volgende hoofdstuk en gebeurt aan de hand van twee analytische filmische 
essays.108  Deze video-essays bouwen voort op de twaalf inventariserende korte 
producties die in dit hoofdstuk centraal stonden. Daarbij zijn de dominante represen-
taties van de sleutelbegrippen met betrekking tot de thema’s ‘landschap’ en ‘social 
engineering’ uit de zes films van 1950 tot 1982 in historische reeksen geplaatst. Doel 
daarbij is om zicht te krijgen op de wijze waarop het ministerie van Landbouw vorm  
gaf aan zijn streven de landbouw en het agrarisch landschap te veranderen, te sturen en 
te beheersen. Deze analytische video-essays, DE REPRESENTATIE VAN HET LANDSCHAP (2018) 

en DE REPRESENTATIE VAN SOCIAL ENGINEERING (2018), maken onlosmakelijk deel uit van deze 
analyse en zijn digitaal te vinden op: 
 
  <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> 

 

                                                
107 Bergh 2004: 57.  
108 Het protocol in bijlage 1 beschrijft hoe de twee essays geproduceerd zijn.  
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 8 Veertig jaar film en structuurbeleid 
 
Het belangrijkste instrument van de overheid om de structuur van de landbouw te 
veranderen en te moderniseren was in de jaren 1945-1985 het uitvoeren van 
ruilverkavelingen. Daarom werden in deze studie zes producties over het 
ruilverkavelingsprogramma uit de totale verzameling van 533 films van het ministerie 
van Landbouw geselecteerd. De zes films kunnen samen gezien worden als een 
audiovisueel werk waarin de door het departement gewenste culturele en mentale 
ontwikkelingen bij het uitvoeren van het landbouwstructuurbeleid in een periode van 
veertig jaar worden getoond. Het analyseren van dit werk kan inzicht geven in hoe het 
departement de modernisering van het platteland sociaal-cultureel wilde bevorderen. 
Dit hoofdstuk gaat in op de vragen over de betekenisvolle elementen in de 
verhaalstructuren en audiovisuele vormgeving in de films. Zij vormen onderdelen van 
het discours dat het structuurbeleid in brede zin betreft. Dat discours wordt in deze 
studie beschouwd als het geheel van opvattingen, representaties en praktijken rond 
deze ingrijpende hervormingen. Die vragen spitsen zich toe op de thema’s ‘landschap’ 
en ‘social engineering’ en geven inzicht in de wijze waarop het ministerie destijds de 
grote problemen van armoede en maatschappelijke achterstelling op het platteland 
opgelost wilde zien.  
 Voor de collectie als geheel was het belangrijkste doel het geven van voorlichting 
en instructie aan boeren en plattelandsbewoners. De zes producties over ruilverka-
velingen zijn echter gericht op het ‘overtuigen’ en ‘het ter discussie stellen’. Zij zijn  
dus wat betreft het doel niet representatief voor de gehele collectie. De films tonen 
door hun propagerende motieven echter wel de normatieve fundamenten van de 
opvattingen over het oplossen van de problemen die speelden in de Nederlandse 
landbouw en het agrarisch cultuurlandschap. 
 
In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de audiovisuele retorische inventarisaties uit 
hoofdstuk 7 gecombineerd met de inzichten over de historische maatschappelijke 
ontwikkelingen, beschreven in de eerste hoofdstukken van deze studie. Centraal in de 
komende analyses staan de veranderingen binnen de thema’s landschap en social 
engineering aan de hand van oude en nieuwe metaforen als indicatoren voor culturele 
veranderingen. Het gaat hier, kortom, om de vraag welke beelden en verhalen in de 
films over het ruilverkavelingsprogramma het beleid van het ministerie van Landbouw 
bepaalden, welke ‘aan de macht’ kwamen en welke tot ‘waarheid’ werden gemaakt.  
En ook welke beelden en verhalen als niet-passend werden gezien om in het discours 
opgenomen te worden.1 
 In hoofdstuk 7 werden, per voorlichtingsfilm, de betekenisvolle sequenties 
samengebracht in twee inventariserende korte nieuwe videoproducties. Zij geven zicht 
op de verhalen en verbeeldingen van de thema’s landschap en social engineering in de 
periode waarin de desbetreffende historische film werd uitgebracht. Om inzicht te 
krijgen in de veranderingen door de jaren heen zijn, opnieuw voor beide thema’s, twee 
video-essays samengesteld. Daarin worden de meest betekenisvolle sequenties over  

                                                
1  Hall, Stuart (ed). Representation, Cultural Representations and Signifying Practicies. London: Sage 

Publications, 1997: 44-51. 
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de periode 1945-1985 in chronologische volgorde geplaatst. Het ene video-essay 
behandelt het thema landschap, het andere social engineering.2  
 

 8.1 Video-essay REPRESENTATIE LANDSCHAP (2018) 

 Vignet 8.1 

Video-essay 1 toont de betekenisvolle verbeeldingen van het landschap in de veertig 
jaar van de onderzoeksperiode. Het essay is samengesteld uit de zes inventariserende 
korte video’s voor het thema ’landschap’.  
 

 

  
Het essay geeft zicht op de betekenisvolle sequenties in de afzonderlijke 
landbouwvoorlichtingsfilms aan de hand van vier specifieke sleutelbegrippen:  
 

• het ‘gewenste landschap’ 
• het ‘ongewenste landschap’, dat dus moet verdwijnen 
• het ‘soort plan’ voor de ruimtelijke verandering in het landschap 
• de fysieke ingrepen die nodig zijn voor het ‘veranderen van het landschap 

 
Deze paragraaf analyseert wat de zes films laten zien, over de verschuivingen in de 
tijd van de motieven voor de inrichting van het landschap van het ministerie van 
Landbouw.   

 
Het landschapsbeeld in de zes films 
 

Het op te lossen landschappelijke probleem in de oudste film EILAND VAN VERTROUWEN 

(1950)3 is in eerste instantie het terugveroveren van Walcheren op de zee. Deze 
mythische Nederlandse strijd tegen het water is ook belangrijk voor het herstel van de 
geschonden identiteit van de streekbewoners. In de vernietigde plattelandsidylle 
vonden de bewoners alle behoeften voor het dagelijks bestaan in een organisch geheel.  

                                                
2  De twee video-essays zijn te vinden zijn op de  pagina 

<https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape>.  
3  Films herkenbaar aan een lettercode en een volgnummer maken onderdeel uit van de collectie van 533 

voorlichtingsfilms van het ministerie van Landbouw. Zij zijn beschreven in bijlagen B en C. De bijlagen zijn 
ontsloten door middel van bovengenoemde internetpagina. Daar is ook een verwijzing te vinden  om  

 A 73 EILAND VAN VERTROUWEN (1950) en de andere films in de selectie te kunnen bekijken. 
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Boeren was een manier van leven waarvan de normen en waarden van de ene op de 
andere generatie werden overgedragen.  
 

 Vignet 8.2 

EILAND VAN VERTROUWEN (1950) begint met een traditioneel vruchtbaar streek-
gebonden Zeeuws landschap van voor de Tweede Wereldoorlog. Het eiland 
produceerde als ‘de tuin van Holland’ voedsel voor de stad. Dat was de basis voor 
zowel het gevoel van eigenwaarde van boeren als voor hun maatschappelijke 
waardering.  
 

 

 
Ook andere films benoemen de strijd tegen de zee.  ERF EN LANDSCHAP (1963) begint 
het verhaal over het Nederlandse landschap ook met schorren en slikken. ALLES 

WISSELT (1982) vertelt aan het eind (26’30) dat Nederland is ‘… opgevist uit zee’.  
          Het thema ‘water’ komt in de films steeds terug. De slechte waterhuishouding 
voor de landbouwproductie in grote delen van Nederland was een belangrijk motief 
voor het uitvoeren van het ruilverkavelingsprogramma. Een voorbeeld is te zien in 
VAN OUD NAAR NIEUW (1957) waar boer Van den Akker op 2’25 met zijn paard en wagen 
bijna wegzakt in de blubber. Dit geeft aan dat een slechte waterhuishouding van een 
gebied de bedrijfseconomische ontwikkeling van de boeren belemmert. Maar in geen 
enkele andere productie in de selectie komen de problemen van drassige weilanden, 
ondergelopen akkers of velden, beekdalen, polders of andere laaggelegen gebieden 
voor. Alleen in LANGS ONGEBAENDE KLINGEN (1951), gemaakt in opdracht van de 
Heidemij, zijn die beelden van de historisch slechte waterhuishouding in grote delen 
van het land wél te zien.4   

 
In mei 1945 was Nederland bevrijd van nazi-Duitsland maar ook deels kapotgeschoten. 
Grote oppervlakten vruchtbare landbouwgrond stonden onder zout water, paarden en 
machines waren afgevoerd naar Duitsland, de samenleving was ontspoord en de bevol-
king moreel ontredderd en hongerig. Landbouw kreeg een hoge prioriteit van de rege-
ring, en het ministerie onder leiding van Sicco Mansholt zocht naar de grondslagen van 
een nieuw beleid om de landbouw tot hogere productie te brengen. De structuur van  
de landbouw en het leven op het platteland moesten veranderen, vernieuwd worden. 
                                                
4  De film A 115 LANGS ONGEBAENDE KLINGEN (1951) maakt geen onderdeel uit van de selectie. De 

verantwoording voor de keuze is gegeven in paragraaf 1.4 onder Het protocol voor de audiovisuele 
retorische analyse. Voor de bewaarplaats van LANGS ONGEBAENDE KLINGEN (1951) zie bijlage B.  
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EILAND VAN VERTROUWEN (1950) besteedt aandacht aan de betekenis van de Nederlandse 
landbouw voor de voedselproductie voor Europa en de rest van de wereld. De op export 
gerichte landbouw maakte zeker vanaf 1880 al uitdrukkelijk onderdeel uit van het 
overheidsbeleid. Het onderwerp was tijdens de wederopbouw in de jaren 1945-1950 
dus niet nieuw, maar gedurende de bezetting door nazi-Duitsland en de gedwongen 
zelfvoorziening op de achtergrond geraakt. Ook niet nieuw was het doel om de 
maatschappelijke achterstelling van de kleine boeren op de arme gronden op te lossen. 
Anders in deze periode was het om de problemen op het platteland integraal aan te 
pakken en de fysieke veranderingen in het landschap door ruilverkavelingen te 
combineren met intensieve voorlichtingscampagnes in het sociale en mentale domein. 
  

 Vignet 8.3 

De hongerwinter van 1944-45 sloeg in West-Nederland diepe en pijnlijke maatschap-
pelijke wonden. De voedselproductie moest snel verhoogd worden. In VAN OUD NAAR 

NIEUW (1957) is de maatschappelijke opgave om honger te voorkomen afwezig. In de 
film bepalen de streekgebonden mise-en-scènes vooral de zware werk- en slechte 
leefomstandigheden van de kleine boeren en hun gezinsleden. Het landschap was 
volgens de landbouwingenieurs oud en als productiemiddel achtergebleven. 
 

 
Die slechte fysieke werk- en leefomstandigheden worden ook in VAN VAAR- TOT 

RIJPOLDER (1960) genoemd. De getoonde beelden op 1’25 zouden de uitspraak over 
het ‘ongewenste landschap’ moeten waarborgen.  
 

 

 
Maar het werk van de punterende boeren lijkt eerder rustgevend en pastoraal dan 
zwaar en uitputtend. Zij geven de suggestie dat het dure ruilverkavelingsprogramma 
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zich alleen maar richtte op de in een idylle levende boerenbevolking en niet op de 
gehele samenleving. Opvallend is dat van een bijdrage aan de nationale of Europese 
voedselproductie of de Nederlandse economie in deze producties geen sprake meer 
is. Dit onderwerp komt in de selectie pas met ALLES WISSELT (1982) weer op de agenda. 

 
In alle zes films verwijst het beeld bij het sleutelbegrip ‘dominante waarde’ nogal eens 
naar een schilderachtig landschap waarvan de vorm bepaald wordt door de verschillen 
in de plaatsgebonden bodemgesteldheid en waterhuishouding. Zoals in paragraaf 2.1 
van dit proefschrift te lezen is, was die waardering van het pittoreske landschap niet 
nieuw en al in verschillende van films van vóór 1945 verbeeld.  
 De eerste drie films leggen geen of slechts weinig nadruk op de grote verschillen 
in de streekgebonden landschappen in Nederland. Maar gezien hun boodschap willen  
zij een retorisch exemplum zijn voor streken in het land waar een ruilverkaveling 
gewenst, aangevraagd of in voorbereiding was. EILAND VAN VERTROUWEN (1950) waardeert 
het oorspronkelijke Zeeuwse landschap nog positief. Maar in de twee daaropvolgende 
films uit 1957 en 1960 werd het streekgebonden landschap als ‘oud en afgeleefd’ tot 
een negatief gewaardeerd symbool gemaakt.  
 ERF EN LANDSCHAP (1963) laat een reeks Nederlandse streekgebonden landschappen 
zien, benoemt daarvan de kenmerken en waardeert deze weer positief. Het rationele 
agrarische landschap van de Noordoostpolder is er één van. Ondanks de positieve  
toon over de verschillende traditionele landschappen, benadrukt de commentaar- 
tekst van de film het moderne programma. Met deze tegengestelde waarderingen  
in de beeld- en geluidslaag geeft de film op een subtiele wijze commentaar op het 
ruilverkavelingsprogramma.  
 

 Vignet 8.4 

De commentaartekst van ERF EN LANDSCHAP (1963) komt op 0’55 dicht bij het 
sleutelbegrip ‘ongewenste landschap’. De beeldlaag toont het omvallen van bomen 
terwijl het dramatische geluid van krakend hout te horen is. Dit zou het landschap 
kunnen zijn dat in ERF EN LANDSCHAP (1963) moest verdwijnen. Maar het volgende 
beeld is echter van een schilderachtige graanakker en wordt begeleid door 
romantische muziek. 
 
Het landschap dat ‘helaas’ verdwijnt in ERF EN LANDSCHAP (1963) 1’00.  
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Deze opeenvolging van beelden laat zien dat voor het in cultuur brengen van land  
ten behoeve van voedselproductie, de natuur moet verdwijnen. Het resultaat is een 
positief gewaardeerd streekgebonden cultuurlandschap. De montage van de  
beelden ontkracht de stelling dat het kappen van bos voor landbouwdoeleinden 
onwenselijk zou zijn. 
 
Het ruimtelijke probleem in ERF EN LANDSCHAP (1963) bestaat niet uit de beperkingen 
die het traditionele streekgebonden landschap aan de boeren oplegt. In deze film 
komen de werk- en leefomstandigheden op de boerderij slechts zijdelings aan bod. 
Zwoegen en piekeren door boeren komt in deze film niet voor. In deze productie  
is vooral dat wat door de zware operaties van de ruilverkavelingen dreigt te 
verdwijnen, het probleem. Bij de ‘verjonging van het landschap’ bepleit de film om, 
door middel van een planmatige aanpak, landschappen op een nieuwe wijze vorm  
te geven. In die aanpak waren de streekgebonden karakteristieken van het schilder-
achtige Nederland het uitgangspunt. De samenhang tussen het fysieke, sociale en 
culturele domein was in 1963 niet meer van zo vanzelfsprekend. Door de nadruk op 
de economische betekenis van de landbouw, hadden de cultuurhistorische waarden 
van het streekgebonden landschap bij ruilverkavelingen ondertussen zelf zorg en 
aandacht van de overheid nodig.  

 
Nieuw in ERF EN LANDSCHAP (1963) is het propageren door de staat van de waarde van het 
streekgebonden cultuurlandschap. De zorg voor het landschapsschoon was in de 
voorafgaande jaren een zelfstandige sector geworden waarvoor de overheid 
verantwoordelijkheid droeg. De genuanceerde wijze van vertellen geeft aan dat de 
wonden door de zware operaties van de ruilverkavelingen wellicht niet goed zouden 
genezen. Bij te weinig aandacht zouden zij als blijvende littekens achterblijven.  
 De film brengt het destijds ontwikkelde paradigma van de landschapsarchitectuur 
naar voren. Daarin is het bestaande, streekeigene, het traditionele het uitgangspunt 
waarop de noodzakelijke modernisering respectvol respect geënt kon worden.5  
De spanning die deze opdracht onvermijdelijk oproept, leidt ertoe dat de film van begin 
tot eind zo nu en dan wat paradoxaal omspringt met de begrippen ‘traditioneel en 
modern’. Tegelijk komen nieuwe metaforen het discours binnen, zoals het platteland  
als ‘natuurterrein’ met hoge ecologische waarden, als ‘speelplaats’ voor recreatief 
gebruik of als ‘museumtuin’ met cultuurhistorische waarden. Dit laat zien dat de 
filmmakers zich bewust waren van de betekenis van het platteland voor mensen  
uit de stad. De dominante metafoor voor het streeklandschap als ‘oud en afgeleefd’  
verliest aan kracht. 
 De film markeert de afnemende functie van de landbouw in de samenleving. Ook 
al houdt de commentaarstem zich aan het heersende discours van het optimaal inrich-
ten van het platteland voor de agrarische productie, de waardering voor het streekge-
bonden landschap, voor natuur, recreatie en cultuurhistorie laat zien dat de aandacht 
verschuift naar andere problemen dan die van de boeren. ERF EN LANDSCHAP (1963) pleit 
op abstract niveau voor een paradox van een leven volgens het moderne cultuurpatroon 
in een vernieuwd maar traditioneel vormgegeven streekgebonden platteland.  

                                                
5  Hellemondt, Imke, van. De Paradijsmethode. (diss). Amsterdam: Eigen beheer / Vrije Universteit, 2016. 
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EILANDSPOLDER (1974) is een bijzondere productie die niet past in het dan heersende 
discours binnen het ministerie van Landbouw. De film gaat in op een nieuw onderwerp 
en een nieuwe kwestie op het platteland. Het landschappelijk probleem in EILANDSPOLDER 

(1974) is het intensieve bodemgebruik door de ‘wilde recreant’ en de professionele 
tuinder. Hun tuinderijen passen niet in een beschermd weidevogelgebied. De ‘stadse 
tuinen’ moeten vanwege de dominante ecologische overtuiging van de makers van de 
film in elk geval verdwijnen. Maar de recreatieve volkstuinier strijdt tevergeefs voor zijn 
rechten. Daarmee is zijn tuin het landschap dat in deze film in de toekomst moet 
verdwijnen. De professionele tuinder schikt zich daarentegen in zijn lot en zijn bedrijf  
zal met de ruilverkaveling de polder verlaten. Nieuw in deze productie is ook dat de 
maatschappelijke dialoog over het landschap in de film zelf vormgegeven wordt. Daarbij 
gaat de discussie over het ‘betwiste gebied’ tussen de wilde recreanten en natuur-
beschermers. Deze groepen zijn voor hun inkomen, in tegenstelling tot de boeren,  
niet afhankelijk van wat er van het land komt. Daarnaast is in deze film de combinatie 
van landbouw en natuur nieuw, waardoor de boer niet alleen voedsel produceert maar 
ook ‘parkwachter’ wordt. 
 
De commentaarstem van ALLES WISSELT (1982) zegt aan het begin van de film dat het 
landschappelijke probleem niet van kwalitatieve aard is, maar ‘een tekort aan ruimte’. 
Daardoor wordt het landschap een collectief schaars goed en opnieuw een betwist 
gebied waarover ‘we het eens moeten worden’ in een rationele onderhandeling over  
de verdeling van de oppervlakte. In deze laatste film behoren de problemen van de 
kleine boeren op de arme gronden in het traditionele landschap tot het verleden. Door 
het plaatsen van de personages van de oude boeren op 16’35 tussen de getoonde 
schilderijen worden hun herinneringen aan de kommervolle tijden bij wijze van spreken 
tot cultureel erfgoed of museumobjecten gemaakt.  
 

 Vignet 8.5 

Als de commentaarstem aan het begin van ALLES WISSELT (1982) het landschappelijk 
probleem benoemt, tonen de beelden geen overvol landschap in de reële 
werkelijkheid waarin te zien is dat verschillende functies met elkaar in conflict zijn. 
De beeldlijn laat een grafische animatie zien die eindigt in een landkaart van 
Nederland.   
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De film betoogt dat de groene ruimte onder druk staat en daarmee ook de maat-
schappelijke positie van de boeren. In de productie overheerst een ecologische 
overtuiging, waarbij vooral streekgebonden landschappen mooi zijn. Het landschap  
is niet alleen de ‘werkvloer van de boer’ om voedsel te produceren en bij te dragen 
aan de collectieve welvaart. Het platteland is ook een ‘speelplaats’ en ‘natuurterrein’ 
en heeft als ‘museumtuin’ grote cultuurhistorische waarden. ALLES WISSELT (1982) 
bevestigt hiermee de metafoor van de boer als parkwachter. Niettemin bleven 
‘de boer als agrarisch ondernemer’ en ‘het landschap als productiemiddel’ binnen  
de landbouwsector als geheel alsook binnen het ministerie de dominante metaforen.  
Dit blijkt ook aan het einde van de film waar een grootschalig modern melkvee-
weidebedrijf te zien is.  

 
ALLES WISSELT (1982) betoogt op 17’40 dat de sociaal-economische problemen van de 
kleine boeren in het verleden door ruiverkavelingen zijn opgelost. De agrarische 
motieven voor de ruilverkavelingen bestonden dus niet meer. Aan het einde van de  
film (24’30) benoemt de commentaarstem het leven op het platteland als ‘vrijheid’ en 
het stedelijk bestaan aan de andere kant van de moeilijk te doordringen rand dus als 
‘gevangen’. Dit past bij een romantische urbane tourist gaze en op de landschappelijke 
idylle. Daarna vertelt de stem af te willen rekenen met ‘… óf-óf …’. Dat refereert aan  
het scheiden van functies, de dominante strategie in het moderne programma om 
ruimtelijke problemen op te lossen. De productie pleit voor het verweven door ‘én-én’, 
echter het beeld toont bij deze uitspraak een monofunctioneel en rationeel ingericht 
productief weidelandschap. 
 
De zes films laten een opeenvolging van oplossingen voor de gepresenteerde 
landschappelijke problemen zien. De eerste vier films presenteren het gewenste 
landschap met beelden uit de Noordoostpolder.  
 

 Vignet 8.6 

In EILAND VAN VERTROUWEN (1950) komt de Zeeuwse familie Wisse na een lange reis in 
de donkere nacht in de Noordoostpolder aan. Tijdens het ochtendgloren toont zich 
rond 16’30 het nieuwe, efficiënte, rationeel ingerichte landschap.  
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De polder met zijn grote maten en goed ontwaterde vruchtbare gronden is vol van 
beloften voor een beter leven. Het idee dat de staat ook ‘het achtergebleven oude 
land zou verjongen’ was nieuw in de films. Het belangrijkste uitgangspunt voor het 
‘verjongen’ was een nieuwe rationele inrichting voor de landbouwproductie,  
het zorgen voor een goede afwatering en ontsluiting door drainage, sloten en  
wegen, het bouwen van efficiënte boerderijen en het planten van bomen en bossen 
voor een modern en leefbaar landschap. De overheid zou voor een gezonde en 
esthetisch verantwoorde werk- en leefomgeving zorgen voor de nieuwe platte- 
landssamenlevingen.  
          In VAN OUD NAAR NIEUW (1957) verwijzen de luchtopnames van het ‘verjongde 
gebied’ op 12’25 naar een vergelijkbare oplossing. Ook dit landschap heeft een 
rationele vormgeving met een geometrische kavelindeling, bomen langs de 
landbouwwegen, erfbeplanting rond de gelede boerderijen. Dit lijkt op de 
IJsselmeerpolders.  
 

 

In VAN VAAR- NAAR RIJPOLDER (1960) komt het gewenste landschap zo goed als niet 
voor. De beste representatie is de kaart (2’50) waarop de oude toestand in de 
nieuwe toestand verandert. Als de commentaarstem vertelt over het nieuwe gezicht 
van de polder met ook recreatiemogelijkheden, dan zijn in het beeld de zware 
ingrepen in het landschap nog volop aan de gang.  

 
De eerste drie films laten zien dat de overheid het landschap vanaf de bevrijding in  
mei 1945 bij voorkeur zag als een modern ‘agrarisch productiemiddel’. Het recreatief 
gebruik, de natuur, de cultuurhistorie en andere functies van het landschap worden in 
de films niet expliciet genoemd. Deze niet-productieve functies zijn echter wel vaak 
náást de dominante agrarische te vinden in een en hetzelfde landschapsbeeld. Blijkbaar 
werden productie en reproductie als onlosmakelijk van het zelfde landschap gezien.  
Dit komt overeen met het uitgangspunt van de Ruilverkavelingswet 1954 die voor de 
integrale plattelandsvernieuwing de landbouw als de economische motor zag.  
           Rond 1960 groeide de nationale economie en was er in de gehele samenleving 
ruimte voor ontwikkeling en nieuw zelfvertrouwen. Dat gold zeker ook voor het 
platteland en de individuele boeren. De boer en zijn gezin werden bevrijd van ‘al dat 
gesjouw en getob’. De ‘verjongde gebieden’ leverden als productiemiddel rijke oogsten. 
In de selectie markeert ERF EN LANDSCHAP (1963) de overgang naar producties met 
onderwerpen die niet direct van belang zijn voor de agrarische bedrijfsvoering.  
Vanaf deze film komt er letterlijk kleur in het beeld en worden de reproductieve 
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waarden van het landschap met cultuurhistorie, recreatie en natuur nadrukkelijk en 
positief gewaardeerd. Maar de commentaartekst herhaalt ook de noodzaak van het 
‘verjongen’ van het landschap volgens het moderne programma uit de voorgaande 
producties.  
 

 Vignet 8.7 

De makers van ERF EN LANDSCHAP (1963) tonen de Noordoostpolder op 4’35 niet als 
een bijzonder type landschap, maar als element in een doorgaande streekgebonden 
reeks.  

Om niet uit de toon te vallen, kozen zij wellicht bij de enscenering van het moderne 
landschap op 4’35 in de nieuwe polder met opzet voor een meer traditioneel ogende 
boerderij. De film lijkt het moderne en het streekgebonden programma op deze 
wijze met elkaar te willen verbinden. Bij de tekst waarin de oplossing van het 
landschappelijk probleem wordt uitgewerkt, toont deze film een maquette van een 
erf dat grote vormovereenkomsten heeft met de ruimtelijke situatie in de 
Noordoostpolder. 
 
De maquette van het gewenste boerenerf in ERF EN LANDSCHAP (1963) 11’05. 
 

 

 
Waarschijnlijk kozen de makers voor de suggestie van een ‘streekneutraal’ beeld om 
de film overal in het land te kunnen vertonen. 

 
De eerste vier films uit de selectie laten zien dat het ministerie van Landbouw in de 
periode 1950-1965 de schematisch ingerichte Noordoostpolder als gewenst landschap 
voor geheel Nederland voor zich zag. In dit tot symbool gemaakte moderne landschap 
zijn de waterhuishouding, de bodem, de verkaveling, de ontsluiting en de verdere 
uitrusting met bijvoorbeeld de boerderijen fysiek optimaal geschikt voor het moderne 
boeren. De zorgvuldig vormgegeven dorpen, de bosjes, de laan- en erfbeplanting boden 
de fysieke ruimte voor de nieuwe plattelandssamenlevingen. Zelfbewuste agrarische 
ondernemers vormden de basis van de regionale maatschappij. Zij produceerden met 
een rationele en gemechaniseerde bedrijfsvoering voedsel en leverden daarmee een 
betekenisvolle bijdrage aan de nationale welvaart. De zware fysieke agrarische arbeid 
was uitgebannen, de historische armoede en de sociaal-culturele achterstelling van de 
boerenbevolking kwamen niet meer voor. Dit is een landschap dat past bij het moderne 
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dynamische cultuurpatroon zoals de Wageningse sociologen dit onder leiding van 
professor E.W. Hofstee ontwikkelden.  
 Landarbeiders en kleine boeren verloren de strijd om hun plek in het landschap. 
Het Ontwikkelings- en Saneringsfonds (O&S-fonds) verzachtte vanaf 1963 de pijn van  
dit economisch proces. Kleine en oudere boeren konden hun bedrijf beëindigen door de 
verkoop van grond en kregen daarvoor in ruil een staatspensioen ter hoogte van een 
geschoolde landarbeider als aanvulling op de kort daarvoor ingevoerde AOW. Grotere 
boerenbedrijven met voldoende levensvatbaarheid werden gesubsidieerd om met 
investeringen in gebouwen en machines een gezonde bedrijfsvoering mogelijk te 
maken. Kleine afgeleefde boerderijen werden omgebouwd tot ruime woningen en de 
modderige en stinkende erven veranderden in nette moes- en bloementuinen. 
Het platteland had volgens de niet-representatieve selectie van zes films, vanaf 1963 
vooral natuurlijke, reproductieve en cultuurhistorische waarden. Het landschap is 
losgekoppeld van de agrarische functie en dus niet meer uitsluitend of primair een 
‘productiemiddel’. De audiovisuele retorische analyse van EILANDSPOLDER (1974) toont 
aan dat omstreeks 1970 verschillende belangengroepen hun eigen visie op de groene 
ruimte hadden, waarbij het streekgebonden landschap met hoge natuurwaarden het 
meest gewenst was. Het landschap als bedrijfseconomisch middel voor de voedsel-
productie is uit de symbolische ruimte van de film verdwenen. Het verdwijnen van deze 
dominante metafoor zorgt voor wrijvingen: het landschap werd ‘betwist gebied’.  
 

 Vignet 8.8 

In EILANDSPOLDER (1974) is het beeld bij de uitspraak over het ‘gewenste landschap’ 
een nat veenweidegebied dat in beheer is bij boeren.  
 

 

 
Het beeld dat de betekenis van de uitspraak verankert, laat in tegenstelling tot de 
vorige periode zware lichamelijke arbeid van de agrariërs zien. De sequentie toont 
traditionele werkmethoden. De veenweideboeren die de zware arbeid uitvoeren, 
mogen in de polder blijven. Voor de tuinders met intensieve, moderne manieren  
van werken, is in de toekomst in het natuurgebied geen plaats. En wie in ieder  
geval uit het gebied moeten verdwijnen, zijn de wilde recreanten. De natuur-
beschermers krijgen daarentegen meer ruimte. De waardering van de agrarische 
landschapsbeelden is ten opzichte van de eerste vier films omgedraaid. Het tot 
symbool gemaakte moderne landschap van de IJsselmeerpolders komt in deze  
film dan ook niet meer voor.  
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In 1974 lijken de natuur, recreatie en cultuurhistorische waarden van het landschap 
dominant geworden te zijn. In Eilandspolder werd de moderne strategie van het 
scheiden van strijdige functies in de praktijk deels toegepast. Er kwamen vastomlijnde 
gebieden voor natuur en landbouw. Maar in de speciale beheersgebieden zochten de 
natuurbeschermers en extensieve veehouders een nieuwe coalitie om te komen tot  
wat later agrarisch natuurbeheer zou gaan heten.  
 
ALLES WISSELT (1982) schetst de vragen en conflicten die bij de inrichting en het beheer 
van de totale groene ruimte van Nederland spelen. In deze film lijkt geen eenduidig 
beeld van het gewenste landschap voor te komen. In de sequenties met uitspraken van 
de natuurbeschermers en de recreanten zijn verschillende soorten landschapsbeelden 
gemonteerd. De film verankert de uitspraak ‘… een vooruitgang voor degene die zijn 
brood van het land haalt …’ met een beeld van een kassencomplex als het ‘agrarisch 
gewenste landschap’. Maar de daaropvolgende scène stelt dit beeld ter discussie.  
De symbolische verteller -de staat- geeft hiermee subtiel aan dat hij de intensieve 
industriële land- en tuinbouw niet meer als een (enig) ideaal ziet. Het meest gewaar-
deerde landschap in ALLES WISSELT (1982) is de schilderachtige hoogstamboomgaard 
(10’50) waarin het heerlijke kersen eten is. De kosten, moeite en gevaren die nodig zijn 
om dit landschap door de boer te onderhouden worden wel benoemd, maar door de 
ironische toon in de stem niet helemaal serieus genomen. Dus de staat ziet ook dit 
streekgebonden landschap niet als ideaal.  
 De moderne strategie van scheiden van functies lost volgens ALLES WISSELT (1982) 

de maatschappelijke problemen van de elkaar botsende groeperingen niet op.  
De film geeft geen uitsluitsel hoe de strijdige wensen en behoeften van de verschillende 
groeperingen in het landschap in de praktijk kunnen plaatsvinden. ALLES WISSELT (1982) 
benadrukt dat het betwiste landschap tot het publieke domein behoort, want ‘de 
groene ruimte [… is] van ons allemaal.’  
 EILANDSPOLDER (1974) en ALLES WISSELT (1982) grijpen voor de representatie van  
het meest gewenste landschap terug op een nostalgisch beeld van de rurale idylle dat 
los staat van de economische positie van de landbouw in de samenleving. Zij gebruiken 
als metafoor voor ruilverkavelingen voornamelijk ‘behoud door ontwikkeling’ die in de 
Nota Belvedere (1999) formeel werd beschreven.6 ALLES WISSELT (1982) benoemt de 
overgang van de agrarische ruilverkavelingen naar het algemeen maatschappelijk doel 
van de landinrichtingsprojecten volgens de wet van 1985. Maar het ministerie van 
Landbouw heeft in 1982 geen integrale visie meer op de ontwikkelingen in het betwiste 
gebied van de Nederlandse groene ruimte.  

 

De verbeelding van de veranderingen in het landschap 
 

In vijf van de zes films representeren zware machines het veranderen van het bestaande 
landschap om een nieuwe toestand te kunnen bereiken. De eerste drie films laten geen 
twijfel bestaan over de positieve waardering van dat beeld. In EILAND VAN VERTROUWEN 

(1950) knikt een Zeeuwse moeder met kind de machinist van een dragline bemoedigend 
toe. In VAN OUD NAAR NIEUW (1957) legt de assistent van de Rijksvoorlichtingsdienst 
                                                
6  Nota Belvedere. Beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting. VNG Uitgeverij,  
  Den Haag, 1999. 
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(RLVD) vanaf 9’10 aan boer Van den Akker uitgebreid de noodzakelijke en ingrijpende 
operaties in het landschap uit om tot een efficiënt ingericht landschap te komen.  
De beelden laten draglines, shovels en andere zware grondverzetmachines zien.  
De begeleidende muziek is niet vloeiend romantisch, maar ritmisch modern. VAN VAAR- 
TOT RIJPOLDER (1960) is een aaneenschakeling van ingrijpend grondverzet met als 
hoogtepunt de nieuwe techniek met de zandzuigers. Kritische geluiden of nuancerende 
beelden over de zware ingrepen in het landschap zijn in deze drie films niet te vinden.  
In ERF EN LANDSCHAP (1963) vertelt de commentaarstem dat ‘het landschapsschoon zoveel 
wordt ontzien’ terwijl in beeld draglines weinig subtiel aan het werk zijn. Dit beeld 
ontkracht dus de uitgesproken stelling en lijkt daarmee kritiek te leveren op de 
werkwijzen van het uitvoeren van het ruilverkavelingsprogramma. Alleen in 
EILANDSPOLDER (1974) komen geen draglines en shovels voor. Dat betekent evenwel  
niet dat daarna alleen subtiel ingegrepen werd, met zo min mogelijk schade voor het 
bestaande. Want, volgens ALLES WISSELT (1982), moest om ‘… landschappen in hun oude 
glorie te herstellen …’ alles toch weer zwaar op de schop om het landschap geschikt te 
maken voor toekomstig gebruik als een museumtuin.  
 

 Vignet 8.9 

Het veranderend landschap wordt in EILANDSPOLDER (1974) niet verbeeld door  
grote grondverzetmachines. Het zijn de tuinders die actief de bodem bewerken.  
De professionele tuinders doen dat met een kleine gemotoriseerde handploeg. En zij 
oogsten bolgewassen al rapend met de hand. De wilde recreant schoffelt de bodem 
van het veenweidegebied om tot een keurig ogende volkstuin met een net huisje, 
goed onderhouden bloemperken, geschoren gazons en kleurrijke tuinkabouters.  
 
Het ingrijpen in het landschap in EILANDSPOLDER (1974) 15’10. 
 

 

 
De keurige volkstuin is in de verbeelde maatschappelijke dialoog even ongewenst  
als de uiterst intensief bewerkte professionele tuinderij. De elkaar uitsluitende 
landschapsbeelden laten zien dat de overtuigingen van de verschillende betrokken 
lastig met elkaar in overeenstemming zijn te brengen. Wat overblijft volgens de film 
is een maatschappelijke dialoog over wie zich symbolisch eigenaar van de polder mag 
noemen. De uitkomst van die discussies lijkt, dat de polder niet door zwaar ingrijpen 
door grote machines een andere fysieke inrichting krijgt, maar door een uitruil of het 
onteigenen van eilandjes en kavels. Daardoor zou een aaneengesloten natuurgebied 
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in het midden van de polder tot stand komen met boerenland aan de randen en een 
overgangszone daar tussenin. Buiten het verhaal van EILANDSPOLDER (1974) blijft dat in 
de reële werkelijkheid bij de latere ruilverkaveling van het gebied subtiele, maar ook 
ingrijpende cultuurtechnische werken uitgevoerd zouden worden.7  

 
De nadruk op grote machines bij het sleutelbegrip ‘veranderen’ in de andere vijf films 
laat zich op drie manieren duiden. Ten eerste lieten de beelden de boeren zien dat 
tijdens een ruilverkaveling de waterhuishouding en bodemkwaliteit strekt verbeterd 
werden. Dat had een positieve invloed op de vruchtbaarheid van de grond, waardoor  
de productie en dus het inkomen én de waarde van de kavel en daarmee ook het 
bedrijfskapitaal van de boer, konden stijgen. De tweede betekenis van grote machines  
in beeld is dat zij de moderne dominante overtuiging representeert waarin de 
samenleving letterlijk maakbaar is.  
 
In ERF EN LANDSCHAP (1963) leiden de ingrijpende fysieke veranderingen weliswaar tot 
conflicten, maar die worden door de ambtenaren met een goed landschapsplan 
opgelost. In EILANDSPOLDER (1974) moet de overheid de problemen met nieuw beleid en 
wettelijke regels oplossen en vervolgens strikt handhaven. In ALLES WISSELT (1982) is een 
breed maatschappelijk debat nodig voordat de shovels en draglines aan het werk gaan.   
 

 Vignet 8.10 

Pas als de discussies goed gevoerd zijn,8 mogen volgens ALLES WISSELT (1982) de grote 
machines in het landschap verschijnen om de uitkomsten van het debat letterlijk 
vorm te geven.  
 
Poging tot positieve waardering voor het zwaar ingrijpen in ALLES WISSELT (1982) 
18’35. 
 

 

 
In ALLES WISSELT (1982) kunnen machines een landschap ook (18’45) ‘herstellen in hun 
oude glorie’. Dit is een poging om een nieuwe metafoor voor het sleutelbegrip 

                                                
7  Wim Schermerhorn, voorzitter van de Plaatselijke Commissie, vertelt daarover in zijn bijdrage aan de 

verzameling LANDBOUWFILMS EN VERHALEN (2017). De verzameling is ontsloten door de pagina 
<https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape>. 

8  Ban, A.W. van den. „De rol van voorlichting bij landinrichting.” In Bedrijfsontwikkeling 12 (1980):  
 1113-1117. 
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veranderen van het landschap te ontwikkelen. Het was een voorbode van de slagzin 
‘behoud door ontwikkeling’ van het Belvedere-beleid voor cultuurhistorie.9  

 
Een derde verklaring voor de relatief grote aandacht voor de dynamiek van machines in 
de filmische vormgeving is de wereldwijde traditie van de cineasten. De filmmakers 
richtten vanaf de allereerste cinematografische experimenten de camera op bewegende 
objecten. En als die bewegingen mechanisch zijn, passen zij in de tot symbool gemaakte 
verbeelding van het ‘moderne’ in de filmische vormgeving.10 Kortom, de grote machines 
zijn in de selectie door het ministerie van Landbouw tot een symbool gemaakt van de 
ruilverkavelingen.  
 

Plannen als symbool van georganiseerde veranderingen 
 

Het beeld van plannen en kaarten op tafel symboliseert in alle zes de film de start van 
het oplossen van de problemen in het landschap. Plannen en kaarten horen bij de 
geografische tradities om de fysieke eigenschappen van het landschap in beeld te 
brengen. Zij vormen een noodzakelijk instrument bij het opnieuw inrichten van een 
gebied. Plankaarten geven een schets van de gewenste toestand en zijn representaties 
van een moderne technologische ideologie. Zij bieden ook inzicht in de verhouding 
tussen overheid en burger in het veranderproces.11  
 In de eerste vijf films worden de plannen voor de ruilverkavelingen gemaakt door 
de deskundige landbouwkundige ingenieurs in dienst van de staat. In EILAND VAN 

VERTROUWEN (1950) vragen de boeren zich eerst af of de landbouwkundige toestand op 
Walcheren te verbeteren is. Maar als zij bij de ambtenaren op bezoek gaan, blijken de 
plannen in grote lijnen al klaar te liggen.  
 

 Vignet 8.11 

In de symbolische dialoog in EILAND VAN VERTROUWEN (1950) leggen de ambtenaren  
de plannen in het verenigingsgebouw op tafel. Zij worden later in het veld door de 
deskundige landbouwkundig ingenieurs aan de individuele boeren uitgelegd. 
 

                                                
9 Nota Belvedere. 1999. 
10  Monaco, James. Film, taal, techniek, geschiedenis (How to read film). Antwerpen: Standaard & 

Wereldvenster, 1984; Hogenkamp, Bert. De documentaire film 1920-1940. Utrecht: Stichting Film en 
Wetenschap, 1988: 48. 

11  Elden, Stuart. Understanding Henri Lefebvre: Theory and the Possibe. London / New York: Continuum,  
 2004: 190. Leeuwen, Theo van. Introducing Social Semiotics. London and New York: Routledge, 2005: 

168. 
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In VAN OUD NAAR NIEUW (1957) ligt tijdens het gesprek van Van den Akker en de 
assistent van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst een landkaart op tafel. De film 
besteedt geen aandacht aan die kaart. Dorpsgenoten hebben twijfels over de 
komende veranderingen. Het ruilverkavelingsplan voor het gebied was blijkbaar  
nog niet aangenomen, maar in de film blijft dat onbenoemd. Wel is er in de film 
uitgebreid aandacht voor de zware fysieke operaties in het landschap, met shovels  
en draglines. In VAN VAAR- TOT RIJPOLDER (1960) ligt een plan ter tafel, maar wie dat 
maakte wordt niet duidelijk benoemd. De begintitels benoemen de opdrachtgever 
van de film: Grontmij NV. Waarschijnlijk is de getoonde kaart een visualisering van 
het uitvoeringsplan van dit bedrijf. In de film is deze kaart de karakteristieke 
representatie van het moderne landschap. Op het ruilverkavelingsplan van de 
overheid en het beleid van de regering gaat de vertelling niet in. Een debat over  
de inhoud van het plan komt in deze film niet voor. 

 
Door de Ruilverkavelingswet 1954 werd het landschap verankerd als een aparte sector. 
ERF EN LANDSCHAP (1963) benoemt dan ook het landschapsplan als een noodzakelijk 
instrument om de natuurlijke, cultuurhistorische en recreatieve waarden te bewaken en 
te ontwikkelen. Ook in deze film is het plan een element in het gesprek tussen overheid 
en burger. Het landschapsplan is gemaakt door de medewerkers van Staatsbosbeheer 
en toont het door de organisatie gewenste landschap door abstracte representaties.  
De plannen bestaan niet alleen uit de kaarten, maar ook uit de al eerder genoemde 
maquette op 11’05. De productie besteedt zo goed als geen aandacht aan de bijdrage 
van boeren en burgers aan de plannen of in de procedure tot besluitvorming. Verder 
dan de met nadruk geponeerde stelling dat er met boeren ‘… rekening gehouden [moet] 
worden.’ komt de vertelling niet. 
  EILANDSPOLDER (1974) toont een kaart als onderdeel van het rapport dat opgesteld 
is door een werkgroep wetenschappelijke ambtenaren in opdracht van de Centrale 
Cultuurtechnische Commissie. Die commissie adviseerde de minister in Den Haag over 
ruilverkavelingsaangelegenheden. De kaart en het rapport bevatten een voorstel voor 
verdere onderhandelingen in de streek. In diezelfde tijd werden in de streek ‘van 
onderop’ ook plannen gemaakt. Daarover vertelt de film niets.  
 ALLES WISSELT (1982) presenteert aan het begin van de geschiedenis verschillende 
kaarten en schematische animaties. Zij zijn geen plannen voor de toekomst, maar een 
onderdeel van de probleemdefiniëring (2’20) ‘… het tekort aan ruimte.’ ALLES WISSELT 

(1982) lijkt een uitwisseling van ideeën over de toekomst. De sequentie over de 
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ruilverkaveling Waterland (19’25) geeft de indruk dat een kaart een middel is in een 
interactief planproces.  
 

 Vignet 8.12 

ALLES WISSELT (1982) toont verschillende abstracte visies op het veranderend 
landschap. In de symbolische maatschappelijke dialoog in de film lijken deze visies 
door middel van een interactief proces opgenomen te worden in de plannen voor  
de toekomst. 
 

 

 
Dus ook in deze film is de plankaart een element in het gesprek tussen overheid en 
burger over de toekomst van de streek. De plankaart is daarbij niet alleen een 
instrument van de ambtenaren, de boeren en burgers maken er eveneens gebruik 
van. Aan het slot van ALLES WISSELT (1982) is de verteller -de staat- dwingend over de 
noodzaak van betrokkenheid van alle burgers bij de planvorming voor de groene 
ruimte van Nederland. Ondanks het eerder getoonde participatieproces lijkt er dus 
geen door alle betrokkenen gedragen plan voor de toekomst te zijn.  

 
Uit de audiovisuele analyse van de films aan de hand van het sleutelbegrip ‘soort plan’ 
blijkt dat het landschapsontwerp in de gehele onderzoeksperiode werd gezien als een 
noodzakelijk instrument in het gesprek tussen overheid en burger over veranderingen 
van de inrichting van een gebied. In de eerste vier films zijn die plannen geheel afkom-
stig van de ambtenaren. Volgens de makers van de films vallen de motieven van die 
plannen in het ruilverkavelingsprogramma van de staat samen met de wensen van de 
boeren in hun streek. De boeren voegen zich in de verbeelde werkelijkheid in de films 
naar die plannen van de overheid. Omstreeks 1970 kregen boeren en burgers volgens de 
films stemmen in de plannenmakerij. Maar gezien het slot van ALLES WISSELT (1982) is het 
de vraag of die werkelijk gehoord werden en in de uiteindelijke uitvoeringsplannen in de 
reële wereld een plaats kregen.  
 

Traditioneel en modern 
 

In de gehele periode van 1945-1985 spelen de begrippen ‘traditioneel’ en ‘modern’  
een belangrijke rol in zowel de beschreven context, de vertellingen in de films als in  
de audiovisuele vormgeving. Zijn er overeenkomsten in de vormgeving van de ruilver-
kavelingslandschappen en de landbouwvoorlichtingsfilms? De intertekstualiteit in  
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de vormentaal van verschillende domeinen, zoals media, politiek en architectuur, kan 
helpen om de verschillende maatschappelijke overtuigingen te duiden.  Vignet 8.13 
presenteert een uitbreiding van  4.18 in hoofdstuk 4 waarin een overzicht wordt 
gepresenteerd van elementen uit het traditionele en moderne cultuurpatroon volgens 
de Wageningse sociologen uit de jaren 1950/60. Daarin zijn onderdelen opgenomen uit 
de politieke culturen, zoals beschreven door Sjoerd Keulen, en de overtuigingen in het 
ruilverkavelingsprogramma zoals verwoord door onder anderen Adri van den Brink.12 
Elementen die verwijzen naar fysieke of beeldende vormgeving van de postmoderne 
overtuigingen worden in het overzicht slechts aangestipt, want hun verschijning valt 
voor het grootste deel, maar niet volledig, buiten het tijdsbestek van deze studie.  
 

 Vignet 8.13 
 
Verschillende onderzoeken gaan in op de motieven, kenmerken en de vormentaal die 
passen bij het traditionele, het moderne en postmoderne programma. Johan Meeus 
maakt in zijn proefschrift onderscheid tussen traditioneel en modern in de landschap-
sarchitectuur en voegt daaraan het postmoderne paradigma toe. Hij schetst daarbij  
de vormentaal van het landschap en de manieren van werken in de ruimtelijke 
planvorming en de architectuur.13 Deze karakteristieken zijn aangevuld met beelden 
geïnspireerd op het werk van Sophie Elpers over agrarische bouwkunst.14 In de 
catalogus van Gemengd bedrijf, een fototentoonstelling uit 2004 over de verbeelding 
van het agrarisch landschap, wordt Cas Oorthuys door Gerrie Andela beschreven als 
representant van de moderne beweging, terwijl het werk van Willem van Heemskerck 
Düker in haar ogen het ‘traditionele’ vertegenwoordigt.15 
 
Overzicht van intertekstualiteit van de begrippen traditioneel, modern en postmodern. 

 
 Traditioneel  Modern PPoossttmmooddeerrnn  

(vanaf ± 1973) 
 

Politieke 
cultuur16 
 

Verzuilde politiek 
(1917-1967) Pacificatie 
door depolitisering en 
‘soevereiniteit in eigen 
kring’   
 

Democratisering 
en politisering (1967-1977) 
Maakbaar ‘als machine’ en 
Behaviorisme > 
Individualisme 

Populisme / Ecocentrisme / 
BV Nederland / Agree to 
disagree / Niet maakbaar / 
Markt bepaalt / Efficiënt  

Motivatie 
van ingrij-
pen  

Sociaal-cultureel 
Anti-stedelijk  
Romantisch 

Sociaal-economisch 
Stedelijk 
Zakelijk 

Cultureel 
Stedelijk 
Romantisch 

                                                
12  Brink, A. van den. Structuur in beweging. Het landbouwstructuurbeleid in Nederland 1945-1985. (diss). 

Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen. 1990. 
13  Meeus, Johan H.A. Op zoek naar een instrumentarium voor de ontwerpkritiek in de 

landschapsarchitectuur. (diss). Wageningen: Landbouwhogeschool. 1984. 
14  Elpers, S.M. Erfenis van het verlies. De strijd om de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de 
 Tweede Wereldoorlog. (diss). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2014: 270-272. 
15  Andela, G. „Wisselende gedaanten van het agrarisch landschap.” In Gemengd bedrijf. De veranderingen 

van het agrarisch landschap. Rotterdam: NAi Uitgevers / SKOR, 2004: 163-177.  
16  Keulen, Sjoerd Jaldert. Monumenten van beleid: De wisselwerking tussen Nederlands 

rijksoverheidsbeleid, sociale wetenschappen en politieke cultuur, 1945-2002. (diss). Amsterdam, 2014. 
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Strategie 
voor 
verande-
ren 

Statisch 
Schoonheid > wezen 
Verbinden 

Beweging 
Vorm volgt functie  
Scheiden 

Bewegen 
Vorm = warenhuis 
Mengen 

Beleef-
wereld 
van de 
boer 17 

Statisch, houdt geen 
rekening met 
veranderingen. Gericht 
op het lokale.  

Dynamisch, is bedacht op 
veranderingen. Gericht op 
de stad en de wereld.  

Versplinterd o.a.: 
Vrije ondernemers 
Familiebedrijf 
Verbreed bedrijf 18 

Ideale 
boer- 
derij 19  

Streekeigen

20 

Modern

21 

Postmodern

22 
Vorm-
geving  
land-
schap 23  
 

 

 

  

Foto-
grafie  
 
 
 

 

 

 

 

 

Stijl LNV-
films 24  
 

   

 
In het bovenstaande overzicht tekenen zich de contouren af van de ‘discursieve 
formaties’ of de samenhangende betekenisgevende praktijken in de ontwikkelingen in 
het landbouwstructuurbeleid.25 De indeling is een instrument in de filmische analyse om 

                                                
17  Wichers, A.J. De beoefening van de bloemisterij en groenteteelt in Beest. Bulletin 5, Landbouwhogeschool 

Wageningen. 1956. 
18  Hermans, Frans, P.J. Beers, Ina Horlings and Hans Mommaas. „The Contested Redefinition of a 

Sustainable Countryside ....” In Sociologia Ruralis # 50 (jan. 2010): 46-63. 
19  Naar Elpers 2014. 
20  Bron:  <http://www.thuisinbrabant.nl/object/mip/bhic_col1_dat218158> 
21  Bron: <http://tremele.nl/Gebouwen/Bestaande%20gebouwen/papesteeg/papesteeg7/papesteeg7.htm> 
22  Bron: <https://www.dearchitect.nl/projecten/natuurderij-keizersrande> 
23  Meeus 1984: 94, 156, 255. 
24  Bronnen: Links EILAND VAN VERTROUWEN (1950) 01’55. Midden VAN OUD NAAR NIEUW (1957) 14’52. Rechts  
 ALLES WISSELT (1982) 25’31. 
25  Hall 1997: 44-51. 
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de maatschappelijke overtuigingen, met de nodige voorzichtigheid, van de deelnemers 
aan het debat te kunnen duiden. Het gewaagde uitgangspunt daarbij is, geïnspireerd op 
het werk van de Wageningse sociografen onder leiding van Hofstee, dat de 
overtuigingen van mensen bepaald kunnen worden aan de hand van de uiterlijke 
kenmerken van de fysieke objecten in hun leefomgeving. Dat lijkt op het tegen-
woordige lifestyle-begrip. Maar een hedendaagse lifestyle heeft een andere betekenis 
dan de ‘levensstijl’ in de cultuurpatronen in de jaren 1950 en 60. De paragrafen 4.6  
en 7.3 gingen daar al eerder op in.     

 
In de gehele onderzochte periode is in de films sprake van ambivalenties, waarbij zowel 
beelden horend bij het traditionele programma als die van het moderne programma de 
nodige waardering krijgen. Zo werd in VAN OUD NAAR NIEUW (1957) en VAN VAAR- TOT 

RIJPOLDER (1960) ‘het moderne’ het meest gewenst en tot een positief symbool gemaakt, 
terwijl ook in deze films ‘het traditionele’ aanwezig en gewaardeerd blijft. In ERF EN 

LANDSCHAP (1963) speelt de geschiedenis zich vrijwel geheel af in een combinatie 
traditioneel en modern. Terwijl de commentaartekst het moderne programma beves-
tigt, laat de beeldlijn vooral traditionele streekgebonden landschappen zien. Vanaf 1963 
kwam er dus weer meer waardering voor streekgebonden, traditionele landschappen. 
Zij werden cultureel erfgoed en het beschermen waard. In EILANDSPOLDER (1974) is het 
traditionele streekgebonden landschap vooral waardevol als natuurterrein voor 
weidevogels, terwijl in ALLES WISSELT (1982) de streekgebonden traditionele kersen-
boomgaard op 10’50 als een soort museumtuin het meest gewenste landschap vormt 
als decor voor consumptie. 
 

 Vignet 8.14 

In de laatste twee films uit de selectie zijn ook al elementen terug te vinden van het 
postmoderne landschap. Daarin is de ruimtelijke vormgeving een collage die geen 
verband lijkt te houden met de functie of het landgebruik.26 Een voorbeeld van een 
postmodern landschapsbeeld is te vinden in de Eilandspolder.  
 
Een postmodern landschapsbeeld in EILANDSPOLDER (1974) 19’30. 
 

 

 
 

                                                
26  Meeus 1984: 216 ev. 
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In het open veenweidevogelreservaat heeft de hoogspanningsleiding geen directe 
functie voor het gebied, maar is wel een gevaar voor de weidevogels.  
De beeldhouwer Nic de Jong woonde en werkte aan de rand van de polder. Dit beeld 
staat volgens de film niet in de beeldentuin achter het museum, maar middenin het 
drassige veenweidegebied.27 
 
Een ander voorbeeld van een postmodern landschap komt voor in ALLES WISSELT 

(1982). De hoogstamboomgaard, het meest gewenste landschap, lijkt een authentiek 
streekgebonden landschapselement. Maar het oogsten met de lange ladders is 
zwaar, omslachtig en gevaarlijk. Een hoogstamkersenboomgaard is eerder een 
openluchtmuseumstuk dan een efficiënt productiemiddel. De commentaarstem stelt 
de hoogte van de beheersvergoeding aan de boer op een wat ironische wijze ter 
discussie, maar geeft geen informatie over de herkomst van het compensatiebedrag. 
De bemoeienis van de staat met de landbouw en het landschap is daardoor in deze 
sequentie geen onderwerp van het maatschappelijk debat.  

 
De ambivalenties in de beelden laten zich ook op een andere manier begrijpen.  
De hoofdstukken 1 en 7 gaan kort in op de beperkingen van beeldtaal om betekenissen 
eenduidig over te dragen. Dat geldt zowel voor landschapsbeelden als voor filmbeelden. 
Het tonen in een film van traditionele elementen in een modern kader of andersom 
sluiten elkaar niet uit. In de laatste beelden van EILAND VAN VERTROUWEN (1950) zijn zowel 
een ‘traditionele’ boer met een paard aan het werk, als een ‘moderne’ met een trekker. 
Efficiënte moderne werkmethoden pasten ook in een traditioneel georganiseerde 
samenleving.  
 

 Vignet 8.15 

In het laatste beeld van EILAND VAN VERTROUWEN (1950) wordt de waardering van het 
traditionele programma bevestigd doordat op de akker niet alleen een trekker,  
maar ook een paard aan het werk is. Een andere verbeelding van het traditionele 
programma is de achtergrond waarin het silhouet van een dorp te zien is met de 
kerktoren in het midden.  
 

 

 
 

                                                
27 Bron: https://www.nicjonk.nl/ 
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In VAN OUD NAAR NIEUW (1957) klinkt aan het slot, bij beelden van het moderne 
‘verjongde gebied’, romantische vioolmuziek. Boer Van den Akker stapt, nadat de 
commentaarstem sprak over traditionele familiewaarden, linksom en daarmee 
teruggaand naar het verleden, de keukendeur van de modern vormgegeven 
boerderij binnen. De laatste sequentie van VAN VAAR- TOT RIJPOLDER (1960) toont een 
praam die zijn functie verloor en op het droge van de nieuwe rijpolder ligt. ERF EN 

LANDSCHAP (1963) eindigt met de sequentie met streekgebonden landschaps- 
beelden en een zin horend bij het moderne programma: ‘… waarbij verantwoord 
grondgebruik en daarbij passende beplanting tot een verjongd landschap leiden’.  
De laatste sequentie van EILANDSPOLDER (1974) is zonder twijfel traditioneel vanuit 
een stedelijke blik.  
 

 

 
Twee jonge vrouwen met lang haar laten vanaf een praam het streekgebonden 
landschap moeiteloos aan zich voorbij glijden terwijl er romantische muziek te horen 
is. De laatste sequentie van ALLES WISSELT (1982) toont eerst het toeristisch populaire 
heuvelland in Zuid-Limburg en daarna een modern ogend melkveehouderijbedrijf. 
Daartussen is ‘… de balans […] nooit in rust.’  

 
Kortom, in alle zes producties komen in de laatste sequenties in het beeld steeds 
combinaties voor van moderne en traditionele elementen. Het idee dat de beide 
programma’s waardevolle elementen bevatten, werd bewust tot symbool gemaakt.  
 
 

 8.2 Video-essay 2, REPRESENTATIE SOCIAL ENGINEERING (2018)  

 

 Vignet 8.16 

Video-essay 2 toont de betekenisvolle verbeeldingen van social engineering in veertig 
jaar structuurbeleid.28  
 

                                                
28  Video-essay 2, REPRESENTATIE SOCIAL ENGINEERING (2018) is te vinden op te vinden zijn op de  pagina 

<https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape>.  
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VIDEO-ESSAY 2, REPRESENTATIE SOCIAL ENGINEERING (2018) toont de betekenisvolle 
verbeeldingen van de hervormingsstrategie in de onderzoeksperiode. Het essay  
is samengesteld uit de zes inventariserende korte video’s voor het thema.  
 
Zij geven zicht op de betekenisvolle sequenties in de afzonderlijke 
landbouwvoorlichtingsfilms aan de hand van vier specifieke sleutelbegrippen:  
 

• het dominante beeld van ‘de boer’, ‘de plattelandsbewoner’ of ‘de burger’ 
• de representatie van de overheid zelf, oftewel het beeld van ‘de staat’  
       in de film 
• de gepresenteerde dominante rolverdeling of de ‘relatie tussen  
       staat en burger’ 
• de toon in de vertelstem 

 
Deze paragraaf analyseert wat de zes films in het licht van de beschreven context 
laten zien over de verschuivingen in de tijd van de motieven voor sociaal-culturele 
veranderingen op het platteland, door de ogen van het ministerie van Landbouw.   

 
De zoektocht naar de cultuurhistorische wortels van social engineering in hoofdstuk 3 
eindigde onder andere met drie verschillende metaforen waarmee het werk en de 
opdracht van de sociaal ingenieur konden worden geduid. In een korte samenvatting 
ziet de eerste de maatschappij als een machine en de sociaal ingenieur als een machinist 
die aan de knoppen draait. De tweede beeldspraak ziet de samenleving als een levend 
organisme en de ingenieur zoekt, zoals een medicus of bioloog, naar de oorzaken, stelt 
een diagnose en stelt een behandelplan op met bijvoorbeeld een operatie. De laatste rol 
is die van de schoolmeester. De sociaal ingenieur als docent schept voor zijn leerlingen 
orde in de chaotische wereld, onderwijst de regels en begeleidt ze in de zoektocht naar 
een ‘passend’ en menswaardig bestaan in de samenleving.  
 

Beeld van de boer of burger 
 

In de zes films komen verschillende representaties voor van de doelgroep, de bewoners 
van het platteland. Bij de filmische vormgeving van de personages is de sociale stijl 
dominant. Zij zijn herkenbare vertegenwoordigers van een bepaalde groep in de samen-
leving of vertolken een bepaalde overtuiging. In de eerste vier films, van EILAND VAN  
VERTROUWEN (1950) tot ERF EN LANDSCHAP (1963), worden de rollen van de burgers  
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vrijwel allemaal vervuld door boeren. In EILAND VAN VERTROUWEN (1950) maken twee 
boerenfamilies, Maljaars en Wisse, een schetsmatige psychologische verandering door. 
Zij zijn trots op hun werk en vooral de jongere generatie durft elementen uit het 
‘moderne cultuurpatroon’ in het leven toe te laten. Jan Maljaars verwelkomt de trekker 
met plezier op Walcheren en Willem Wisse verhuist naar de Noordoostpolder.  
De hoofdpersoon Van den Akker uit VAN OUD NAAR NIEUW (1957) kent weerstand en 
tegenslag, droomt, is trots, heeft voor- en medestanders en lijkt zich aan het einde  
van de film volkomen thuis te voelen in de moderne leefomgeving.  
 

 Vignet 8.17 

Boer van den Akker uit VAN OUD NAAR NIEUW (1957) is het enige personage in de 
selectie van zes films dat een mentale ontwikkeling doormaakt. Hij is daarmee  
een hoofdpersoon zoals die voorkomt in Hollywoodspeelfilms, waarvan het de 
bedoeling is dat de kijker in de donkere zaal zich ermee identificeert.  
 

 

 
Alle andere personages in de zes geselecteerde films zijn stereotypen. Het 
ideaalbeeld van de boer volgens het moderne cultuurpatroon was ‘een bekwame 
agrarische ondernemer op rijke grond’. Dit ideaal was volgens VAN OUD NAAR NIEUW 

(1957) ook haalbaar voor vooruitstrevende kleine boeren op de arme gronden. 

 
Het emancipatorische uitgangspunt van de landbouwvoorlichting dat destijds het 
bestaan van de kleine boer ‘niet redelijk’ genoemd kon worden en moest verbeteren, 
was een belangrijk motief in het werk van professor Hofstee. Het vormde de basis voor 
de Agrarisch-Sociale Voorlichting (ASV). De rol van de sociaalvoelende docent was nieuw 
voor de tot dan toe op techniek gerichte landbouwkundig ingenieurs.  
  
De volgende film, VAN VAAR- TOT RIJPOLDER (1960), laat aan het begin boeren zien die  
hun vee in het gebied traditioneel en streekgebonden varend verweiden. Zij namen, 
volgens de vertelling, het initiatief voor een ruilverkaveling als middel om ‘… tot betere 
werkmethoden en daardoor tot een beter leven te komen.’ Maar zij komen later in de 
film niet meer terug als handelende personages.  
 IN ERF EN LANDSCHAP (1963) komen in het beeld op 1’45 boeren voor. Zij rooien  
uien en doen dat met de hand. Verder komen in de beeldlaag van deze productie geen 
personages voor waarmee de plattelandsbewoners zich zouden kunnen identificeren. 
De verbeelde kijker, op 14’30 ‘… de mens die daar gaat …’, heeft volgens de vertelling 
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weinig keuze in handelingsperspectieven. Dit verbeelde traditionele boerenleven op het 
idyllische platteland zou volgens de strekking van de commentaarstem snel verdwijnen. 
Ook in EILANDSPOLDER (1974) zijn de boeren minder belangrijk. Het hoofdconflict speelt 
zich af tussen natuurbeschermers en recreanten. In de laatste film, ALLES WISSELT (1982), 
spelen boeren, naast recreanten en natuurbeschermers, weer een prominentere rol. 
Agrariërs in het reële leven kunnen zich daardoor weer verplaatsen in een aantal van  
de getoonde personages.  
 

 Vignet 8.18 

ALLES WISSELT (1982) toont de boeren als belangrijke gebruikers van de groene ruimte. 
Zij krijgen ten opzichte van de recreanten en de natuurbeschermers in de vertelde 
tijd de meeste ruimte. De bijdragen van de verschillende groepen burgers in het 
verbeelde maatschappelijk debat opent ook met een boer in het Limburgse 
heuvelland.  
 

 

 
In deze sequentie vertelt de commentaarstem ‘De groene ruimte is van ons allemaal’ 
en geeft daarmee aan dat de overheid de hoeder van het algemeen belang is. 
Vervolgens praat de boer buiten beeld over zijn problemen. Doordat de boer tijdens 
het doen van zijn uitspraken in het geheel niet sprekend in beeld komt, worden zijn 
problemen door de filmmakers minder serieus gemaakt. De aandacht van de kijker 
wordt emotioneel aangetrokken door de getoonde landschapsidylle.  
          Boeren in deze film zijn ambachtslieden die met liefde voor de natuur hun  
vak uitoefenen en zich nogal eens in ‘het nauw gedreven’ voelen. De sociaal-
economische positie van de boeren laat volgens de film na veertig jaar structuur-
beleid nog steeds te wensen over. De mythe van de ‘agrarisch ondernemer’ staat 
daarmee zwaar onder druk. De rol van de boer neigt naar ‘agrarisch beheerder’  
van een ‘speelplaats’ of ‘museumtuin’. De traditionele boer in het streekgebonden 
landschap is volgens de film museaal geworden.  

 
De eerste drie films gaven ook de kleine boeren uitzicht op ‘betere werkmethoden en 
een beter leven’ zoals VAN VAAR- TOT RIJPOLDER (1963) op 1’50 vertelt. De laatste drie films 
boden de boeren echter geen perspectief meer op het verbeteren van hun werk- of 
leefsituatie. De doelgroep van de laatste drie films is ook verschoven en bestaat niet 
zozeer meer uit de boerenbevolking, maar eerder uit de gehele Nederlandse 
samenleving. Naast agrariërs zijn in EILANDSPOLDER (1974) en ALLES WISSELT (1982)  
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ook recreanten en natuurbeschermers te vinden. Kortom, de verbeelde kijker, veelal  
de doelgroep, is bij de eerste twee films primair de ‘kleine boer op de arme gronden’.  
Het was de opzet van de vertellingen dat zij zich met de personages in de films konden 
identificeren en allemaal ‘agrarisch ondernemer’ zouden kunnen worden. Daarbij zou 
het, volgens EILAND VAN VERTROUWEN (1950) 12’50, ‘… voor de oudere generaties soms 
moeilijk zijn om de ingrijpende veranderingen op hun land te aanvaarden.’ ERF EN 

LANDSCHAP (1963) biedt daarentegen, door het zo goed als ontbreken van agrarische 
personages, geen mogelijkheden aan boeren om zich te identificeren. In de twee  
laatste films, EILANDSPOLDER (1974) en ALLES WISSELT (1982), zijn de beoogde kijkers als 
personificaties van de doelgroepen minder duidelijk aan te wijzen. De producties  
richten zich, behalve op de plattelandsbewoners, meer op deskundigen, ambtenaren, 
bestuurders en het algemene publiek.  
 

Beeld van de staat 
 
Een alwetende mannelijke commentaarstem vertelt in alle zes films de geschiedenis.  
Hij bepaalt het verloop van het verhaal en verwoordt de overtuiging van de virtuele 
verteller en vertegenwoordigt daarmee de staat.  
 

 Vignet 8.19 

Het begin van EILAND VAN VERTROUWEN (1950) vertelt over het einde van de Tweede 
Wereldoorlog. Staten voeren oorlog, en zijn ook anonieme, militaire bevrijders die 
oorlogsslachtoffers maken waarbij boeren en burgers hun lot ondergaan.  
 

 

 
Even later helpen andere soldaten de boerenbevolking te vluchten voor het zoute 
water dat het eiland Walcheren overspoelde. De boeren, waaronder met name vader 
en zoon Maljaars, krijgen persoonlijk hulp van landbouwkundig ingenieur Barend 
Schot. De staat maakt in de film als het ware een snelle duikvlucht. Schot is, samen 
met de professor C. Bijkerk uit de film EILANDSPOLDER (1974), de enige vertegen-
woordiger van de overheid die in de films een naam meekreeg. Alle andere 
ambtenaren of bestuurders in de selectie van de zes films blijven anoniem.  

 
VAN OUD NAAR NIEUW (1957) noemt in de openingstitels het ministerie als de virtuele 
verteller. De daaropvolgende ondertitel verschijnt ook als tekst in beeld: ‘Een film over 
de betekenis van de RUILVERKAVELING voor een lonende bedrijfsvoering’ maakt het 
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propagerend doel direct duidelijk. In deze film brengt de commentaarstem als een 
landbouwvoorlichter de ‘leerlingen’, de boeren, het gewenste sociale gedrag bij.  
Het uitgangspunt daarbij was dat, volgens de theorie van professor Hofstee, het 
veranderen van handelingspatronen ook de persoonlijkheid zou veranderen.  
Het beoogde doel van de makers was dat door het proces van identificatie de 
metafoor van ‘de boer als agrarisch ondernemer’ in de hoofden en de harten van  
het merendeel van de plattelandsbewoners terecht zou komen. Dat was belangrijk, 
want alleen boeren levend in een ‘modern cultuurpatroon’ zouden openstaan voor  
het toepassen van een rationele, opbrengstverhogende bedrijfsvoering. Daarmee 
konden zij niet alleen de economische strijd op de landbouwwereldmarkt overleven, 
maar volgens de film vooral ook een makkelijker leven lijden zonder gesjouw en getob.  
 Ook de zender van VAN VAAR- TOT RIJPOLDER (1960), de directie van de Grontmij, 
maakt zich aan het begin bekend. In deze film is de staat zo goed als niet vertegen-
woordigd. De voorzitter van de Plaatselijke Commissie lijkt door zijn kleding en  
houding een boer te zijn en geen ambtenaar of beroepsbestuurder van de overheid.  
Het ministerie van Landbouw staat ook bij ERF EN LANDSCHAP (1963) in de begintitels  
als de zender genoemd. De virtuele verteller van deze film is een landschapsdeskundige 
en komt zeker van zijn zaak over. Hij weet de oplossingen aan te dragen voor de door 
hem zelf gestelde problemen. Instructeurs geven in een zijlijn van deze productie 
praktische adviezen. Over het ingrijpen van de staat in het sociale domein laat de film 
zich niet uit. De metaforische rolverdeling van de onderwijzer en de leerling is in  
deze film dominant. ERF EN LANDSCHAP (1963) representeert aan het slot een uitgespro-
ken traditioneel wereldbeeld. De staat is een docent die op afstand uitlegt hoe een 
statische samenleving in elkaar behoort te zitten.  
 
In EILANDSPOLDER (1974) blijft onduidelijk welk onderdeel van het departement van 
Landbouw als virtuele verteller verantwoordelijk was voor deze productie. Uit de 
audiovisuele analyse en het bestuderen van de maatschappelijke context blijkt  
dat Staatsbosbeheer (SBB) waarschijnlijk de virtuele verteller en de opdracht- 
gever van de film was.  
 In de Eilandspolder zelf was SBB destijds een grootgrondbezitter. Maar volgens  
de film heeft SBB de wetenschapper professor ingenieur C. Bijkerk en de anonieme 
lokale burgers nodig om zijn programma in de polder te kunnen realiseren. Dat 
programma beperkt zich, zo blijkt op de hearing op 21’00, echter niet tot het vogel-
reservaat in de polder. De lokale actievoerder formuleert het pleidooi voor nieuwe 
regelgeving niet specifiek voor de polder alleen, maar in het algemeen en daarmee  
voor alle gebieden met hoge natuur- en landschappelijke waarden in heel Nederland. 
Dat het pleidooi een prominente plaats heeft gekregen in de productie, plaatst ook SBB, 
een onderdeel van de staat, in de rol van actievoerder. Opvallend is dat pas helemaal 
aan het einde van de film, na de aftiteling, het beeldmerk van het ministerie van 
Landbouw te zien is. Daardoor maakt de zender zich dus achteraf bekend.  
  
De commentaarstem In ALLES WISSELT (1982) vertelt letterlijk vrijwel niets over de rol  
van de staat. In de sequentie over de kersenboomgaard op 10’45 komt tussen neus en 
lippen door aan bod dat de overheid de bedrijfsvoering van de boeren reguleert, 
beperkt, en daartegenover een vergoeding stelt. Dat ruilverkavelingen en 
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landinrichtingen onderdelen waren van een programma van de staat, vertelt het verhaal 
niet. Volgens de commentaarstem heeft de staat geen eenduidige visie op de toekomst 
meer. De overheid ziet de ‘groene ruimte’ vooral als een object van onderhandeling 
tussen de vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke overtuigingen. 
Volgens ALLES WISSELT (1982) heerste binnen het ministerie van Landbouw het idee dat  
‘… de groene ruimte [...] van ons allemaal …’, dus in bezit van de overheid of een 
collectief zou zijn. De film geeft geen inzicht in de eigen belangen van de staat of hoe 
 de overheid kan bijdragen aan oplossingen. Zelfs de autoriteit van het openbaar 
bestuur wordt ter discussie gesteld. De film noemt de uitgangspunten van de nieuwe 
Landinrichtingswet, maar die was in 1982 nog niet aangenomen. In dat opzicht volgde 
ALLES WISSELT (1982) dus niet de opvatting van de Commissie-Heuven Goedhart dat 
overheidsinformatie slechts over democratisch goedgekeurd beleid zou mogen gaan. 
Zoals EILAND VAN VERTROUWEN (1950) vooruitliep op de Ruilverkavelingswet van 1954, 
doet ALLES WISSELT (1982) dat op de Landinrichtingswet van 1985. Maar de virtuele 
verteller in deze laatste film is geen actievoerder zoals in DE EILANDSPOLDER (1974). 
Kortom, kijkend en luisterend naar de films, is de staat een man, afstandelijk,  
beschaafd, deskundig, soms meevoelend en in 1982 wat dwingend en ironisch.  
  

Relatie tussen overheid en burger 
 

De rolverdeling tussen overheid en burger in de maatschappelijke dialoog komt in alle 
zes films aan de orde. Zoals hiervoor is aangegeven, besteedt EILAND VAN VERTROUWEN 

(1950) meerdere malen aandacht aan de rolverdeling. De rolverdeling in het begin van 
de productie is die van de soldaat en het oorlogsslachtoffer. In een aantal stappen 
verandert de verhouding en is op 9’05 te kenschetsen als huisarts-patiënt. De landbouw-
ingenieurs geven dwingende aanwijzingen aan de boeren wanneer zij mogen terugkeren 
naar hun boerderijen en hoe ze het land moeten bewerken om de bodem te kunnen 
genezen van het zout. Zij geven de boeren geen verdere richtlijnen over het veranderen 
van de bedrijfsvoering of levensstijl.  
 Op 9’10 ‘… vragen [de boeren] zich af: zou het mogelijk zijn de oude toestand niet 
alleen te herstellen, maar vooral ook te verbeteren?’ Die vraag bleek ook op de agenda 
van de regering te staan. De beginnende Marshallhulp uit de Verenigde Staten bracht 
niet alleen financiële middelen, maar ook de Rural American Dream, waarin boeren-
bedrijven grootschalig waren, rationeel, industrieel, gemechaniseerd en opgenomen in 
een wereldwijde economie. Armoede en zware lichamelijke arbeid kwamen in die 
droom niet voor. De organisatie en de praktijken van het Amerikaanse departement van 
Landbouw en de Rural Extention Service werden een voorbeeld. De directe aansturing 
en koppeling van onderzoek, voorlichting en onderwijs zoals in de Verenigde Staten 
vonden in het Nederlandse OVO-drieluik navolging. Zij werden later met de 
streekverbeteringen en de Agrarisch-Sociale Voorlichting door het departement in de 
praktijk gebracht.  
 De plannen van de overheid voor het eiland Walcheren worden slechts aan de 
boeren ‘toegelicht’. Dit past bij de rol van de landbouwingenieur als ‘machinist’  
of ‘medicus’ en bouwt voort op de traditie van de eerste landbouwconsulenten uit  
de 19e eeuw. Dat is een ander soort rol dan die van de invoelende schoolmeester die 
voor zijn leerlingen mogelijkheden ziet en ze aldus onderwijst. Die verhouding tussen de 
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overheid en de boer laat de inleidende sequentie van VAN OUD NAAR NIEUW (1957) zien. 
Deze rolverdeling past in de theses over het ‘achtergebleven traditionele- en het 
vooruitstrevende moderne cultuurpatroon’ van de sociograaf E.W. Hofstee uit 
Wageningen. Om de boeren sociaal en mentaal te helpen bij de oversteek van het ene 
naar het andere patroon, was nieuw. Het streven om de traditionele ‘kleine boeren op 
de arme gronden’ te veranderen in moderne ‘agrarisch ondernemers’ werd dominant  
in alle andere programma’s van het departement. En volgens Hofstee, en een belangrijk 
deel van de medewerkers van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst (RLVD), was de 
metaforische rol van ‘de docent’ de meest passende voor de consulenten en hun 
assistenten.29  
 De ideologische boodschap van de Rural American Dream in VAN OUD NAAR NIEUW 

(1957) was niet ‘neutraal’, zoals de adviezen van de Commissie-Heuven Goedhart uit de 
jaren na de bevrijding van nazi-Duitsland luidden. En de nieuwe vorm van voorlichting 
was ook niet alleen ‘technisch of economisch’, zoals was afgesproken met de verzuilde 
landbouwstandsorganisaties.  
 

 Vignet 8.20 

Het is de staat die het probleem van de kleine boeren aan het begin van VAN OUD 

NAAR NIEUW (1957) bepaalt. Dat past bij de eerste these van Hofstee dat de 
landbouwvoorlichting de boeren ‘… eerst de overtuiging moet geven, dat hun 
bestaan niet redelijk is.’ Ook de andere elementen uit de thesen van Hofstee zoals 
eerder besproken, komen in deze productie terug. Voorbeelden daarvan zijn de 
aandacht voor vrouw en kinderen, de weerstand van de ‘traditionele boeren’ en de 
rol van Van den Akker als informele leider.  
          Het initiatief om de leef- en werkomstandigheden te verbeteren ligt later in  
de film bij de individuele boer, bij Van den Akker. Zijn droom is de filmische vertaling 
van de wijze waarop de landbouwingenieurs voor zich zagen hoe de boeren tot het 
inzicht zouden kunnen komen om de culturele achterstand in te willen halen. Pas 
nadat dit mentale proces had plaatsgevonden, dan kon een boer blijkbaar het 
initiatief nemen voor een ruilverkaveling. Dat ruilverkavelingen een intensief 
programma van de staat was, komt in de film niet voor.30  
 

 

 

                                                
29  Hofstee, E.W. Sociologische aspecten van de landbouwvoorlichting. Bulletin 1, Landbouwhogeschool 

Wageningen, 1953: 14-22. 
30  Hofstee 1953: 14-22. 
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In VAN OUD NAAR NIEUW (1957) is de assistent van de RLVD als vertegenwoordiger van 
de overheid een betrouwbare informatiebron. Hij zit aan de voorkant van de mise-
en-scène terwijl Van den Akker gebogen naast hem staat. De representatie van de 
machtsbalans tussen overheid en burger in de film lijkt daarmee redelijk in 
evenwicht. 
          VAN OUD NAAR NIEUW (1957) laat als eerste productie onder de oppervlakte zien 
dat de Rural American Dream een bron van inspiratie vormde voor het beleid.  
De aanpak van de Tennessee Valley Authority met de integrale plattelandsontwik-
kelingsprojecten waren een voorbeeld voor de ruilverkavelingen, de intensieve 
voorlichting aan de boeren in de streekverbeteringen en de inzet van films.  
De gekozen vorm van de Hollywoodspeelfilm en de bijbehorende muziek beves- 
tigen deze inspiratiebron.  

 
In VAN VAAR TOT RIJPOLDER (1960) komt de overheid zo goed als niet voor. De commen-
taarstem noemt aan het einde wel het samenwerkingsverband dat nodig is om een 
ruilverkaveling tot stand brengen. Hij noemt daarbij alleen overheidsinstanties en 
uitvoerders, maar geeft de boeren en tuinders in het gebied geen rol. Ook ERF EN 

LANDSCHAP (1963) besteedt zo goed als geen aandacht aan de relatie overheid-burger.  
De medewerkers van Staatsbosbeheer weten wat goed is voor de bewoners van het 
platteland en zorgen voor de juiste inrichting van de ruimte. In deze twee films zijn de 
landbouwkundig ingenieurs dus machinisten die aan de maatschappelijke knoppen 
draaien. Voor cultuurtechnici, boerenbestuurders of medewerkers van waterschappen 
en lokale overheden hebben zij de rol van de docent.  
 In EILANDSPOLDER (1974) komen voor het eerst verschillende overtuigingen voor 
het voetlicht, vinden er discussies plaats en is er de oproep voor nieuw beleid. De film 
ziet het overheidsingrijpen met de ruilverkaveling als een oplossing voor de problemen 
van de natuurbeschermers en niet zozeer van de boeren. In deze film vallen de 
overtuigingen van de staat en van een bepaalde groep burgers samen. Dat zijn niet  
de boeren en vooral niet de tuinders en wilde recreanten. Zij moeten zich schikken in 
het dominante programma van de natuurbeschermers en de overheid. 
 

 Vignet 8.21 

In EILANDSPOLDER (1974) is de commentaarstem als die van een betrokken school-
meester. De wijze waarop de vertegenwoordiger van de wetenschappelijke 
adviescommissie in beeld gebracht wordt, is afstandelijk.  
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De beelden waarin professor C. Bijkerk het publiek toespreekt zijn niet opgenomen in 
het gebied zelf, maar waarschijnlijk in de buurt van Wageningen waar de 
Landbouwhogeschool is gevestigd. 

 
De virtuele verteller van ALLES WISSELT (1982) is de Landinrichtingsdienst die de Cultuur-
technische Dienst na een reorganisatie opvolgde. De film is een oproep om, in een brede 
maatschappelijke samenwerking, te komen tot een nieuwe inrichting van ‘de groene 
ruimte’. De film richt zich op een algemeen publiek. In de film zijn twee sequenties 
opgenomen waarin de relatie tussen staat en burger een rol toebedeeld krijgt. Zij gaan 
over de ruilverkaveling Waterland. De indruk wordt gewekt dat het ruilverkavelingsplan 
van de overheid met inbreng van alle betrokkenen tot stand was gekomen. En de film 
suggereert ook dat over het plan op een democratische wijze een besluit werd 
genomen. Dat overal in het land en met name in het Twentse Tubbergen over beide 
thema’s een felle strijd gevoerd werd, komt in de film niet voor. 
 

 Vignet 8.22 

De sequenties in ALLES WISSELT (1982) over de ruilverkaveling Waterland tonen alleen 
de discussies en de uitwisseling van ideeën over het plan tussen een overheids-
bestuurder en boeren. Andere belanghebbenden komen in deze sequentie niet voor. 
Het is nu niet de voorlichter of de deskundige maar een anonieme bestuurder die als 
personage het meest duidelijk de staat vertegenwoordigt.  
 

 

 
De bestuurder was Jan van Dis, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, en 
later voorzitter van de Plaatselijke Commissie.31 Dit wordt in de vertelde geschiedenis 
van de film niet duidelijk gemaakt. Hij is de enige politieke bestuurder die, weliswaar 
anoniem, in de selectie van zes films als vertegenwoordiger van de staat in beeld 
komt en met zijn eigen stem een bijdrage levert aan de verbeelde maatschappelijke 
dialoog.  

 
Ruilverkavelingen waren een overheidsprogramma om de structuur van de landbouw-
sector en het leven op het platteland te moderniseren. Voor het succesvol uitvoeren van 

                                                
31  Bron: Wim Schermerhorn in zijn bijdrage aan de verzameling LANDBOUWFILMS EN VERHALEN (2017). De 

verzameling is ontsloten door de webpagina <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-
landscape>. 
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het programma was de medewerking van de boeren en burgers in de ruilverkavelings-
gebieden nodig. De films in de selectie hadden als doel om de boeren en burgers te 
overtuigen van nut en noodzaak van de zware ingrepen. Daartoe werden verschillende 
retorische methodieken ingezet. De eerste is de keuze van de commentaarstem. In alle 
zes de producties vertegenwoordigt de commentaarstem de staat en bepaalt deze het 
verloop van het verhaal. Door de vormgeving als een onzichtbare man die op een 
formele wijze spreekt,32 bevestigt het ministerie van Landbouw de mythe dat de staat op 
onpersoonlijke wijze de grote lijnen van maatschappelijke ontwikkelingen bepaalt en de 
belangrijke besluiten in de samenleving neemt. De boeren en burgers moeten in die 
autoriteit vooral geloven en blijven volgen.  
 De rol van de staat komt in de films ook terug in de metaforische uitdrukking van 
de personages van de ingenieur, meestal in dienst van de RLVD of de Cultuurtechnische 
Dienst. In de films hebben zij verschillende invullingen. In de beginsequenties waar de 
problemen worden gedefinieerd, zijn zij in EILAND VAN VERTROUWEN (1950) en VAN OUD 

NAAR NIEUW (1957) vooral arts. In VAN VAAR- TOT RIJPOLDER (1960) is in de gehele productie 
de machinist dominant. In het begin van de laatste drie films, dus vanaf ERF EN  
LANDSCHAP (1963) is dat de schoolmeester. Tijdens de voorbereiding van de plannen 
speelt in de vier eerste films de ingenieur de rol van de machinist. Tijdens de uitvoering 
en afwikkeling van de projecten in de andere films wisselen de ingenieurs van rol.  
Zij trekken, met uitzondering van VAN VAAR- TOT RIJPOLDER (1960), de overall van de 
machinist uit en worden schoolmeester of, zoals het meest duidelijk in VAN OUD NAAR 

NIEUW (1957), trekken ze de witte jas van de arts aan die met operaties het leven van de 
mensen op het platteland gezond maakte.  
 De films proberen elk op eigen wijze in hun verhaal en vormgeving aan te sluiten 
bij de problemen van de mensen op het platteland, opdat zij zelf mee gaan werken aan 
de oplossingen. Met uitzondering van ERF EN LANDSCHAP (1963) lijkt het ministerie van 
Landbouw daarom het initiatief tot veranderingen op het platteland bij de boeren en 
burgers te leggen. Boer Van den Akker kreeg in VAN OUD NAAR NIEUW (1957) al een 
bescheiden stem. Vanaf die tijd kwam de lopende band van het ruilverkavelen in het 
hele land goed op gang. Het merendeel van de boeren sloot zich aan bij de 
gedachtengang van Van den Akker.  
 Andere burgers kregen pas in EILANDSPOLDER (1974) en dan ook meteen heel 
uitdrukkelijk een eigen stem. Volgens het einde van ALLES WISSELT (1982) is een 
vernieuwende ‘blijvende samenwerking’ tussen overheid en burger en de verschillende 
belangengroepen noodzakelijk. Over de manier waarop de noodzakelijk geachte 
samenwerking in de samenleving vorm zou kunnen krijgen, vertelt de film niets.  
 Het ministerie van Landbouw en de filmmakers wisten in 1982, gezien de laatste 
beelden van ALLES WISSELT, geen nieuwe aansprekende metaforen te ontwikkelen voor 
het ‘… nieuwe evenwicht […] in de ruimte waarin onze kinderen hun toekomst zullen 
beleven .…’  De maatschappelijke dialoog, verbeeld in deze laatste film, sluit dus  
slechts ten dele aan bij de op dat moment op te lossen problemen in de samenleving. 
Volgens Van Leeuwen (2005) zijn nieuwe verbeeldingen en metaforen vooral 
betekenisvol voor het oplossen van problemen als zij juist wel aansluiten bij de 

                                                
32  Wolfe, C. „Historicising the “Voice of God”: The place of vocal narration in classical documentary.” In Film 

History nr. 2. jrg. 9 (1997): 149-167. 
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vraagstellingen in de maatschappelijke realiteit.33 Deze gedachtengang volgend, zou de 
betekenis van ALLES WISSELT (1982) voor het oplossen van de problemen bij het beheer 
van de ‘groene ruimte’ niet groot zijn geweest. 
 De staat legt in alle films de verschillende groepen in de samenleving dwingend 
zijn ideeën voor de toekomst op. In de laatste productie is dat geen plan voor fysieke  
of sociale verandering, maar een discussie die tot resultaten moet leiden. De richting 
waarin de oplossing van het probleem van ‘het tekort aan ruimte’ moet gaan, lijkt dus 
volgens ALLES WISSELT (1982) geen onderwerp van staatszorg meer te zijn: de overheid 
lijkt zich, vooral aan het eind, veeleer de rol te hebben aangemeten van een strenge 
schoolmeester of zelfs een agent die op een druk kruispunt het verkeer regelt. Het  
is de vraag of door het veelvuldig gebruik van het woord ‘moeten’ in de commentaar-
tekst de verschillende groepen in de samenleving zich uitgenodigd voelen om aan de 
noodzakelijk geachte samenwerking een serieuze bijdrage te leveren. Hiermee schiet  
de productie zijn eigen doel voorbij en nodigt niet uit tot een actieve deelname aan het 
vinden van nieuwe ideeën voor het inrichten van de groene ruimte. Ook de wijze 
waarop die maatschappelijke dialoog in de praktijk van alle dag vorm gegeven kan 
worden, wordt in ALLES WISSELT (1982) niet benoemd. Dit bevestigt dat de inhoudelijk 
sturende staat rond 1980 plaatsmaakte voor een teruggetreden overheid.  
 

Toon in de vertelstem 
 

In alle zes de films heeft het sleutelbegrip ‘toon in de vertelstem’ een vergelijkbare 
invulling. In EILAND VAN VERTROUWEN (1950) heeft de commentaarstem een formeel  
karakter en doet als redelijk neutrale nieuwslezer verslag van de gebeurtenissen. In  
VAN OUD NAAR NIEUW (1957) begint de stem met eenzelfde formele toon maar verandert 
en wordt wat persoonlijker als boer Van den Akker in beeld komt. De stem in VAN VAAR-
TOT RIJPOLDER (1960) is formeel en afstandelijk. In deze eerste drie films lijkt de virtuele 
verteller een gids die de kijker rondleidt in het gebied, en de positieve kanten van het 
desbetreffende ruilverkavelingsproject en het leven in het moderne cultuurpatroon laat 
zien. De verteller, en daarmee de staat, toont zich zelfbewust en zeker waar het gaat om 
de juistheid van het structuurbeleid en het ruilverkavelingsprogramma.  
 In ERF EN LANDSCHAP (1963) lijkt de vertelling op een lezing of college met 
lichtbeelden. De commentaarstem van EILANDPOLDER (1974) biedt een sympathiek 
klinkend, maar formeel formulerend neutraal lijkend kader. Daarin maken de verte- 
genwoordigers van de conflicterende partijen hun overtuigingen met een eigen  
stem kenbaar. Datzelfde geldt voor ALLES WISSELT (1982), waarin de commentaarstem 
een rustige, warme en soms wat ironische toon aanslaat. Opvallend is dat de verteller 
-de staat- de discussies en de ‘blijvende samenwerking’ aan het einde van de film  
nogal dwingend aan de samenleving op wil leggen.  
 

Overkoepelende metaforen social engineering 
 

De zes films in de selectie hebben vooral een propagerend doel, waarbij de metaforische 
rolverdeling tussen overheid en burger een ontwikkeling doormaakt. De audiovisuele 

                                                
33  Van Leeuwen 2005: XI. 
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analyse laat zien dat EILAND VAN VERTROUWEN (1950) de verhouding onmiddellijk na  
de bevrijding schetst als die van militair en oorlogsslachtoffer. Dat was een nieuw 
fenomeen in de landbouwvoorlichting en verdween in de film al snel en maakte plaats 
voor de rolverdeling van arts en patiënt. Nadat de ambtenaren uit Den Haag de plannen 
voor Walcheren aan de boeren voorgelegd hadden, werden zij invoelende onderwijzers. 
Zij wezen de boeren de weg naar een nieuw bestaan in de Noordoostpolder of op het 
heringerichte Zeeuwse eiland. In VAN OUD NAAR NIEUW (1957) is de voorlichter aan het 
begin opnieuw een invoelende schoolmeester of de empathische arts.  
   

  Vignet 8.23 

In VAN OUD NAAR NIEUW (1957) maakt de verbeelde docent, het ministerie van 
Landbouw, een vergelijking tussen de bedrijfsvoering en het dagelijks leven op een 
achtergebleven traditionele boerderij, en een modern vooruitstrevend gemengd 
bedrijf. De verbeelding van het mentale veranderingsproces van het ene 
cultuurpatroon naar het andere, is de droom van boer Van den Akker. De fysieke 
metamorfose van het gebied wordt verbeeld door het werk van de zware machines 
en de grondarbeiders. Over de intensieve en jarenlange voorlichtingsprogramma’s, 
zoals bijvoorbeeld de streekverbeteringen, vertelt de film niets. De uitkomst van  
de sociaal-culturele veranderingen komen wel in beeld.  
 
Het gezin van de hoofdpersoon van Van den Akker lijkt zijn levenswijze aan het  
einde van de film zonder problemen sociaal en mentaal aangepast te hebben aan  
de nieuwe fysieke situatie. In het moderne cultuurpatroon is het schoon, zindelijk, 
burgerlijk. Van den Akker kan ‘… op de klok [...] werken, zijn vrouw hoeft zich niet 
meer af te sloven en het gezin heeft nu veel meer aan elkaar.’ (18’00). 
 

 

De assistent van de landbouwvoorlichting had zijn taak als invoelende schoolmeester 
die de weg wijst, goed volbracht.  

 
In VAN VAAR- TOT RIJPOLDER (1960) en ERF EN LANDSCHAP (1963) zijn boeren of burgers als 
actief handelende personages zo goed als afwezig. Voor de beschrijving van de social 
engineering in deze films is de beeldspraak van de machinist toepassend. Het gebruik 
van de metaforische rollen van de machinist en de schoolmeester vanaf EILAND VAN 

VERTROUWEN (1950) tot aan ERF EN LANDSCHAP (1963) representeren het streven van het 
ministerie om de kijker te informeren en voor te lichten, en te overtuigen van het nut  
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en de noodzaak van ruilverkavelingen. De verbeelde kijkers van deze films waren de 
bewoners van het platteland, en dan vooral van de gebieden waar een ruilverkaveling 
op de agenda gezet moest worden of een stemming op stapel stond.  
 In ERF EN LANDSCHAP (1963) zijn het verhogen van voedselproductie, het verbeteren 
van het inkomen van de boer en het opheffen van de maatschappelijke achterstelling op 
het platteland in de films geen belangrijke onderwerpen meer. De metaforische docent 
lijkt zich in deze film te richten tot een andere, bredere groep leerlingen. In de klas zaten 
niet meer ‘de kleine boeren op de arme gronden’, maar ambtenaren en op het 
platteland werkzame bestuurders. ERF EN LANDSCHAP (1963) lijkt in de selectie films het 
einde in te luiden van de strategie van social engineering. Het doel van EILANDSPOLDER 

(1974) en ALLES WISSELT (1982) is het stimuleren van een maatschappelijke discussie  
en richt zich op de gehele samenleving. De virtuele verteller heeft hierbij de rol van  
de bemiddelaar tussen de fysieke en de sociale wereld en de verschillende belangen-
groepen in de maatschappij onderling.  
 

 8.3  Thema’s die buiten het kader gebleven zijn 

De maatschappelijke werkelijkheid in verleden, heden en toekomst is complex. Zoals  
in hoofdstuk 1 aangegeven, blijven bij elk geschetst beeld, in elke maatschappelijke 
dialoog, bij welk discours dan ook, steeds thema’s buiten het kader. Dit gold voor de 
wijze waarop de cineasten in opdracht van de landbouwkundig ingenieurs hun camera’s 
richtten op het platteland en de verhalen die zij met de films vertelden. Ook de door mij 
gemaakte keuze voor de thema’s ‘landschap’ en ‘social engineering’ zorgt ervoor dat 
onderwerpen buiten het beeld van deze studie vallen, terwijl zij voor de cultuur-
historische ontwikkelingen zeker van belang zijn geweest. Een aantal punten verdient 
het evenwel hier te worden aangestipt – en zij zouden het beginpunt kunnen zijn voor 
verschillende vervolgstudies.  
 

Armoede, achterstelling en honger  
 

De films in de collectie besteden amper aandacht aan de periode voor 1945: de grote 
armoede en maatschappelijke achterstelling van de ‘kleine boeren op de arme gronden’ 
in de tweede Landbouwcrisis rond 1930 komen zelden aan bod. Ook de hongerwinter 
van 1944-45 blijft buiten beeld. Dit gemis is opmerkelijk, omdat juist die armoede en 
ellende belangrijke motieven waren voor het ontwikkelen van het structuurbeleid en 
het opzetten van de filmpraktijken door het ministerie van Landbouw. Maar dat was 
niet het enige wat buiten beeld bleef.  
 
Uitvoering van het structuurbeleid betekende immers ook dat er binnen de landbouw 
voor steeds minder mensen werk te vinden was en dat vele boeren hun schuurdeuren 
moesten sluiten. Het onderwerp van de ‘blijvers en de wijkers’ werd op de boerderijen, 
in boerenorganisaties, binnen ambtelijke en bestuurlijke kringen veel besproken, maar is 
in de selectie van zes films zo goed als niet aanwezig. Alleen in DE EILANDSPOLDER (1974)  
is voor de professionele tuinders in de toekomst geen plaats. ALLES WISSELT (1982) geeft  
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vingerwijzingen naar de zwakke sociaal-economische positie van boeren en vertelt dat in 
het verleden vele bedrijven ophielden te bestaan.34  
 

Groepen buiten beeld 
 

Doel van de collectie was het geven van instructie en voorlichting aan ‘de’ boeren. 
Daarmee werden alle agrariërs in Nederland bedoeld, waarbij vooral de ‘kleine boeren 
op de arme gronden’ als de belangrijkste doelgroep van de RLVD werden gezien.  
Dat de voorlichting en het landbouwonderwijs slechts een beperkte groep, meestal 
grotere boeren, bereikten, komt in de vertellingen van de films niet voor. Vrouwen, 
landarbeiders en kinderen namen zeker in de jaren 1945-1963 een belangrijk deel  
van het zware werk op de kleine boerderijen voor hun rekening. Zij worden in het 
merendeel van de films zelden getoond of aangesproken. In de selectie ondersteunen 
vrouwen door hun bevestigende aanwezigheid in EILAND VAN VERTROUWEN (1950) en  
VAN OUD NAAR NIEUW (1957) de wenselijkheid van de getoonde veranderingen in de 
werkelijke leef- en werkomgeving. Dit beeld weerspiegelt de suggestie dat boerinnen  
in het ruilverkavelingsprogramma een symbolische en dienende rol hadden. Alleen in 
ALLES WISSELT (1982) hebben vrouwen een actieve stem.  
 Opmerkelijk in de collectie is de serie van dertien films waarvan in de 
catalogibeschrijvingen genoemd staat dat zij werden ‘… vervaardigd onder auspiciën  
van de Subcommissie voor de Landbouwhuishoudkunde ...’ Deze producties hebben 
boerinnen als doelgroep. De serie reflecteert de initiatieven van onder andere Hofstee 
uit de jaren 50 om meer aandacht te besteden aan de rol van de vrouw op het 
platteland.35 De positieve aandacht voor het gezin in de films bevestigt de mythe van het 
familiebedrijf als enige wenselijke bedrijfsvorm in de landbouw. De serie van dertien 
films biedt goede mogelijkheden om de historische gender-rollen nader te bestuderen.  
 

 Vignet 8.24 

Zes films in de collectie gaan over het landbouwonderwijs of richten zich uitdrukkelijk 
op de plattelandsjeugd. In andere films zijn jongeren nieuwsgierig en staan open 
voor toekomstige ontwikkelingen.  In vijf van de zes de films uit de selectie is de 
jeugd, de komende generatie, een belangrijke dominante waarde. Hun toekomst 
vormt vaak het argument in de vertelling om nut en noodzaak van de herinrichting 
van het landschap te onderstrepen. In de vertelling van ERF EN LANDSCHAP (1963) 
spelen toekomstige generaties geen rol. In de laatste film ALLES WISSELT (1982) zijn de 
volgende generaties de reden om goed voor de groene ruimte te zorgen. Maar over 
hoe de toekomstige leefomgeving ‘van onze kinderen’ eruit zou kunnen zien, vertelt 
de film niets.    

                                                
34  In een aantal andere films in de collectie komen deze onderwerpen wel zijdelings aan de orde. 

Voorbeelden daarvan zijn M 438 HET LANDBOUWBEDRIJF DOORGELICHT (1971) en M 441 BEDRIJFSOVERNAME 

(1971). Dit zijn bewerkingen van twee afleveringen van de Teleac-televisieserie ONZE LANDBOUW NU EN 

STRAKS (1971). Een ander voorbeeld is A 518 BOERENLEED EN BOERENHOOP (1934), in 1982 aan de collectie 
toegevoegd. 

35  Meer hierover in bijvoorbeeld: Burg, M. van der. Geen tweede boer. Gender, landbouwmodernisering en 
onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland. (diss). Verloren, Hilversum. 2002. 
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Ook landarbeiders worden in de films slechts sporadisch aangesproken. LANDARBEID IS 

VAKARBEID (1963) is dan ook een uitzonderlijke film. 
 
In M 349 LANDARBEID IS VAKARBEID (1963) speelt de moderne landarbeider Alting de 
hoofdrol.  
 

 

 
In dit beeld op 3’00 wijst de grote boer op de voorgrond zijn knecht Alting iets  
aan op een verder afgelegen perceel. De film geeft een inkijkje in het dagelijks  
leven van een landarbeider en van een moderne agrarische ondernemer, zoals  
het ministerie dat graag zag.    

 
Alternatieve agrarische bedrijfsstijlen  
 

De films tonen boeren vooral als ‘vrije agrarisch ondernemers’ en besteden zelden 
aandacht aan het feit dat de boer sterk is gebonden aan wetten en regels van de 
mondiale markteconomie, de overheid en de natuur. In de films is geen plaats voor  
een andere bedrijfsvoering dan die welke de RLVD propageerde. In de collectie zijn 
verwijzingen naar bepaalde streekeigen bedrijfsstijlen zo goed als niet te vinden.  
In de moderne economische netwerken hebben de boeren slechts zeer beperkte 
mogelijkheden om alternatieve bedrijfsstijlen te ontwikkelen. Daarom betitelt deze 
studie de door het ministerie geconstrueerde metafoor van de boer als ‘vrije agrarisch 
ondernemer’ als een mythe. Ook al stelden landbouweconomen de mythe al in 1963  
ter discussie, hij bleef ook daarna dominant in de sector en binnen het ministerie. 
 Andere bedrijfsvormen, zoals coöperaties, ondernemingen waarbij kapitaal en 
arbeid gescheiden zijn, maatschappen of andere juridische constructies komen in de 
selectie van zes films zelden voor. In de collectie gaat BOER PIETERSEN SCHOOT IN DE ROOS 

(1950) bij wijze van uitzondering over de zegeningen van een werktuigcoöperatie.  
HET VOORBEELDDORP ALS LANDBOUWVOORLICHTINGSMIDDEL (1955) tipt het gezamenlijk  
gebruik van een eierbroedmachine aan. Boeren die natuurlijke processen in de 
bedrijfsvoering een grotere waarde toekennen dan puur efficiënte voedselproductie, 
zijn uiterst zeldzaam in de films. EILANDSPOLDER (1974) is een uitzondering, omdat de 
boeren in die productie de samenwerking met de natuurbeschermers omarmen en 
daarmee naast voedselproducent op de wereldmarkt zich ook zien als beheerder van 
het vogelreservaat.  
 Ook andere alternatieve bedrijfsstijlen, zoals een boerderij waarop de productie 
op duurzame wijze plaatsvindt of waar boeren gecombineerd wordt met zorgfuncties 
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voor hulpbehoevende mensen, zijn afwezig. Alleen in ALLES WISSELT (1982) zijn beelden  
te zien van mensen die in de kersenboomgaard van een boerenbedrijf gastvrij 
ontvangen worden. Maar een boerenminicamping of het direct verkopen van de 
producten aan huis komen in de films niet voor.36  
  

Standen, zuilen en ideologie  
 

Nederland, en zeker het platteland, was tot ver in de jaren 1970 maatschappelijk 
verdeeld in klassen van grote boeren en de dorpselite, kleine boeren en de 
middenstand, en keuters, knechten en meiden. DE BONTE MOET ER UIT! (1945) geeft een 
indruk van de  
wijze waarop de standsverschillen tot uiting kwamen in de manier waarop boeren, 
schoolmeesters, boerinnen en veeartsen elkaar aanspraken. Grote boeren komen in  
de films zelden in beeld; alleen VRUCHTDRAGENDE ARBEID (1948) geeft bij wijze van 
uitzondering een inkijkje in de leefwereld van de moderne fruitteler met een groot 
bedrijf. Een ander voorbeeld is LANDARBEID IS VAKARBEID (1963). 
 Het sociaal-culturele leven speelde zich destijds in de eerste plaats af in de naar 
geloofsovertuiging ingedeelde zuilen. Maar een kerktoren met haan of kruis, een 
christelijke school, een rooms-katholieke kapel of een gereformeerd verenigingsgebouw 
komt eigenlijk in geen enkele film voor. In de verzuilde, in sociale klassen verdeelde 
samenleving werd de uitvoerende overheid geacht ‘neutraal’ te zijn en zich niet in te 
laten met religieuze of politieke onderwerpen. Een verwijzing naar de verzuilde 
plattelandssamenleving is in deze collectie overheidsfilms dan ook afwezig. De getoonde 
‘moderne levensstijl’ op de boerderijen lijkt op die van een middenstandsgezin zonder 
geloof of overtuiging. De RLVD presenteerde de vernieuwingen van landbouw en 
platteland als een technische en bedrijfskundige operatie waar geen ideologische of 
politieke aspecten aan vast zaten. De mediahistoricus Karel Dibbets noemde de als 
algemeen en neutraal gepresenteerde motieven in de filmwereld een onderdeel van  
de ‘AVRO-cultuur’.37  De algemene ‘AVRO-cultuur’ was dus niet alleen van toepassing  
op de filmwereld maar ook op het werk van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst.38 
De in de films getoonde rolverdelingen en omgangsregels tussen mannen en vrouwen,  
ouders en kinderen, voorlichters en gezagdragers passen in de destijds dominante 
conservatieve opvattingen zoals over het gezinsbedrijf. 
 
Films in de collectie die een andere boodschap uitdragen dan het propageren van het 
sociaal-economische landbouwstructuurbeleid zijn zeldzaam in de collectie. De sterke 
economische krachten op de wereldmarkt worden alleen genoemd als argument om 
vooruitstrevend te zijn en om mee te gaan in de alsmaar voortdurende concurrentie-
strijd. De achtergronden van de problemen van de ‘agrarisch ondernemers’ in de 
wereldomvattende landbouw- en voedselmarkten worden zelden benoemd. De domi-
nante kapitalistische ideologie stond niet ter discussie. De films gaan over succesvolle 

                                                
36   Meer over mogelijke agrarische bedrijfsstijlen is te lezen in: Ploeg, J.D. van der. De virtuele boer. Assen: 

Van Gorcum, 1999. 
37 Dibbits, K. „Het taboe van de Nederlandse filmcultuur: neutraal in een verzuild land.” In Tijdschrift voor 

Mediastudies. 9(2) (2006): 46-64. 
38 Meer hierover in: Van der Burg 2002. 
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‘blijvers’ en benoemen zelden de ‘wijkers’, de vele boeren die met hun bedrijf stopten. 
Ook de macht van de nationale staat of samenwerkingsverbanden, zoals de EEG,  
wordt zelden benoemd. EILANDSPOLDER (1974) is een uitzondering: het is vrijwel de  
enige film die de macht van het ministerie ter discussie stelt en nieuwe manieren  
van overheidsingrijpen voorstelt. De overige films vertellen dat de boeren hun 
praktijken, wensen en dromen in moesten vullen binnen de kaders van het  
gegeven overheidsbeleid.  
 Het belangrijkste doel van de M-films, gemaakt in opdracht van het ministerie 
zelf, verschoof vanaf 1974 van voorlichting en instructie naar het ter discussie stellen 
van kwesties in de maatschappij. Deze verschuiving past in de karakteriseringen van  
de fases die Wagenaar (1997) in de overheidsvoorlichting onderkende.39 EILANDSPOLDER 

(1974) en ALLES WISSELT (1982) noemen de algemene maatschappelijke problemen van 
milieuvervuiling en verarming van de ruimtelijke kwaliteit. Tegelijk blijven de grootste 
dilemma’s ten aanzien van de toekomst van de intensieve teelten in de veehouderij,  
de bloemen en groenteteelt, oftewel de bio-industrie, buiten beeld.40  
 

 8.4 Afsluiting filmische analyse 

Dit hoofdstuk presenteerde de resultaten van een audiovisuele analyse van de zes 
voorlichtingsfilms over veertig jaar ruilverkavelingspraktijken als onderdeel van het 
landbouwstructuurbeleid. Het doel van dat beleid was om met een breed aantal 
programma’s de voedselproductie te verhogen en de maatschappelijk achtergebleven 
positie van de boeren op te heffen. De uitkomsten van het filmisch onderzoek 
bevestigen het beeld dat bij het ontwikkelen en uitvoeren van de overheidsmaat-
regelen een instrumenteel paradigma, een vakopvatting waarin praktisch handelen 
centraal staat, dominant was.41 Daarin gaven de deskundigen, de consulenten van de 
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst en de landbouwingenieurs, werkzaam bij de 
Cultuurtechnische Dienst, de richting van de oplossingen aan. De inbreng van de 
individuele boeren en burgers kwam pas in beeld rond de stemmingen over de 
ruilverkavelingsplannen en de uitvoering van de ingrijpende projecten.  
 
Het Video-essay 1, REPRESENTATIE VAN LANDSCHAP (2018) toont aan dat de overkoepelende 
metafoor voor de periode 1945-1973 omschreven kan worden als ‘van oud en ziek naar 
jong en gezond’. De Noordoostpolder vormde tot 1963 breed gedragen het gewenste 
landschap waarin de voorwaarden voor efficiënte landbouwproductie de dominante 
motieven waren voor de ruimtelijke vormgeving. Op de nieuwe ‘werkvloer van de boer’ 
werd het zware fysieke werk door machines gedaan.  
 Volgens de selectie van films eisten natuurbeschermers en recreanten, die voor 
hun inkomen niet afhankelijk zijn van het land, vanaf 1974 hun eigen plaats in de groene 
ruimte op. Daarmee werd het landschap ‘betwist gebied’, met naast het landschap als 
‘productiemiddel’ beelden als ‘speelplaats, natuurterrein en museumtuin’.  

                                                
39  Wagenaar, Marja. De Rijksvoorlichtingsdienst. Geheimhouden, toedekken en openbaren. (diss). Den Haag: 

Sdu Uitgevers, 1997. 
40 Meer hierover is te lezen in bijvoorbeeld Koning, Niek. Food Security, Agricultural Policies and Economic 

Growth. 2017. 
41 Wielinga, Eelke. Netwerken als levend weefsel. (diss). Wageningen: Wageningen Universiteit, 2001.  
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Het ingrijpende grondverzet waarmee ruilverkavelingen gepaard gingen, werd gezien  
als noodzakelijk en genezend. Met de nadruk op het fysiek ingrijpen maakte het 
ministerie van Landbouw er, al dan niet bewust, de draglines, bulldozers, zandzuigers en 
draineermachines tot symbool van de ruilverkavelingen die het landschap vernietigden. 
  
Video-essay 2, SOCIAL ENGINEERING (2018) toont aan dat het ministerie van Landbouw 
vooral in jaren 1945-1963 grote invloed had op de ontwikkelingen in de landbouw en  
op het platteland. Het amalgaam van maatregelen en programma’s voor het verhogen 
van de voedselproductie en het verbeteren van de maatschappelijke positie van de 
boeren was veelomvattend en bewoog met de ontwikkelingen mee. De Rural American 
Dream gaf de inspiratie voor het beleid. De films kleuren het beeld in dat Harry Lintsen 
schetst in Ingenieur van beroep (1985). De ambtenaren, meestal Wageningse ingenieurs, 
bepaalden de verhoudingen tussen overheid, boeren, burgers en buitenlui en zorgden 
voor continuïteit in het sectorgerichte beleidscircuit.42  
 De gehele collectie films had het doel het geven van instructie en voorlichting. 
Zoals in paragraaf 3.8 beschreven staat, past bij het uitvoeren van de social engineering 
door de staat bij het doel ‘instructie’ de metaforische rol van de ingenieur als machinist. 
Bij ‘voorlichting’ is de verhouding te omschrijven als schoolmeester. Daarbij waren de 
leerlingen de ‘kleine boeren op de arme gronden’. Als de gebruikte metaforen in de 
films de maatschappelijke verhoudingen tussen boer, burger en overheid representeren, 
dan zou de strategie van social engineering alleen in de periode 1945-1963 voorkomen. 
De rolverdeling tussen overheid en burger was die als van docent-leerling. Deze 
metafoor is volgens de Wageningse hoogleraren Hofstee en Van den Ban ook passend 
bij de beroepsopvatting van de landbouwvoorlichter. De verbeelde kijker, de ‘kleine 
boer op de arme gronden’ werd in ‘de klas van het OVO-drieluik van onderzoek, 
voorlichting en onderwijs’ opgeleid tot ‘agrarisch ondernemer’.  
 Social engineering zou volgens de analyse van de films na ERF EN LANDSCHAP (1963) 
uit de discoursen van het ministerie van Landbouw verdwijnen. Dit komt overeen met 
de in hoofdstuk 5 beschreven context, want in 1970 werd besloten om het intensieve 
sociaal-culturele programma van de streekverbeteringen af te bouwen. Op het 
platteland eiste iedereen, ook de steeds talrijker wordende niet-agrariërs, persoonlijk 
zijn of haar democratische rechten en ruimte op. De tijd van de social engineering  
was volgens EILANDSPOLDER  in 1974 definitief voorbij.  
 De overheid beperkte vanaf die tijd haar rol tot het organiseren van het  
debat in de samenleving als een leraar tijdens de lessen maatschappijleer. Discussies 
over de principiële vragen of ingrijpen in de landbouwstructuur behoorde tot de taken  
van de overheid; wat de achterliggende motieven van het structuurbeleid waren,  
of het ruilverkavelen van de landschappen en het voorlichten van de plattelands-
bevolking de juiste ingrepen waren, pasten echter niet in de discoursen van het 
ministerie van Landbouw. Dit waren dus in de onderzoeksperiode geen onderwerpen  
in het maatschappelijk debat dat het departement met de films wilde voeren. 

                                                
42  Lintsen, Harry. Ingenieur van beroep. Historie, praktijk, macht en opvattingen van ingenieurs in 

Nederland. Den Haag: Ingenieurspers, 1985: 175, 176. Hij haalt onder andere aan: J.A.A. van Doorn, 
„Corporatisme en technocratie, een verwaarloosde polariteit in de Nederlandse politiek.” In Beleid & 
Maatschappij 8 (1981): 134-149. 
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 9 Conclusies   
 
Dit proefschrift gaat over de vraag op welke wijze het ministerie van Landbouw, in de 
periode 1945-1985, de modernisering van de sector probeerde te bevorderen door het 
beïnvloeden van de mentale wereld van de boeren en andere plattelandsbewoners. 
Centraal hierin staat de omvangrijke collectie van 533 voorlichtingsfilms die in de loop 
der jaren door het departement werden verspreid en de film- en voorlichtingspraktijken 
die met de inzet van deze films waren verbonden.  Bij de beantwoording van deze vraag 
is gekozen voor een multidisciplinaire aanpak, puttend uit verschillende tradities, van 
archiefonderzoek en filmanalyse tot erfgoedstudies, plattelandsgeschiedenis, cultural 
studies en oral history. Dit onderzoek richt zich op twee centrale thema’s: de verbeel-
ding van het veranderend landschap en de strategie van social engineering, en zoomt  
in het bijzonder in op zes karakteristieke films en de wijze waarop zij moderniteit en 
maatschappelijke vernieuwingen verbeelden. Het basismateriaal voor die visuele 
analyse is te vinden op een speciaal daartoe ingerichte website.1  
 
Het is niet mogelijk om de filmpraktijken van het departement te duiden zonder de 
bijzondere positie van de landbouw in de samenleving in ogenschouw te nemen.  
Deze vormt immers de context waarbinnen het proces van beïnvloeding plaatsvond.  
Om daarvan een beeld te schetsen, wordt ingegaan op de modernisering van het 
Nederlandse platteland vanaf de industriële revolutie. Die modernisering was in de 
eerste plaats een oplossing voor de structurele problemen als gevolg van de snel 
toegenomen technische en transportmogelijkheden. Nieuwe stoomschepen zorgden 
voor de aanvoer van goedkoop graan en daardoor voor een scherpe daling van de 
landbouwprijzen. Het bleek steeds moeilijker om met de opbrengsten uit de 
kleinschalige landbouw, zoals destijds in Nederland georganiseerd, rond te komen in  
de alsmaar rijker wordende samenleving. Vanaf 1890 zag de staat het bijdragen aan  
het oplossen van de landbouwproblemen tot haar taak. De versnippering van het land, 
de slechte waterhuishouding en de traditionele werkmethoden werden als probleem 
gezien, omdat dit alles resulteerde in een lage productie en daarmee -voor de lage 
inkomens- armoede en onderontwikkeling. Dit werd tijdens de tweede landbouwcrisis 
van de jaren dertig het ‘kleineboerenvraagstuk’ gedoopt. De regering nam vele 
initiatieven, startte experimenten – onder meer in de nieuwe IJsselmeerpolders –  
maar tot een omvattend probleemoplossend beleid kwam het niet.  
 
De nijpende problemen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, de verwoestingen, 
overstromingen, het voedselgebrek en de behoefte aan exportdeviezen maakten de 
weg vrij voor structurele oplossingen, een gelegenheid die door vernieuwingsgezinde 
politici met beide handen werd aangegrepen. De sociaal-democraat, boer en verzets-
man Sicco L. Mansholt (1908-1995) zou daarvan de belichaming worden. Hij was het die 
als minister van Landbouw het moderniseringsprogramma een beslissende duw zou 
geven.  

                                                
1  De webpagina’s „Framing the Dutch Landscape” geven verwijzingen naar de besproken historische films, 

audiovisuele analyses en LANDBOUWFILMS EN VERHALEN  en is te vinden op 
<https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> 
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Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de plannen die na 1945 werden ontwikkeld in de 
eerste plaats een antwoord waren op de structurele problemen van armoede en 
maatschappelijke achterstelling van vóór de Tweede Wereldoorlog. Een groot aantal van 
de voorgestelde maatregelen, zoals ruilverkavelingen door de Cultuurtechnische Dienst 
en ook het intensiveren van het werk door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst (RLVD) 
– inclusief het gebruik van film – wortelde eveneens in vooroorlogse praktijken en 
initiatieven. De overheid speelde, in de geest van het naoorlogse planisme, een leidende 
rol in deze processen, al kregen de zes verzuilde landbouwstandsorganisaties, verenigd 
in het Groene Front, grote invloed op de vormgeving en uitvoering van het 
regeringsbeleid.  
 
In dit proefschrift wordt het structuurbeleid opgevat als de kern van het programma van 
de overheid voor de modernisering van de landbouw. Dat beleid was in de eerste plaats 
gericht op herordening, schaalvergroting en de verhoging van de productiviteit van het 
land door ruilverkaveling. De projecten werden veelal gecombineerd met intensieve 
voorlichtingsprogramma’s. Het beleid dat werd bedacht en uitgevoerd, kan daarom 
gezien worden als een proces van social engineering. Precies dat begrip maakt duidelijk 
dat de door de overheid gestuurde modernisering van de landbouw veel meer omvatte 
dan veranderingen in het productieproces: social engineering, aldus Leo Lucassen 
(2011), is … 
 

… het intensief ingrijpen van de staat in het leven van de burgers om hen te 
behoeden voor risico’s in het bestaan, zoals honger, armoede, ziekte en misdaad, 
door zoveel mogelijk informatie over de samenleving te verzamelen en aan de 
hand daarvan het gedrag van mensen en de aard van hun natuurlijke omgeving 
door gerichte ingrepen te beïnvloeden.  

 
Dit soort ideeën, die uitgaan van de maakbaarheid van de samenleving en de individuele 
mens, waren niet nieuw. Zij wortelden in de tradities uit de Renaissance en de 
Verlichting. De begrip ‘sociaal ingenieur’ werd in 1884 gemunt door de Nederlandse 
ondernemer J.C. van Marken uit Delft. Het nam vooral in de Engelse vertaling een hoge 
vlucht. In de jaren tussen de twee wereldoorlogen werd social engineering geconcre-
tiseerd in diverse overheidsmaatregelen in dictatoriaal geregeerde staten en in 
democratische landen, zoals de VS ten tijde van de New Deal onder president Roosevelt. 
Deze ervaringen, en met name het Tennessee Valley gebiedsontwikkelingsproject, 
vormden op hun beurt als de Rural American Dream een belangrijke inspiratiebron voor 
het naoorlogse Nederlandse landbouwstructuurbeleid. Dat beleid was een compromis 
van liberale, christen-democratische en sociaal-democratische overtuigingen. Het paste 
in het Europese antwoord op, aan de ene kant het vrijemarktkapitalisme van de VS,  
en aan de andere kant het staatscommunisme van USSR. 
 
Met deze omschrijving van de modernisering van de landbouw in termen van structuur-
beleid en social engineering is het hoofdthema van deze dissertatie benoemd en 
ingekaderd: de wijze waarop de overheid de mentale wereld van de boeren trachtte  
te beïnvloeden en de rol die de film daarin werd toegekend, welke praktijken zich 
daaromheen ontwikkelden en hoe deze politiek werd vormgegeven in de films zelf.  
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Deze vragen komen in dit proefschrift stuk voor stuk aan bod. Daarbij wordt ook 
uitvoerig stil gestaan bij de opvattingen van de Wageningse School rond E.W. Hofstee 
(1909-1987), de eerste hoogleraar in het sociale domein aan de Landbouwhogeschool, 
die vlak na de Tweede Wereldoorlog de basis legde voor een theorie over moderne  
en traditionele cultuurpatronen in relatie tot maatschappelijke hervormingen.  
Om productief, efficiënt en een volwaardig onderdeel van de samenleving te kunnen 
vormen, moest het streekgebonden platteland verjongd, schoongemaakt en vitaal 
worden gemaakt. Dat gold ook voor de mentaliteit van de boeren en boerinnen.  
 Dit soort ideeën zien we gereflecteerd in de films. In bijvoorbeeld EILAND VAN 

VERTROUWEN (1950) worden de boeren na een herverkaveling een toekomst als vrije 
agrarische ondernemers, zoals in de Rural American Dream, in het vooruitzicht gesteld. 
De analyse van de voorbereidingen voor de film VAN OUD NAAR NIEUW (1957) laat zien  
dat de verantwoordelijke ingenieurs, de thesen van Hofstee volgend, ervan overtuigd 
waren dat de boeren en boerinnen de cultural lag, oftewel culturele vertraging tussen 
de twee waardepatronen, vooral tijdens een fysieke ruilverkaveling mentaal zouden 
kunnen inhalen. De Wageningse cultuurtechnische en voorlichtingskundige ingenieurs 
zouden bij deze emancipatie helpen. Zij wilden de kijkers ook laten geloven in een 
belofte van een leven ‘zonder gesjouw en getob’, zoals in de nieuwe IJsselmeerpolders 
en in alle streken op het oude land. Het toekomstbeeld voor de bedrijfsvoering in die 
tijd was helder: agrarisch ondernemen ‘zoals de landbouwvoorlichting propageert’. 
 
Hoewel het achteraf buitengewoon moeilijk is vast te stellen welk effect de filmprak-
tijken op de economische en culturele modernisering van het platteland hebben gehad, 
kan in elk geval worden geconcludeerd dat die praktijken zeer omvattend waren. Daarin 
was een centrale rol weggelegd voor het Filmbureau van het ministerie van Landbouw, 
dat een tweeledige taak vervulde: het begeleiden van de eigen filmproducties en het 
opbouwen en beheren van een distributiecollectie. De collectie staat beschreven in een 
serie catalogi waarvan de eerste uitkwam in 1948 en de laatste in 1984. Het bureau 
voerde zijn taken met verve uit, aanvankelijk ook met steun van het Marshall-
programma. Inhoudelijk, qua budget en vertoningen was het Filmbureau sterk 
afhankelijk van andere onderdelen van het departement en met name van de RLVD.  
De Rijksvoorlichtingsdienst van het ministerie van Algemene Zaken was formeel 
verantwoordelijk voor de filmpraktijken van alle Haagse departementen, dus ook van 
Landbouw. Er zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk en Engeland, geen sporen 
teruggevonden van reglementen of richtlijnen waaraan een landbouwfilm moest 
voldoen. De inhoud en de vorm werden steeds bepaald door de verantwoordelijke 
voorlichtingsingenieur en de afzonderlijke cineast.   
 Tot welke bloei de voorlichtingsfilmpraktijken van Landbouw kwamen, blijkt uit 
het uiteindelijke aantal van 533 films in de collectie, waarvan er 198 in opdracht van het 
departement zelf werden geproduceerd. Het Filmbureau was in 1956, naar eigen 
zeggen, de grootste opdrachtgever van de Nederlandse filmsector. Maar vooraan-
staande cineasten van de internationaal hoog aangeschreven ‘Hollandse documentaire 
school’ aanvaardden geen opdrachten van Landbouw. Er zijn meer cijfers die een indruk 
geven van de schaal van deze filmpraktijken. Zo werden er in 1956 van de catalogus 
10.000 exemplaren gedrukt en verspreid over het gehele land. Van de jaren 1952-1955 
is bekend dat er gemiddeld 2.642 vertoningen plaatvonden, vooral in de 
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wintermaanden, door de RLVD tijdens boerenvergaderingen in het dorpshuis, de 
achterzaal van het plaatselijke café of in een lokaal van de lagere landbouwschool. Deze 
praktijk is vergelijkbaar met andere commerciële en ideële mobiele vertoners in binnen- 
en buitenland. In totaal trokken de vertoningen in deze vier jaar gemiddeld 198.749 
bezoekers per jaar. Aangezien er in 1954 in totaal 350.000 agrarische bedrijven waren, 
zijn deze cijfers aanzienlijk te noemen.  
 De collectie bestond uit wat in de literatuur ‘gebruiksfilms’ of ‘industriële films’ 
worden genoemd, met andere doelen en vertoningspraktijken dan speelfilms.  
Het Filmbureau benoemde in de catalogus van 1948 het doel van de films als voor  
‘… de instructie en voorlichting van de landbouwers.’ Hediger en Vonderau typeren  
in de overzichtsbundel Films that work (2009) dit soort films naar drie mogelijke doelen: 
record, rhetoric, rationalization. De 198 in opdracht van het departement gemaakte 
films zijn in eerste instantie geclassificeerd naar deze drie doelen. Bij het classificeren 
bleek het doel van voorlichting om ‘mensen helpen zichzelf te helpen’ anders is dan het 
geven van louter technische instructie, onderdeel van ‘rationalization’. Met deze 
toevoeging waren nog niet alle doelen van de films in deze collectie afdoende gedekt. 
Het bleek dat na 1973 ‘ter discussie stellen’ het doel van de helft van de producties te 
zijn. Films met de doelen ‘voorlichting’ en ‘discussie’ worden in de bestaande literatuur, 
zoals Films that work, niet besproken en zouden opgenomen moeten worden. Uit de 
uiteindelijke inventarisatie bleek dat van ongeveer tweederde deel van de films het  
doel voorlichting en/of instructie was. Kortom, het Filmbureau hield zich in zijn bestaan 
redelijk aan de in 1948 zelf gestelde doelen. Volgens de spaarzaam overgeleverde 
voorlichtingskundige evaluaties bleek de directe, aanwijsbare invloed op de mentale 
besluitvormingsprocessen van de boeren gering. Maar niettemin bleef de leiding van  
het departement investeren in de filmpraktijken. Het lijkt erop dat de beleidsmakers  
de films als onmisbaar onderdeel zagen van de door hen gepropageerde Rural American 
Dream en, al dan niet bewust, de culturele betekenis ervan wel degelijk inzagen.  
Want de films presenteerden de gewenste toekomst van de efficiënte landbouw en  
het moderne platteland op een aantrekkelijke wijze. Door de films te zien, konden de 
mentale beelden van de boeren en boerinnen over hun eigen toekomst gaan schuiven 
en wellicht vooruitstrevend worden.  
 
Om zicht te krijgen op de motieven van het structuurbeleid zijn uit de catalogi zes films 
met ‘ruilverkaveling’ als onderwerp geselecteerd, verdeeld over de verschillende 
tijdvakken tussen 1945 en 1985. Zij zijn geanalyseerd door middel van een audiovisuele 
retorische methode, waarvan de uitgangspunten zijn beschreven in een werk van 
Hesling en Peters uit 1985. Voor deze studie is de methode voor het eerst uitgewerkt  
in een praktisch protocol, toegepast in een digitaal filmmontageprogramma en ten 
slotte aan de hand van de resultaten in bijlage 1 geëvalueerd.  
 Eerst werden de zes films afzonderlijk geanalyseerd door korte, thematische 
inventariserende videoproducties, twee per historische voorlichtingsfilm. De ene richt 
zich op de meest betekenisvolle verbeeldingen van de verandering van het landschap, 
de ander op social engineering. Na de audiovisuele analyse wordt elke productie 
geplaatst in de maatschappelijke discussie over het structuurbeleid die het departe-
ment in het desbetreffende tijdvak wilde voeren.  
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Uit de analyse blijkt dat EILAND VAN VERTROUWEN (1950) de boeren mentaal rijp wilde 
maken voor de integrale plattelandsvernieuwing volgens de ruilverkavelingswet van 
1954. VAN OUD NAAR NIEUW (1957) wilde de boeren mentaal ‘transformeren’, opdat zij 
vooral in zouden stemmen met de ruilverkavelingsprojecten ‘nieuwe stijl’ volgens de 
wet van 1954 en zich het ‘moderne cultuurpatroon’ eigen zouden maken. VAN VAAR- TOT 

RIJPOLDER (1960) wilde het vertrouwen in diepingrijpende cultuurtechniek vergroten.  
ERF EN LANDSCHAP (1963) is daarentegen juist een pleidooi voor het landschapsplan 
gebaseerd op de traditionele streekgebonden uitgangspunten. EILANDSPOLDER (1974) is 
een voorbode van de discussies over het agrarisch natuurbeheer volgens de relatienota 
1975 en ALLES WISSELT (1982) een oproep voor een brede maatschappelijke discussie  
over de inrichting van de ‘groene ruimte’ vanuit een algemeen belang volgens de in  
die tijd in voorbereiding zijnde landinrichtingswet van 1985.      
 Vervolgens wordt de analyse op een hoger niveau gebracht, met behulp van  
twee analytische video-essays. Deze geven inzicht in de veranderingen in tijd, door de 
fragmenten per thema chronologisch achter elkaar te bezien. Zij tonen aan op welke 
wijze het ministerie van Landbouw ook een cultureel machtig instituut was, dat over 
ambtelijke apparaten beschikte om de ideologische overtuigingen van het beleid vorm 
te geven in de films en de andere uitvoeringspraktijken. Om de boeren en de bewoners 
van het platteland te overtuigen van de moderniseringen, had de landbouwvoorlichting 
vanaf 1850 een traditie ontwikkeld van discursieve formaties waarin het overbrengen 
van landbouwtechnische informatie de boventoon voerde. Dit sloot aan bij de opvatting 
van de ‘neutrale’ overheid in de verzuilde landbouwwereld. Het uitgangspunt werd 
tijdens de wederopbouw herhaald, waarbij de Marshallhulp een sterke impuls gaf aan 
de inzet van films om de efficiëntie te verhogen.  
 De landbouwconsulenten waren in hun praktijken bemiddelaars tussen het 
fysieke, sociale en mentale domein en traden daarmee op als sociale ingenieurs.  
Uit de cultuurhistorische zoektocht naar de beroepsopvatting van de Wageningse 
sociale ingenieur bleek dat drie metaforische rollen dominant zijn voor de verhouding 
tussen de deskundige in dienst van de staat en de burgers: die van de ‘machinist’, de 
‘arts’ en de ‘schoolmeester’.  
 Uit de analyses blijkt dat de films over ruilverkavelingen geen instructief doel 
hadden, maar de mentale beelden over het platteland wilden beïnvloeden. Zij wilden 
uitdrukkelijk ideologische waarden overbrengen en kunnen dus ook gezien worden als 
propaganda. De in de films getoonde metaforen passen tot ongeveer 1973 in de 
contouren die eerder onderzoek van de discoursen met betrekking tot het landbouw-
structuurbeleid, de ruilverkavelingen en de landbouwvoorlichting schetsten. Daarin 
worden de boeren van Noordwest-Europa al sinds eeuwen gezien als traditioneel, 
achtergebleven, dom, egoïstisch, sterk gebonden aan hun grond en vijandig tegenover 
de staat. Het begrippenpaar ‘traditioneel-modern’ vormt vervolgens de  
kern van deze voorstelling. De uitkomsten van deze filmstudie laten zien dat er twee 
overkoepelende metaforen waren die het beleid tot een succes maakten, een beleid  
dat er, ook in de geest van het Marshallplan, op gericht was de boeren en de bewoners 
van het platteland tot volwaardige burgers en succesvolle agrarisch ondernemers in  
een vrije kapitalistische samenleving te maken. 
 De eerste metafoor verwijst naar de ‘oude en afgeleefde’ streekgebonden 
landschappen, die door ‘de artsen’, de ingenieurs in dienst van de overheid, met de 
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‘zware operaties’ van de ruilverkavelingen tot een ‘gezond, jong en vitaal’, ‘agrarisch 
productiemiddel’ moesten worden gemaakt. Het streekgebonden traditionele landschap 
was ongewenst. Dat beeld hoorde bij het achtergebleven cultuurpatroon waarin de 
landbouw weinig productief was en waar armoede heerste. De Noordoostpolder was 
het gewenste, moderne ideaalbeeld.  
 De tweede metafoor verwijst naar ‘de schoolmeesters’, van de landbouwvoor-
lichting die ‘de kleine boeren op de arme gronden’ bewust opleidde tot ‘vrije agrarische 
ondernemers’. De voorlichting bracht de boeren kennis en inzicht bij, waardoor zij een 
goede, volwaardige plaats in de samenleving zouden vinden. De droom van een 
zorgeloos leven was net als in Amerika bereikbaar voor iedereen die aan wilde pakken. 
Zo gaven de films de boeren, boerinnen en andere plattelandsbewoners met 
pedagogische middelen een emanciperend en positief perspectief op een leven waarin 
machines hen zouden bevrijden van de zware lichamelijke arbeid horend bij de 
traditionele agrarische bedrijfsvoering. De combinatie met de ruilverkaveling dwong de 
boeren, als het ware, om de instructies op te volgen, zodat zij ook hun bedrijfsvoering 
vooruitstrevend, rationeel, grootschalig en gemechaniseerd in de praktijk konden 
brengen, met een naar buiten gerichte blik en producerend voor de wereldmarkt. 
 De films over ruilverkavelingen laten dus niet alleen een ‘neutrale technologische 
operatie’ zien, maar ook het proces om de landbouwbedrijfsstructuren te vernieuwen 
als een sociaal-culturele opgave waarin de maatschappelijke opvattingen en de mentale 
beelden over de landbouw, het platteland en de natuur drastisch verschoven.  
De belangrijkste ideologisch geladen verhaalstructuur was steeds zoals die in VAN OUD 

NAAR NIEUW (1957) waarin het programma van de modernisering de problemen in de 
landbouw en het platteland oplost. Van alle films in de collectie is deze het meest 
karakteristiek voor de toen heersende discursieve formaties, gedomineerd door het 
ministerie. De film brengt de mentale dimensie van deze ideologisch getinte interventies 
bij de doelgroep metaforisch in beeld als een persoonlijke droom van de boer.  
De productie gebruikt een amalgaam van praktische motieven die Mansholt voor het 
beleid inzette, zoals ‘heer op eigen erf’, het christelijke ‘rentmeesterschap’ met het 
gezinsbedrijf en de bijbehorende rolverdelingen tussen man en vrouw, en de noodzaak 
de boerderij zo goed mogelijk over te dragen aan de volgende generatie. Ook het  
motief van het liberale ‘vrij ondernemen’, waarin het verhogen van de opbrengst  
en het verlagen van de kosten belangrijke waarden zijn, is dominant aanwezig. 
 
De uitkomsten van deze studie tonen aan dat in de periode 1945-1973 het ministerie 
van Landbouw ook cultureel een machtige en betekenisvormende organisatie was 
binnen de sector en op het platteland. Het stuurde binnen de sector niet alleen de 
beleidsontwikkeling aan, maar ook het onderzoek, voorlichting en onderwijs, de  
uitvoering van de maatregelen en de handhaving door de eigen inspecties. Het depar- 
tement beïnvloedde en bepaalde zelf in grote mate het discours rond de modernisering 
van de landbouw en het structuurbeleid in het bijzonder. Het departement beschikte 
immers met bijvoorbeeld de RLVD, de Cultuurtechnische Dienst en het Filmbureau zelf 
over de organisaties om de discursieve formaties, ofwel de samenhangende betekenis-
gevende praktijken, te ontwikkelen en uit te voeren. Die culturele macht was ook groot 
dankzij de uitstekende politieke, bureaucratische en maatschappelijke netwerken  
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die reikten tot in de haarvaten van de verzuilde plattelandssamenlevingen, tot in de 
mentale wereld van de boeren.  
 De boeren en boerinnen werd, onder andere door de films, een toekomstige  
rol van vrije agrarische ondernemers, zoals in de Rural American Dream, in het 
vooruitzicht gesteld. Het merendeel van de plattelandsbevolking vond dat een 
aantrekkelijk perspectief en geloofde in de belofte van een leven zoals in de nieuwe 
IJsselmeerpolders en ook op het oude platteland. Daardoor kon het ministerie de 
beleidsuitgangspunten van de modernisering door social engineering zonder veel 
weerstand doorvoeren. De combinatie van ruilverkaveling en landbouwvoorlichting kan 
dus gezien worden als een culturele ‘disciplinemachine’, zoals de gevangenis beschreven 
door Foucault of het museum in de analyses van Bennett.2 Daarbij is het van belang om 
aan te geven dat uit deze studie blijkt dat de programma's bijzondere ‘gevangenis-
regimes’ kenden. Zij maakten hun culturele emancipatorische doelstelling, het opheffen 
van de maatschappelijke achterstelling van de kleine boeren, waar. Het merendeel van 
de betrokkenen, de boeren en de bewoners van het platteland zelf, waardeerden tot 
ongeveer 1970 de programma’s positief. Zij en in ieder geval hun vertegenwoordigers in 
de verzuilde agrarische verenigingen en organisaties hadden invloed op het beleid en 
deden actief mee aan de uitvoering. Tegenstanders waren in de minderheid. Vanwege 
deze positief uitgevallen social engineering is de inzet van de staatsmacht positief te 
waarderen.3 Deze waardering, ook van de ruilverkavelingslandschappen, sneeuwde 
in de daarop volgde jaren in de verder urbaniserende samenleving onder.   
 
Rond 1973, aan het einde van de periode van saneren en moderniseren, vielen de  
tot dan toe solide discursieve formaties van het ministerie van Landbouw uit elkaar.  
Er was goed en goedkoop voedsel in overvloed en er waren op de Europese markt  
zelfs overschotten van bijvoorbeeld melk, graan, olijfolie en wijn. De breed gedragen 
maatschappelijke deal over voedsel en het beheer van het land was uitgewerkt. Het 
structuurbeleid leek ook een achterliggende doelstelling te hebben waargemaakt, want 
de grote groep ‘kleine boeren op de arme gronden’ bestond niet meer. Dat betekende 
overigens niet dat de inkomens van de overgebleven agrarisch ondernemers in de pas 
liepen met de ontwikkelingen in de samenleving. De oplossing voor die achterstand, en 
om al met al de concurrentiestrijd te overleven, zochten de boeren, hun organisaties  
en het departement in de strategieën van de moderne bedrijfseconomie: nog verder 
intensiveren, mechaniseren, specialiseren en vergroten van de bedrijfseenheden. Met 
het toepassen van landbouwwetenschappelijk gefundeerde methoden en technieken 
voerden zij de productie per hectare op tot een tot de verbeelding sprekende hoogte. 
Nederland bleef landbouwkundig wereldwijd koploper en een voorbeeld voor de wijze 
waarop de landbouwsector georganiseerd kon worden.  
 
 

                                                
2  Foucault, Michel. Discipline, Toezicht en Straf. De geboorte van de gevangenis. Vertalerscollectief 

Groningen (vert): Historische Uitgeverij Groningen, 1986. Bennett, Tony. The Birth of the Museum: 
History, Theory, Politics. London / New York: Routledge, 1995. 

3  Scott, James C. presenteert een meetlat om social engineering ethisch te kunnen beoordelen. Zie: Seeing 
like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed. New Haven and London: 
Yale University Press, 1998: 4. 
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In de loop van de jaren was ongeveer 70% van het Nederlandse platteland opnieuw 
ingericht en daarmee omgevormd tot een ‘gezond productiemiddel’. Die ontwikkeling 
wekte evenwel ook weerstand op. De mythe van de ‘vrije agrarisch ondernemer’ was  
al in 1961 door wetenschappers ontmaskerd. Rond 1973 draaide de maatschappelijke 
waardering van de landbouw 180 graden. Onder invloed van de opkomende 
milieubeweging en kritische stemmen als het Rapport van de Club van Rome, maakte 
een groeiend deel van de stedelijke consumenten zich zorgen over de vervuiling, de 
uitputting van de bodem, de flora en de fauna, als gevolg van het moderne intensieve 
agrarisch productieproces en de opvatting van het landschap als productiemiddel.  
Het merendeel van de films uit de collectie laat deze negatieve gevolgen niet zien.  
Voor de ‘stadse mensen’ was het gewenste platteland ‘romantisch, gezond en 
streekgebonden’. Het had pittoreske ruimtelijke kenmerken die horen bij het 
traditionele cultuurpatroon met armoede en achterstelling. De ingewikkelde 
bedrijfseconomische opgaven waarvoor de agrarisch ondernemer zich gesteld ziet, 
komen in deze, op een ecologische overtuiging gebaseerde alternatieve discours niet 
voor. In de films worden zij aangestipt, maar niet uitgebreid als kwestie behandeld. 
  Na 1973 stromen enkele films de collectie binnen die uitdrukking geven aan de 
alternatieve boodschap. Afgaande op de beschrijvingen van de films in de catalogi en  
de audiovisuele retorische analyse van de films, hield het ministerie van Landbouw de 
kritiek op de efficiënte landbouw echter grotendeels buiten de dominante discoursen. 
Er was, kortom, in de films geen ruimte voor de kritiek op de rol van de boer. Die was  
in de urbane samenleving echter veranderd van noodzakelijke ‘voedselproducent’ tot 
‘vervuiler’ van natuur en milieu en ook tot ‘vernietiger’ van de cultuurhistorische waarde 
van het agrarisch landschap. De kritische stemmen voorkwamen niet dat de boeren, 
onder invloed van de lage voedselprijzen, de productie van de bodem, de planten en  
de dieren met moderne landbouwkundige technieken verder verhoogden. Dit zorgde 
voor scherpe breuklijnen tussen liberale en ecologische overtuigingen.  
   
De analyse van ALLES WISSELT (1982) geeft zicht op hoe het departement van Landbouw 
de metaforen over het landschap en de landbouw in de laatste deelperiode vorm wilde 
geven. In de film is het landschap een ‘betwist gebied’ waarin verschillende groepen  
uit de verstedelijkte samenleving met moeilijk te verenigen motieven strijden om hun 
wensen voor de toekomst te realiseren. Met het oog daarop is een brede maatschap-
pelijke dialoog over de ‘groene ruimte’ nodig over de verdeling van het oppervlak.  
In de film worden de agrariërs gerepresenteerd als ambachtslieden die met liefde voor 
de natuur hun vak uitoefenen en zich nogal eens in ‘het nauw gedreven’ voelen.  
De sociaal-economische positie van de boeren laat volgens de film dus nog steeds te 
wensen over. Het ministerie was er in 1982 volgens ALLES WISSELT - dus in eigen ogen - 
niet in geslaagd de boeren zich volledig vrije agrarische ondernemers te laten voelen. De 
rol van de boer neigt in de film eerder naar ‘beheerder’ van de groene publieke ruimte. 
Het departement zag de eigen rol in ALLES WISSELT als een leraar maatschappijleer die  
de discussies over de toekomstige inrichting van een ‘openbare moestuin voor de stad’ 
in goede banen leidt.  
 Er bestaat in ALLES WISSELT (1982) geen algemeen aanvaard wensbeeld meer. Niet 
in de stad maar in het groen is de vrijheid te vinden, zo lijkt de film te willen zeggen. Dat 
de maatschappelijke ontwikkelingen ook daar voor een groot deel bepaald worden door 



Bewogen landschap – 9 Conclusies  
 

 411 

economische krachten op wereldschaal en een steeds verdergaande mechanisering en 
automatisering, raakte buiten beeld. Het algemeen gewenste landschap is romantisch. 
 Het is opvallend dat het ingrijpende grondverzet waarmee ruilverkavelingen 
gepaard gingen ook in 1982 nog steeds in beeld wordt gebracht. Het wordt opnieuw  
als noodzakelijk en genezend gezien, maar niet langer om het verouderde streekge-
bonden landschap te verjongen. Nu wordt het grondverzet ingezet om in efficiënt 
ingerichte landbouwgebieden ecologie, natuur en cultuurhistorie opnieuw een plaats  
te geven. Met de voortdurende nadruk op het fysiek ingrijpen door draglines, bulldozers, 
zandzuigers en draineermachines zorgde het ministerie van Landbouw er, al dan niet 
bewust, voor dat ruilverkavelingen gezien worden als een ‘sloopprogramma’ voor het 
streekgebonden landschap. Dit negatieve symbool, vanuit het stedelijke perspectief, 
gaat voorbij aan de hoofddoelen: de voedselprijzen laaghouden en de sociaal-
economische problemen en de achterstelling op het platteland oplossen.  
  
In de onderzoeksperiode verloor de landbouw in omvang en betekenis, zowel als 
percentage van de beroepsbevolking (van 19% in 1947 tot 5% in 1985) als in omvang en 
kracht van haar organisaties. En ondanks de aanzienlijke financiële steun van de staat, al 
dan niet via de EEG-maatregelen, bedroeg de achterstand in inkomen 10%, waarmee 
een belangrijk doel van de structuurpolitiek niet volledig gerealiseerd bleef. Het einde 
van het ‘klassieke’ naoorlogse landbouwbeleid en de filmpraktijken begin jaren tachtig 
betekende evenwel niet dat de modernisering van de Nederlandse landbouw ten einde 
kwam. Integendeel, de hoge graad van agrarische industrialisatie kan in vele opzichten 
worden beschouwd als een vrucht van de succesvolle social engineering van de in dit 
proefschrift beschreven periode. 

  



Bewogen landschap – 9 Conclusies  
 

 412 

 



Bewogen landschap – Epiloog en wordt vervolgd 
 

 413 

    Epiloog en wordt vervolgd  
 
Dit naschrift maakt geen onderdeel uit van het wetenschappelijke proefschrift. Ik voeg 
het toe, omdat ik het belangrijk vind om aan te geven op welke wijze de historische  
filmstudie van betekenis kan zijn voor de hedendaagse maatschappelijke ontwikke- 
lingen, waarin felle maatschappelijke debatten plaatsvinden over het vormgeven van  
de toekomst van het boerenbestaan en het agrarische cultuurlandschap.  
 
Ruim 35 jaar geleden zette ALLES WISSELT (1982) de toekomst van de landbouw, natuur  
en de erfgoedwaarde van het landschap op de maatschappelijke agenda. Er moesten 
volgens de film toen puzzels gelegd worden om de functies van voedselproductie, 
recreatie, natuur- en cultuurbehoud in het landelijk gebied een goed afgewogen  
plaats te geven. De strijd tussen boeren, natuurbeschermers en recreanten om het 
betwiste landschap ging volgens het begin van de film om het verdelen van de 
oppervlakten van de groene ruimte. Of ging de strijd over meer inhoudelijke 
onderwerpen, het ‘… én, én …’, zoals de commentaarstem aan het einde aangeeft?  
ALLES WISSELT (1982) gaf in elk geval een opdracht voor een breed maatschappelijk  
debat over de wijze waarop de groene ruimte beheerd zou moeten gaan worden.  
Dat debat zou in het publieke domein geleid worden door de overheid, want de  
groene ruimte was ‘van ons allemaal’.  
 

 Vignet Epiloog 1. 

De filmpraktijken van het ministerie van Landbouw werden in 1984 opgeheven.  
De filmische verbeelding van de landbouw en het leven op het platteland werden  
het domein van de journalisten, filmmakers en niet te vergeten van de public  
relation officers en marketing managers in dienst van omroepen, mediabedrijven, 
agri-business concerns en tal van belangenorganisaties. Een interessant voorbeeld 
van een bijzondere cocktail is de serie Onze boerderij (2018) uitgezonden door de 
publieke omroep, de KRO-NCRV met wortels in de rooms-katholieke en protestants-
christelijke zuilen.1 De serie werd gepresenteerd door Yvon Jaspers, boeren- 
dochter, en in 2018 ook werkzaam voor het internationale beursgenoteerde 
veevoederbedrijf Forfarmers, voortgekomen uit lokale landbouwcoöperaties  
uit Overijssel en de Gelderse Achterhoek.2  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1  Jaspers, Yvon (pres). Televisieserie Onze boerderij (2018), KRO-NCRV. Bijbehorende internetpagina’s 

geraadpleegd op 20-06-2019 <https://www.kro-ncrv.nl/programmas/onzeboerderij/seizoenen/seizoen-
1-2018>. 

2 ForFarmers. en „ForFarmers.” Wikipedia. Geraadpleegd op 10-11-2019 <https://www.forfarmers.nl> en 
<https://nl.wikipedia.org/wiki/ForFarmers> 
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Beeld van de webpagina over de serie Onze boerderij (2018). 
 

  

 
Yvon Jaspers is ook de presentatrice van het populaire dating-programma  
Boer zoekt vrouw dat sinds 2004 wordt uitgezonden. Het format werd wereldwijd 
door tientallen televisiestations aangekocht en uitgezonden.3 In het informatieve 
Onze boerderij (2018) vraagt zij zich af of het beeld van de plattelandsidylle uit  
haar jeugd in Nederland nog bestaat. Jaspers gaat op onderzoek naar de verschillen 
en overeenkomsten tussen gangbare en alternatieve bedrijfsstijlen, de motieven  
en dagelijkse ervaringen van de agrarische ondernemers en boeren overal in de 
Nederlandse groene ruimte.  

 
De erfgoedwaarde van het agrarisch cultuurlandschap in het 
hedendaagse debat 

 
In de afgelopen 35 jaar hield de Dienst Bedrijfsontwikkeling, de opvolger van de RLVD, 
op te bestaan als overheidsorganisatie. Het ministerie van Landbouw werd in 2010 
samengevoegd met Economische Zaken. De Cultuurtechnische Dienst werd uiteindelijk 
Dienst Landelijk Gebied en in 2015 opgeheven. Met forse bezuinigingen kregen de 
provincies de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening en het landschap.  
Op landelijk niveau heeft alleen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort 
het landschap in het takenpakket.  
 De Europese Unie bouwde vanaf 1992 het beleid - op basis van de visie van  
commissaris Sicco Mansholt met de steun aan de boereninkomens door de productie-
regulerende eerste pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) - groten-
deels af. De EU ondersteunt de agrarische sector dus niet meer door subsidies op de 
productie van bijvoorbeeld graan, melk of olijfolie. De Unie is sinds 1985 groter gewor-
den en met een forse vermindering van het budget subsidieert het GLB de boeren nu 
naar gelang de oppervlakte van de beheerde landbouwgronden met extra premies op 
het bevorderen van biodiversiteit. Daarnaast financiert de EU duurzame initiatieven en 
ontwikkelingen op regionale schaal.4  
 
 
 
 

                                                
3  Het waarschijnlijk oorspronkelijke Zwitserse format van de serie is nu in eigendom van RTL group SA. 

Bron: „Farmer Wants a Wife.” Geraadpleegde op 31-12-2019 
<https://nl.wikipedia.org/wiki/Farmer_Wants_a_Wife> 

4  „Historie.” Toekomst GLB. Communicatiebureau de Lynx. Geraadpleegd op 03-10-2019 
<https://toekomstglb.nl/>. 
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 Vignet Epiloog 2. 

De bovenstaande korte schets van de ontwikkelingen in en het beleid voor het land-
schap en het platteland in de periode 1985-2020 geeft de indruk dat het maatschap-
pelijk debat, waarvoor ALLES WISSELT (1982) opriep, heeft plaatsgevonden. En het  
suggereert dat de uitkomsten van dat debat ondertussen uitgevoerd zouden zijn in 
een nieuwe inrichting van het landschap en met praktische maatregelen op de boer-
derijen. Dat het landschap op nationaal niveau bij de overheid in de erfgoedsector  
is ondergebracht, zou erop kunnen duiden dat de nieuwe inrichting van de ‘groene 
ruimte’ vooral als een ‘museumtuin’ zou zijn ingericht. De beheerskosten zouden 
gedragen worden door de gehele samenleving, dus bijvoorbeeld uit de algemene 
middelen van de Rijksoverheid of andere in 1985 nog niet bestaande financierings-
bronnen. 
 
De boer als ‘parkwachter’ in ALLES WISSELT (1982). 
 

 

 
Maar deze ontwikkelingen vonden niet plaats en de kwesties die ALLES WISSELT (1982) 

op de agenda zette, zijn in 2020 nog steeds actueel.  

 
De ontwikkelingen in de landbouw en in het landelijk gebied volgden ook na 1982  
de traditie die minister Mansholt in de periode van ‘herstel en vernieuwing’  
in 1945 inzette. Het aantal boeren nam sinds 1982 opnieuw af. De mythe van ‘vrije 
agrarische ondernemer’, die met het verhogen van de productiviteit het inkomen 
enigszins op peil probeert te houden, bleef in stand. De landbouwproductie is nog 
steeds ten behoeve van de wereldwijde afzet. Nederland is, op de Verenigde Staten  
na, de grootste exporteur van landbouwproducten ter wereld. In de winkels en 
supermarkten ligt een overweldigend aanbod aan goedkoop voedsel uit alle  
uithoeken van de wereld.  
 Ook mensen die zich inzetten voor het behoud van het natuurlijk en 
streekgebonden karakter van de Nederlandse landschappen bouwden voort op hun 
eigen en lange traditie. De noodzakelijke maatschappelijke discussies over de betekenis 
van de landbouw en de inrichting van het agrarisch cultuurlandschap hebben in 2020 
nog steeds geen bevredigende oplossingen gebracht. Sinds 1982 zijn er nieuwe en  
grote vraagstukken bijgekomen, zoals de energietransitie en de klimaatadaptatie.  
Het afkeuren door de Raad van State van het PAS-stikstofbeleid op 29 mei 2019 zette  
de puzzel over de wijze waarop Nederland duurzaam kan worden, prominent op de 
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politieke en maatschappelijke agenda.5 In de herfst kwamen boeren in protest bijeen  
bij provinciehuizen en op het Haagse Malieveld. Omdat het gaat om structurele 
problemen, zal het maatschappelijk debat, waarin praktisch werkende oplossingen 
gezocht moeten worden, van lange duur zijn. 
 
In 2017 werd het ministerie van Landbouw opnieuw opgericht. In de nota Landbouw, 
natuur en voedsel: waardevol en verbonden (2018) neemt minister Carola Schouten  
voor het eerst sinds 1945 afstand van de uitgangspunten van het landbouwstructuur-
beleid dat haar voorganger Sicco Mansholt na de hongerwinter inzette. Zij schrijft:  
‘De Nederlandse landbouw […] raakt steeds verder uit balans. Het gaat verder dan  
wat de aarde kan geven. En is niet houdbaar.’ 6  
 

 Vignet Epiloog 3. 

De nota Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden (2018) geeft aan dat 
talloze onderzoeken en artikelen in de pers over kwesties in de landbouw, zoals de 
vervuiling door mest, lage opbrengsten, droogte, mentale en sociale spanningen, 
overstromingen, horizonvervuiling, criminaliteit en dierenleed, laten zien dat een 
ander landbouwbeleid dringend noodzakelijk is. Als oplossing voor de problemen  
ziet de minister een omslag naar kringlooplandbouw. 
 
De verbeelding van de kringlooplandbouw uit de Visie Landbouw (2018). 
 

 

 
Hiermee plaatst de minister van Landbouw het gewenste overheidsbeleid voor  
het eerst sinds 1890 dominant binnen de ecologische overtuiging. Zij schrijft:  
‘We moeten immers voorkomen dat we bodem, water en grondstoffen uitputten  
en de temperatuur op aarde onaanvaardbaar verhogen.’ 7  
 
In de visie presenteert zij ‘… wat het van ons zal vragen [...] op hoofdlijnen. Hoe we 
dit gaan doen is aan ons allemaal.’ Het gaat voor deze studie te ver om inhoudelijk  

                                                
5  NRC-Handelsblad opende bijvoorbeeld op 15, 16 en 17 oktober 2019 met de boerenprotesten. Ook het 

NOS 8-uur journaal besteedde op die dagen aandacht aan het onderwerp. Uiteraard komt het protest 
aan bod in Boerderij, een veel gelezen vakblad voor de landbouw: „Boerenprotest.” Boerderij. Misset 
Uitgeverij BV. Geraadpleegd op 17-10-2019 <https://www.boerderij.nl/boerenprotest>.  

6  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedeselkwaliteit. Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en 
verbonden. Den Haag: 2018: 5. 

7  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedeselkwaliteit. 2018: 15, 18. 
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in te gaan op de voorstellen inzake de economische positie van de boeren, tuinders 
en vissers op ‘gezonde bedrijven’, de waardering voor het voedsel in de winkels,  
en de vernieuwing van productiemethoden.  
          De visie van minister Schouten plaatst de Nederlandse landbouw in Europees 
en internationaal perspectief. Maar geeft aan dat oplossingen voor het praktisch 
invullen van visie vooral op regionale schaal, op streekniveau, gezocht moeten 
worden. De nieuwe bedrijfsvoeringen moeten rekening houden met de 
cultuurhistorische waarden van het landschap. Natuurinclusieve landbouw kan 
plaatsvinden in een ‘boeren-landschap met hoge belevingswaarde [...] en een grote 
waarde voor de natuur ….’  De visie wil dat consumenten zich bewust worden van de 
invloed van hun koopgedrag op de leefomgeving en niet zomaar kiezen voor de 
laagste prijs voor hun voedsel. De minister legt haar visie kort uit in een filmpje.8 
          Bij Landbouw, natuur en voedsel (2018) hoort een korte animatiefilm.9 Daarin 
vertelt een vrouwelijke commentaarstem de essentie van de visie die met schema’s 
en animaties abstracte in beeld is gebracht. De uitkomsten van deze 
cultuurhistorische filmstudie laat echter zien dat deze productie aansprekende 
beelden en verhalen mist en daarmee geen vernieuwende metaforen biedt voor een 
betekenisvolle dialoog in de samenleving. Het ministerie geeft geen duidelijk 
perspectief voor de boeren en de consumenten op een mogelijke toekomst voor de 
landbouw en het landelijk gebied in een stedelijke netwerksamenleving.  

 
In 2030, binnen nog geen tien jaar, zou Nederland wereldwijd koploper moeten zijn in 
de kringlooplandbouw. De regering … 
 

… vertrouwt op de kracht van de samenleving om de omslag naar kringloop-
landbouw te maken [...] en nodigt iedereen [...] uit om mee te denken, ideeën in 
te brengen en initiatieven te nemen. [De Rijksoverheid zal] naast de boeren en 
tuinders gaan staan. [...] Waar nodig [...] de regie nemen. [… En indien nodig] 
vanuit haar publieke verantwoordelijkheid wet- en regelgeving toepassen. […. En] 
actief verbinding zoeken met partijen om samen de doelen te concretiseren en 
afspraken te maken over de manier waarop de doelen bereikt gaan worden.  

  
De nieuwe visie van de regering is ambitieus en breekt met de wereldwijde dominante 
liberale economische overtuigingen. Daarin staat in de praktijk van alledag het verhogen 
van de opbrengst tegen de laagst mogelijke kosten centraal. Daarnaast is een dominant 
element in die overtuiging het scheiden van verantwoordelijkheden in de gehele 
complexe keten van landbouwproductie tot voedselconsumptie. De regering vraagt in 
deze visie dus impliciet om een principiële verandering van het normen- en 
waardepatroon in de samenleving. De afhankelijkheid van de Nederlandse landbouw 
van de wereldwijde voedseleconomie en het Europese landbouwbeleid maken dit tot 
een ingewikkelde opgave.  
 

                                                
8  Om de video te bekijken ga naar <https://www.youtube.com/watch?v=9T2S2IkMETE> 
9  Om de animatie te bekijken ga naar 

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/videos/2018/09/08/visie-landbouw-natuur-en-voedsel-
waardevol-en-verbonden> 
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Helaas ontbreken in de nota Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden 
(2018) uitspraken over de wijze waarop die herziening van de dominante overtuiging in 
de samenleving te realiseren zou kunnen zijn. Pas als dit dilemma opgelost wordt, dan 
kan de Nederlands landbouw, zoals gewenst, opnieuw een aansprekende inspiratiebron 
zijn voor dichtbevolkte en welvarende regio’s overal ter wereld.   
 
In de Cultuurbrief Erfgoed telt (2018) geeft de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap onder andere zicht op het beleid over erfgoed en landschap in de  
komende jaren.10 Daarin onderkent zij de grote ruimtelijk opgaven van de 
energietransitie, klimaatadaptatie en stedelijke groei.  
 

 Vignet Epiloog 4. 

De Belvedere-strategie uit 1999 van ‘behoud door vernieuwing’ maakt het volgens 
Erfgoed telt (2018) nog steeds mogelijk om het landschap aan te passen voor het 
oplossen van de grote ruimtelijke opgaven. Het uitgangspunt in de cultuurbrief is dat 
erfgoed, en vooral het landschap in de samenleving, verbindend werkt.  
 
Erfgoed telt, cultuurbrief ministerie van OCW (2018). 
 

 

 
De regering heeft voor de uitvoering ‘Erfgoed Deals’ in gedachten met lagere 
overheden en maatschappelijke organisaties. Deze deals worden op regionaal  
niveau ontwikkeld en tot uitvoering gebracht. De rijksoverheid ondersteunt de 
overeenkomsten door bestaande en komende wet- en regelgeving, zoals de 
Omgevingswet. Daarnaast stelt het ministerie voor een beperkt aantal jaren 
aanvullend budget beschikbaar. Bij het werken aan de overeenkomsten is het  
van belang om ‘… alle inwoners bij het erfgoed te betrekken.’ Daarvoor is het 
onderwijs volgens de cultuurbrief de aangewezen sector om de verhalen over  
nut en noodzaak van de grote opgaven over het voetlicht te brengen.  

 
Het uitvoeren van de beide ambitieuze beleidslijnen over landbouw en erfgoed worden 
grote maatschappelijke opgaven genoemd vanwege de hoge urgentie van de klimaat-
adaptatie, de hervorming van de landbouw, de verstedelijking en de energietransitie. 
Het vinden van een haalbare strategie vraagt om brede maatschappelijke debatten  
over de toekomst van het landelijk gebied.  

                                                
10  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Erfgoed telt. De betekenis van erfgoed voor de 

samenleving. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2018. 



Bewogen landschap – Epiloog en wordt vervolgd 
 

 419 

Het College van Rijksadviseurs geeft de regering gevraagd en ongevraagd advies over 
ruimtelijke kwaliteit. Als een bijdrage aan die zoektocht publiceerde de College eind 
2018 het Panorama Nederland. 
 

 Vignet Epiloog 5. 

Met het Panorama wil het College van Rijksadviseurs inspirerende en aansprekende 
verbeeldingen schetsen van een positief toekomstbeeld van Nederland. Zij verwijzen 
naar de optimistische toon uit de tijd van de wederopbouw. ‘Ook nu kunnen de 
noodzakelijke veranderingen krachtig op gang worden gebracht als er een gemeen-
schappelijk, herkenbaar en positief toekomstbeeld ontstaat’. 11 Het agrarisch 
cultuurlandschap is één van de vier thema’s uit het Panorama dat vanuit solidariteit 
naar ‘een rijker, hechter en schoner Nederland’ streeft. 

Fragment uit Panorama Nederland (2018) van het College van Rijksadviseurs. 
 

 

 
In het hoofdstuk over het ‘Rijk boerenland’ grijpt het Panorama (2018) terug op het 
begin van het landbouwstructuurbeleid van minister Mansholt. Het deelt de zorgen 
van minister Schouten en geeft aan dat de huidige praktijken in de landbouw tot  
vele miljarden euro’s aan verborgen maatschappelijke kosten leiden. Als oplossing 
sluit het College aan bij de visie van de kringlooplandbouw. Het Panorama (2018) 
stelt een New Deal tussen boer en maatschappij voor. Deze Nederlandse New Deal 
zal zorgen voor een schoon milieu en een aantrekkelijk landschap. De brede 
maatschappelijke overeenkomst zal de boeren een eerlijk inkomen verschaffen. 
Daarmee verwijst het College van Rijksadviseurs naar het veelomvattende 
programma van President Franklin D. Roosevelt om de grote maatschappelijke 
problemen, ontstaan in de grote depressie na 1929, op te lossen.  

 
De drie ambitieuze plannen voor de toekomst van het Nederlandse platteland uit 2018 
verwijzen naar de tijd van de New Deal uit de jaren 1930 uit de Verenigde Staten en de 
wederopbouw in Nederland. Ook de Europese Commissie verwijst in haar toekomst-
plannen voor een klimaatneutraal continent met de naam Green Deal naar het 
Amerikaanse programma uit de jaren 30 van de vorige eeuw.12 Zij lijken te willen 

                                                
11  College van Rijksadviseurs. Panorama Nederland. Den Haag, 2018: 115. 
12  „Een Europese Green Deal.” Europese Commissie. 1995-2019. Geraadpleegd op 12-01-2020  
 <https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl> 
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aansluiten bij de historische overtuiging van het planisme en de strategie van social 
engineering. In die periode bestond een breed gedragen maatschappelijk contract, 
waardoor de verzorgingsstaat kon worden opgebouwd met een groot aantal 
samenhangende maatschappelijke - en overheidsprogramma’s. Zij gaven de zwakkeren 
in de samenleving uitzicht op een beter leven. Onderdeel van het historisch contract 
was, dat het landbouwstructuurbeleid de ‘kleine boeren op de zandgronden’ met hun 
‘gesloof en getob’, een leven als ‘vrije agrarische ondernemers’ waarin ‘alles gemakkelijk 
zou gaan’ in het vooruitzicht stelde. Een ander onderdeel van het toen symbolische 
contract was de ‘hoorn des overvloeds’, met goed en goedkoop voedsel voor de gehele 
bevolking op de markt, in de buurtwinkels en later in de supermarkten. 
  
Weliswaar schetsen de drie Nederlandse plannen in 2018 een aansprekend en beeldend 
perspectief voor het platteland van de toekomst. Maar zij bieden geen inzicht in de  
wijze waarop de Nederlandse verstedelijkte netwerksamenlevingen kunnen komen tot 
een toekomstige Deal en werkelijk betrokken en solidair kunnen worden om de 
problemen van de klimaatadaptatie, de hervorming van de landbouw, de verstede-
lijking en de energietransitie aan te pakken. De drie Nederlandse plannen zien de 
‘verbindende kracht’ van het cultureel erfgoed als belangrijk aanknopingspunt om  
de vier grote ruimtelijke opgaven tot een oplossing te brengen. Cultureel erfgoed  
wordt gezien als een belangrijke drager van het nationaal geheugen en bewustzijn.13  
Maar bijvoorbeeld de recente windmolendiscussies en de conflicten over zonnepanelen 
tonen aan dat het niet goed voeren van het debat over cultuurhistorische onderwerpen 
voor diepe maatschappelijke kloven kan zorgen. Dit werpt de vraag op of erfgoed kan 
zorgen voor de benodigde maatschappelijke verbondenheid en solidariteit.  
 
In Monumenten van Beleid (2014) stelt Sjoerd Keulen dat Nederland vanaf 2001 in 
populistisch vaarwater terecht is gekomen.14 De afgelopen decennia werden burgers 
steeds meer wereldreizigers en wonen veelal niet langer dan tien jaar in hetzelfde huis, 
stad, regio, land of zelfs werelddeel. Kortom, de overzichtelijke regionale grenzen 
bestaan wellicht nog fysiek, maar zijn sociaal-ruimtelijk vervaagd en cultureel en 
mentaal grotendeels losgeraakt. Voor welke mensen heeft de streek en de regio echt 
betekenis, wie willen er verantwoordelijkheid voor dragen, wie wil betrokken worden bij 
de toekomstige ontwikkelingen? 15 In tegenstelling tot de tijd van Mansholt na de 
verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog en de hongerwinter is er nu geen breed 
gedragen overeenstemming in de samenleving, beleid en wetenschap over de urgentie 
van de problemen in het landelijk gebied. Er is geen zicht op solidaire oplossingen in de 
toekomst op Europees, nationaal of regionaal niveau. In het populistische debat staan 
wetenschappelijke kennis en inzichten ter discussie. Het is een belangwekkende vraag of 
het grote publiek deskundige wetenschappers wil zien in de rol van ‘leraar’, zoals 

                                                
13   Lowenthal, David. „Heritage and history, Rivals and partners in Europe.” In Bezeten van vroeger, Erfgoed, 

identiteit en musealisering. Laarse, Rob, van der. (red). Amsterdam: Spinhuis, 2005: 29. 
14  Keulen, Sjoerd Jaldert. Monumenten van beleid: De wisselwerking tussen Nederlands 

rijksoverheidsbeleid, sociale wetenschappen en politieke cultuur, 1945-2002 (diss). Amsterdam, 2014: 19. 
15  Hermans, Frans, P.J. Beers, Hans Mommaas and Ina Horlings. „The Contested Redefinition of a 

Sustainable Countryside ....” In: Sociologia Ruralis 50 (2010): 46-63. Houwelingen, van. Anja, Lotte 
Steenbekkers en Pepijn Vermeij. Dorpsleven tussen stad en land. Sociaal en Cultureel Planbureau. Den 
Haag, 2017. 
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destijds bij de New Deal. Waarschijnlijker is dat de aanhangers van de verschillende 
overtuigingen het grote publiek proberen te winnen voor hun visie, hun eigen belang.16  
 De drie ambitieuze plannen uit 2018 gaan in tegen de heersende populistische en 
op economisch gewin gerichte dominante maatschappelijke overtuigingen. Op welke 
wijze zijn de ecologische visies uit de plannen tot een aantrekkelijk perspectief te maken 
voor grote groepen in de samenleving? Op welke motieven kan een nieuw breed 
gedragen maatschappelijk contract gebaseerd worden, zoals eens de New Deal?  
Met welke boodschap is het landschap, zoals ALLES WISSELT (1982) vertelt, ‘van ons 
allemaal’ te maken, terwijl meer dan de helft van de grond een agrarische bestemming 
heeft en in privaat eigendom is? Het landschap is niet eenduidig een productiemiddel of 
natuurterrein of speelplaats of museumtuin. Het is betwist gebied. Hoe zijn burgers te 
verleiden om meer te investeren in ‘de werkvloer van de boer’ in een regio waar ze  
‘op doorreis’ zijn? Hoe zijn de toekomstige overheidsuitgaven voor het verbeteren  
van de kwaliteit van het platteland te verantwoorden voor mensen die te weinig 
verdienen om bijvoorbeeld (kwalitatief) goed eten te kopen, de kinderen onderwijs  
te laten volgen, het huis warm te stoken en de kosten voor hun zorg te betalen?  
Hoe zijn deze ingewikkelde vragen te beantwoorden? 
 
De huidige landbouwpraktijken staan al decennialang ter discussie. Slechts op kleine 
schaal zijn nieuwe verhalen en metaforen voor alternatieven in de praktijk ontwikkeld. 
Een volgende stap zou kunnen zijn om ze als ‘kringlooplandbouw’ onder éen naam te 
brengen en te voorzien van heldere beelden en verhalen. Dan wordt het een dominante 
metafoor die de nieuwe Nederlandse New Deal tot ontwikkeling kan brengen. Ruimtelijk 
ontwerpers zijn volgens het Panorama (2018) goed in staat om aansprekende toekomst-
visies voor de lange termijn beeldend vorm te geven. Volgens het College van Rijksadvi-
seurs zijn zij daarmee meteen ‘gedeelde ruimtelijke toekomstvisies [...] vanuit een 
gemeenschappelijk verlangen ….’  Maar een gemeenschappelijk verlangen van een niet 
nader genoemde groep is nog geen breed gedragen overeenkomst in de gehele samen-
leving. Om de grote opgaven over de toekomst van de landbouw, de verstedelijking, de 
energietransitie en het aanpassen aan het veranderend klimaat in de steeds verder 
urbaniserende wereld op te kunnen lossen, is overeenstemming nodig in de gehele 
samenleving over nieuwe normen en waarden.  
 In de huidige gefragmenteerde netwerksamenlevingen zetten vooral beeldende 
communicatiestrategieën mensen aan tot andere overtuigingen, houdingen en gedrag. 
Voor een geslaagde maatschappelijke dialoog om te komen tot een maatschappelijke 
overeenkomst over nieuwe normen en waarden is een uitgekiende communicatie-
strategie nodig, uitgevoerd door een sterke organisatie. In die dialoog zouden nieuwe 
metaforen ontwikkeld kunnen worden die voor grote groepen in de samenleving 
aantrekkelijke toekomstperspectieven bieden.17 Daarin moeten de bestaande 
metaforen over de productie en consumptie van voedsel tegen de laagst mogelijke 
kosten vervangen worden door aansprekende beelden over de kringlooplandbouw in 
een robuust ecologisch en aangenaam cultuurlandschap op regionale schaal.  
 

                                                
16  Boer, Pim den. „Geschiedenis, herinnering en 'lieux de mémoire.” In Van der Laarse 2005: 54. 
17  Aarts, Noelle, Chantal Steuten en Cees van Woerkum. Strategische Communicatie. Assen: Koninklijke Van 

Gorcum BV, 2015: 197 ev. 
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Het ontwikkelen van nieuwe discursieve formaties om te komen tot andere dominante 
discoursen is hard werken en vraagt om een lange adem.  
 Wellicht is een andere strategie beter op haar plaats om de samenleving tot 
nieuwe praktijken te brengen. Het bewust en positief beïnvloeden van het gedrag van 
burgers door de overheid wordt de laatste jaren nudging genoemd.18 De strategie ‘van 
duwtjes of stootjes geven’ werd uitgewerkt en beschreven door Amerikaanse 
gedragseconomen in Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and 
Happiness.19 Maar ook bij het toepassen van deze strategie, die beter past bij de 
praktijken van de sociale ingenieur, is het noodzakelijk nieuwe verhalen en metaforen 
uit te werken om aan te geven waar de ‘duwtjes of stootjes’ toe kunnen leiden.  
  
De productiegeschiedenissen van films als VAN OUD NAAR NIEUW (1957) en EILANDSPOLDER 

(1974) laten zien dat het ambacht van de filmregisseur bijdroeg aan het ontwikkelen van 
uitvoerbare programma’s voor het vernieuwen van het platteland. Het ontwikkelen van 
aansprekende verhalen en beelden is onder andere de maatschappelijke taak van de 
filmmakers en regisseurs. Een Franse vertaling van het begrip regisseur of cineast is 
Metteur en scène. Een regisseur is in deze betekenis een handelend persoon en het 
regisseren een proces. Dat proces is erop gericht om een idee in scènes te vatten, 
verhalend te maken en zo tot een metafoor voor een mogelijke nieuwe coherente 
realiteit te smeden. Het Engelse woord voor regisseur is director. Het is afgeleid van  
het Anglo-Franse directour dat gids betekent. Een gids is iemand die de eindbestemming 
in de gaten houdt, zich inzet voor een behouden reis, de mooie momenten uitlicht, kan 
improviseren en op een subtiele wijze alle reizigers op het juiste pad houdt.20  
 Het vertalen van de abstracte motieven in aansprekende filmische verhalen en 
beelden over het leven van alledag maakt nieuw beleid makkelijker toepasbaar in de 
maatschappelijke realiteit. Zij kunnen inhoud geven aan de gewenste ‘discursieve 
formaties’ voor samenhang tussen het beleid van de vele organisaties en programma’s. 
En de nieuwe visies worden door een filmische vormgeving herkenbaar en toegankelijk, 
aansprekend en betekenisvol voor de boeren, stadse mensen en buitenlui. Als grote 
delen van de samenleving de nieuwe metaforen omarmen, maken de kringloop-
landbouw en het behoud en ontwikkelen van aantrekkelijke streekgebonden 
cultuurlandschappen in Nederland kans om werkelijkheid te worden. Met kennis en 
inzichten, opgedaan met deze studie over de historische filmpraktijken van het 
ministerie van Landbouw (1945-1985), wil ik bijdragen aan het ontwikkelen van die 
Nederlandse New Deal. Bewogen landschap sluit niet af met EINDE zoals een groot 
aantal historische landbouwvoorlichtingsfilms. Ik sluit af met:  
 

WORDT VERVOLGD 

 

                                                
18  Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Met kennis van gedrag beleid maken. Den Haag / 

Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014. 
19  Thaler, Richard and Cass Sunstein, Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. 

New Haven: Yale University Press, 2008.  
20  Winkler, Martijn. „Wat doet een regisseur eigenlijk?” Dutch Directors Guild, 2 jan 2014. Geraadpleegd op 

3-6-2016 <https://www.directorsguild.nl/wat-doet-een-regisseur-eigenlijk/>. 
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Lijst met gebruikte afkortingen  
 
A-Films  Deelcollectie van 128 LNV-films geproduceerd door   
   andere opdrachtgevers uit Nederland 
AHD   Authorized Heritage Discourse  
AIP   Agriculture Information Plan (deelprogramma binnen het EHP) 
ANAB   Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond 
AOW   Algemene Ouderdomswet  
ASV   Agrarisch-Sociale Voorlichting 
ARP   Anti-Revolutionaire Partij 
AVRO   Algemene Vereniging Radio Omroep 
 
BenG   Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid  
B-films  Deelcollectie van 164 LNV-films afkomstig uit het buitenland   
BVL   Vereniging voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw  
 
CBTB   De Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond 
CCC   Centrale Cultuurtechnische Commissie 
CD   Cultuurtechnische Dienst (ressorterend onder LNV, vanaf 1978  
   Landinrichtingsdienst en 1996-2015 DLG)  
CHU   Christelijk-Historische Unie 
CLO’s    Centrale Landbouworganisaties. De landelijke koepels van de drie 
   standsorganisaties en de drie agrarische vakbonden 
CPB   Christelijke Plattelandsvrouwenbond 
CRA   College van Rijksadviseurs, Den Haag  
CRM   Ministerie voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
 
DKB   Dienst Kleine Bedrijven, destijds ressorterend onder LNV 
DLG    Dienst Landelijk Gebied. Opvolger van de CD  
DvdL   Directie van de Landbouw, destijds deel van LNV 
 
ECA   Economic Cooperation Administration (uitvoering  
   Marshallplan 1e fase) 
ECU   European Currency Unit, Europese rekeneenheid 
EEG, EG, EU Europese (Economische) Gemeenschap, Europese Unie 
E-films  Deelcollectie van 43 LNV-films die betrekking hadden op  
   de Marshallhulp 
EHP / ERP  Europees Herstel Programma / European Recovery Program 
    (Marshallplan) 
ERHFA   European Rural History Film Association  
ESV   Economisch-Sociale Voorlichting  
EURHO  European Rural History Organisation  
 
FGw   Faculteit Geesteswetenschappen UvA 
Filmbureau Gegeven naam voor organisatieonderdeel van LNV, was 
   verantwoordelijk voor filmpraktijken 1945-1985    
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Fl.   Florijn, afkorting voor gulden, voormalige Nederlandse munt  
GLB   Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EEG-EU  
Grontmij  Grondverbetering en Ontginningsmaatschappij 
 
Heidemij  Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij 
HVP   Stichting voor Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande 
 
KNBTB   Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond 
KNLC / NLC   (Koninklijk) Nederlands Landbouw Comité  
KPO   Katholieke Plattelandsvrouwenorganisatie  
KVP   Katholieke Volkspartij 
 
LEI   Landbouweconomisch Instituut (ressorterend onder LNV) 
LH, LU, WUR  Landbouwhogeschool / Wageningen University and Research  
   (ressorterend onder LNV) 
L&M    Landbouw en Maatschappij  
LVR   Landelijke Landbouwvoorlichtingsraad 
LVV, LNV  Ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening / … Natuur en 

Voedselkwaliteit 
 

M-films  Deelcollectie van 198 films geproduceerd in opdracht van LNV zelf 
MSA   Mutual Security Agency (uitvoering Marschallplan 2e fase) 
 
NA   Nationaal Archief, Den Haag 
NBvP   Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen 
NCLB   Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond  
NFF    Nederlands Filmfestival 
NOF   Stichting Nederlandse Onderwijsfilm  
 
OCW   Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
O&S-fonds  Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw  
OVO-drieluik Onderzoek, Voorlichting en Onderwijs waren in het beleid  
   van LNV sterk verweven 
 
PvdA   Partij van de Arbeid 
RbVVO  Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd  
   (onderdeel LNV)  
RCE    Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (ressorterend onder OCW) 
RLVD   Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst (ressorterend onder LNV)  
RVD   Rijksvoorlichtingsdienst (ressorterend onder ministerie van  
   Algemene Zaken) 
 
SBB   Staatsbosbeheer (ressorterend onder LNV) 
SDAP   Sociaal-Democratische Arbeiderspartij  
SDB   Sociaal-Democratische Bond 
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SMC Amsterdam Stichting Multimediale Cultuur (producent LANDBOUWFILMS  
   EN VERHALEN). 
 
TA    Technical Assistance (deelprogramma binnen het EHP) 
TVA   Tennessee Valley Authority (project binnen New Deal), VS 
 
UNESCO  De organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, 
   wetenschap en cultuur  
UvA   Universiteit van Amsterdam 
 
VEB   Voorlichting en Externe Betrekkingen (Directie van LNV)  
VLG    Vereniging voor Landbouwgeschiedenis 
VoRa   Voorlichtingsraad (Interdepartementaal)   
VU   Vrije Universiteit, Amsterdam 
VVD   Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
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            Bron: Nationaal Archief (NA), Den Haag. Ministerie van Landbouw: Directie Algemene Zaken, nummer toegang  
            2.11.55, inventarisnummers 1. 
 

Het Filmbureau maakte onderdeel uit van de stafafdeling Voorlichting en staat rechts boven in beeld. 
De afdeling was in 1944 opgericht door de Nederlands gezinde directeur-generaal voor de Voedsel-
voorziening  S.L. Lauwes. en viel vanaf 1946 direct onder de secretaris-generaal. Het richtte zich in 
eerste instantie vooral op ‘… instructie voorlichting en van de landbouwers ….’  
          Het bureau was geen onderdeel van het, tijdens de bezetting meer Duitsgezinde, directoraat-
generaal van de Landbouw met daarbinnen de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. In deze directie 
kwamen vanaf 1941 de eerste filminitiatieven tot stand. De RLVD bestond uit directies en afdelingen 
voor de verschillende agrarische sectoren, als Akker- en Weidebouw, Tuinbouw en Veeteelt. Akker- 
en Weidebouw, de grootste afdeling, had een eigen onderafdeling Voorlichtingsmiddelen en 
Publicaties. Al deze onderdelen van de RLVD zijn links in het schema te vinden.  
 
Meer informatie en uitleg van dit organisatieschema is te vinden in  Vignet 6.1.  
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  Verantwoording en dank 

Werkwijze 
 
Dit promotieonderzoeksproject Bewogen landschap kent een bijzondere voorge-
schiedenis zoals staat beschreven in het voorwoord. Op 1 januari 2013 startte het 
onderzoek aan het voormalig Instituut voor Cultuur en Geschiedenis van de Faculteit 
Geestenwetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De laatste jaren  
was ik verbonden aan de Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture 
(AHM) van de UvA. De Graduate School of Humanities, het Huizinga Instituut en de 
Research School for Media Studies (RMeS) boden me inspirerende opleidingen en 
cursussen horend bij het promotietraject.  
 Het onderzoek vond plaats in samenwerking met het Nederlands Instituut voor 
Beeld en Geluid in Hilversum. Inhoudelijke en praktische ondersteuning was er van tal 
van mensen en organisaties. Met name de bijdragen van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed in Amersfoort, het Nationaal Archief, het ministerie van Landbouw en 
Wageningen University and Research waren van belang. Stichting Multimediale Cultuur 
(SMC) Amsterdam bood vanaf 2008 organisatorisch onderdak aan de oral history-
verzameling LANDBOUWFILMS EN VERHALEN.  
 Dit proefschrift is niet het enige resultaat van dit cultuurhistorisch filmonderzoek.  
Op  <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> zijn 
verwijzingen te vinden naar de bestudeerde producties, staat meer informatie over de 
beschreven distributiecatalogi en over de afzonderlijke films. Ook producties horend bij 
de audiovisuele retorische analyse kunnen via deze site bekeken worden. Dit alles maakt 
onlosmakelijk deel uit van het onderzoeksverslag. Beeld en Geluid nam ook de de oral 
history-verzameling LANDBOUWFILMS EN VERHALEN in de  
collectie op en is hiermee nu publiek toegankelijk.    
 

Financieel 
 

Het onderzoek is grotendeels gefinancierd door de Universiteit van Amsterdam uit  
het matchings-fonds van de Faculteit Geesteswetenschappen in samenwerking met 
Beeld en Geluid in Hilversum. Er kwamen bij Beeld en Geluid bijdragen binnen van  
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het ministerie van Economische Zaken 
(Europees Landbouwbeleid) en het Professor Van Winterfonds. Bij Beeld en Geluid  
kreeg ik de beschikking over een groot aantal praktische faciliteiten en de begeleiding 
van Bas Agterberg en zijn collega’s om dit onderzoek uit te voeren. Voor de productie  
van het academische proefschrift stelde SMC Amsterdam een bijdrage ter beschikking. 
 

Gebruiksrechten beeld 
 

Dit is een academisch proefschrift en zal in deze vorm niet op de markt gebracht 
worden. In de toekomst zal, op de één of andere wijze, de inhoud voor een groot 
publiek toegankelijk gemaakt worden. In deze studie is een groot aantal afbeeldingen 
opgenomen. Het merendeel daarvan is afkomstig uit de collectie historische 
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voorlichtingsfilms van het ministerie van Landbouw. Uit de teruggevonden productie-
overeenkomsten blijkt dat de auteursrechten van de films werden overgedragen aan  
de RVD. Zij behoren nu tot wat het ‘publiek domein’ genoemd wordt. Inzake de overige 
rechten is aan het einde van de geraadpleegde werken een overzicht opgenomen.  
Het auteursrecht van de oral history-films berust bij Stichting Multimediale Cultuur 
Amsterdam (productie) en bij mij, Peter Veer (regie).   
 

Dank  
 
Bij dit onderzoeksproject en alles wat erbij kwam kijken kreeg ik begeleiding en hulp  
van vele mensen. Een aantal wil ik in het bijzonder bedanken. Gerrie Andela stopte met 
Kneedbaar landschap, kneedbaar volk (2000) het zaadje in de bodem. Bij de openbare 
wetenschappelijke verdediging van Bewogen landschap staat zij als paranimf naast me. 
Aan mijn andere zijde staat Bas Agterberg, mijn fantastische contactpersoon bij Beeld en 
Geluid. Daar hielp Jasper Snoeren mij bij het achterhalen van de huidige bewaarplaatsen 
van de films en bij de eerste aanzet voor de analyse. Dank ook aan mijn copromotor  
Bert Hogenkamp die mij uitnodigde om dit onderzoek te gaan doen. Samen met 
copromotor Rob van der Laarse leverde hij inhoudelijke waardevolle en inspirerende 
gezichtspunten bij de uitwerking van een aantal thema’s. Mijn hoofdbegeleider  
Frank van Vree leerde ik kennen als een vakkundig en betrokken promotor die me  
met veel geduld en aandacht begeleidde bij mijn worsteling met het op orde brengen 
van de vele woorden en zinnen in dit proefschrift. Tot slot wil ik de meelezers en  
alle anderen om mij heen bedanken voor hun fantastische steun waardoor ik deze 
studie ook daadwerkelijk hebben kunnen uitvoeren.  
 
Peter Veer 
Amsterdam, voorjaar 2020  
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  Samenvatting  
  Bewogen landschap. Een cultuurhistorische studie over de filmpraktijken 
  van het ministerie van Landbouw 1945-1985 

 

In de film VAN OUD NAAR NIEUW (1957) droomt de boer Van den Akker over een 
ruilverkaveling. Daarna gaat hij volledig mee met de ‘modernisering’ van de 
landbouw en het platteland.  
 
Stilstaand beeld uit VAN OUD NAAR NIEUW (1957) 7’50. 

 

 

 
Dit proefschrift gaat over de vraag op welke wijze het ministerie van Landbouw in  
de periode 1945-1985 als onderdeel van het landbouwstructuurbeleid, door het 
beïnvloeden van de mentale wereld van de boeren en andere plattelandsbewoners  
de modernisering van de sector probeerde te bevorderen. Centraal daarin staat de 
omvangrijke collectie van 533 voorlichtingsfilms die in de loop der jaren door het 
ministerie van Landbouw werden verspreid en de film- en voorlichtingspraktijken die 
met de inzet van deze films waren verbonden. Bij de beantwoording van deze vraag  
is gekozen voor een multidisciplinaire aanpak, puttend uit verschillende tradities,  
van cultural studies, archiefonderzoek en filmanalyse tot plattelandsgeschiedenis, 
erfgoedstudies en oral history. 
  Ruilverkavelen was het belangrijkste uitvoeringsprogramma van het structuur-
beleid. Het herinrichten van ongeveer tweederde deel van het agrarisch cultuurland-
schap maakte efficiënte landbouwproductie mogelijk. Daarom zoomt het onderzoek  
in op een selectie van zes films uit de collectie over het ruilverkavelingsprogramma  
en de wijze waarop deze moderniteit en maatschappelijke vernieuwingen verbeelden.  
Het basismateriaal voor die visuele analyse is te vinden op een speciaal daartoe 
ingerichte website.1 
 
Het is niet mogelijk om de filmpraktijken van het departement te duiden zonder  
de bijzondere positie van de landbouw in de samenleving in ogenschouw te nemen. 
Hoofdstuk 2 beschrijft globaal de voorgeschiedenis van de modernisering van het 

                                                
1  De webpagina „Framing the Dutch Landscape.” Beeld en Geluid. geeft verwijzingen naar de besproken 

historische films, audiovisuele analyses en LANDBOUWFILMS EN VERHALEN is en is te vinden op  
  <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> 
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Nederlandse platteland, vanaf de industriële revolutie tot aan de diepe crisis van  
rond 1930. Hoofdstuk 2 sluit af met de bezetting door nazi-Duitsland en de traumatische 
hongerwinter van 1944-45. Hier wordt duidelijk dat de plannen die na 1945 werden 
ontwikkeld in de eerste plaats een antwoord waren op de structurele problemen van 
vóór de oorlog, terwijl vele van de voorgestelde maatregelen en de daarbij behorende 
voorlichting – inclusief het gebruik van film – eveneens wortelden in vooroorlogse 
praktijken en initiatieven.  
  
Hoofdstuk 3 plaatst de praktijken van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst (RLVD)  
in het cultuurhistorisch perspectief van social engineering. De benadering wortelt 
ideologisch in de Verlichting en de overtuigingen over de maakbaarheid van  
mens en samenleving op basis van wetenschap en technologie. De ondernemer  
Jacques C. van Marken (1845-1906) uit Delft muntte tijdens de industriële revolutie  
de internationaal gebruikte term ‘sociale ingenieur’. In zijn ideaal werden problemen 
opgelost in harmonie en gelijkwaardigheid tussen de klassen. In de Verenigde Staten 
werden sociologie en economie door onder anderen Frederick Taylor (1856-1915) 
gekoppeld aan de technische bedrijfskunde. De strategie om de gehele samenleving 
efficiënt door deskundigen te laten besturen zonder politieke strijd, won aan invloed  
en werd ‘planisme’ genoemd. Onder president F.D. Roosevelt (1882-1945) kreeg dit 
gestalte in het New Deal-programma, met het Tennessee Valley-gebiedsontwik-
kelingsproject als één van de paradepaardjes. Deze aanpak bleek succesvol, waarmee  
de Rural American Dream vorm kreeg en zelfs een exportartikel werd. In dezelfde  
geest werd in de IJsselmeerpolders door Nederlandse ingenieurs en sociologen in  
dienst van de overheid een tot de verbeelding sprekend platteland op rijke gronden 
ingericht. De verkenning van het thema social engineering eindigt met het formuleren 
van drie metaforen: de machinist, de arts en de schoolmeester.  
  
Hoofdstuk 4 gaat in op de wederopbouw (1945-1950), toen de Rural American  
Dream via de Marshallhulp inspiratie bood aan de medewerkers van het Nederlandse 
ministerie van Landbouw onder leiding van de sociaal-democraat, boer en verzetsman  
Sicco L. Mansholt (1908-1995). De eerste uitdaging was het verarmde, deels kapot-
geschoten en hongerige land te voeden en te herstellen. Vervolgens stond het oplossen 
van het kleineboerenvraagstuk, uit de jaren 1930, op de agenda. Het departement 
maakte bij het realiseren van deze doelen gebruik van onder andere ruilverkavelingen 
en voorlichtingsprogramma’s. Deze combinatie van ingrijpen in zowel het fysieke als het 
sociaal-culturele domein kan gezien worden als een treffend voorbeeld van social 
engineering.  
 In deze periode legde E.W. Hofstee (1909-1987), de eerste hoogleraar in het 
sociale domein aan de Landbouwhogeschool in Wageningen, de basis voor een  
theorie over moderne en traditionele cultuurpatronen in relatie tot maatschap- 
pelijke hervormingen. Om productief, efficiënt en een volwaardig onderdeel van  
de samenleving te kunnen vormen moest het streekgebonden platteland verjongd, 
schoongemaakt en vitaal worden gemaakt. Dat gold volgens de RLVD ook voor de 
mentaliteit van de boeren en boerinnen. Volgens Hofstee moesten de ingenieurs de 
boeren daarbij helpen. Een treffende illustratie van deze opvatting vormt de film  
EILAND VAN VERTROUWEN (1950), gericht op integrale plattelandsvernieuwing volgens  
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de ruilverkavelingswet van 1954, waarin de boeren een toekomst als vrije agrarische 
ondernemers, zoals in de Rural American Dream, in het vooruitzicht werd gesteld. 
Vrijwel iedereen geloofde in die belofte van een leven ‘zonder gesjouw en getob’, zowel 
in de nieuwe IJsselmeerpolders als op het oude land. In 1958 werd Mansholt de eerste 
EEG-commissaris voor de landbouw en schaalde het Nederlandse beleid op naar Europa. 
   
Hoofdstuk 5 beschrijft de gouden jaren van het landbouwstructuurbeleid en het 
Filmbureau in de periode 1950-1985. Aan bod komen de wijze waarop het ministerie  
het ’ruraal moderne programma’ in de verzuilde samenleving vorm gaf, met de 
ruilverkavelingen als fysieke component, en het OVO-drieluik van onderzoek, 
voorlichting en onderwijs als sociaal-culturele component. De periode valt uiteen  
in drie tijdvakken, met daarbij de karakteristieke films die volgens de catalogi 
‘ruilverkaveling’ als onderwerp hebben: 
 

• 1950-1963 Topjaren / VAN OUD NAAR  NIEUW (1957) en VAN VAAR- TOT RIJPOLDER (1960) 
• 1963-1973 Gestaag doorwerken / ERF EN LANDSCHAP (1963) 
• 1973-1985 Verschuivende perspectieven / EILANDSPOLDER (1974)  en  
 ALLES WISSELT (1982)  

 
Hoofdstuk 6 schetst de opkomst, bloei en neergang van het Filmbureau van het 
ministerie, en geeft daarnaast een overzicht van zowel de collectie als de filmpraktijken 
die in deze periode werden ontwikkeld en uitgevoerd. Hierbij is onder meer aandacht 
voor de invloed van de Marshallhulp in de jaren 1950 op de filmpraktijken, de wijze 
waarop de producties tot stand kwamen en de beperkte rol van het Filmbureau daarin. 
Tegelijk was het ministerie naar eigen zeggen in 1956 de grootste opdrachtgever van  
de Nederlandse filmindustrie. Hoofdstuk 6 spitst zich toe op de 198 producties gemaakt 
in opdracht van het departement zélf. Het doel van deze collectie van wat in de film-
historische literatuur wel wordt aangeduid als ‘gebruiksfilms’, bestond voor tweederde 
deel uit producties ter ‘instructie en voorlichting van de landbouwer’. Vanaf 1973 
stroomden films de collectie binnen die vooral tot doel hadden zaken ‘ter discussie te 
stellen’. De doelen ‘voorlichting’ en ‘discussie’ missen in de literatuur en zouden daarin 
opgenomen moeten worden.  
 De RLVD zette de producties in bij boerenvergaderingen in dorpshuizen, zalen van 
cafés en lagere landbouwscholen. Van de periode 1952-1955 is bekend dat er gemiddeld 
2.642 vertoningen plaatvonden, vooral in de wintermaanden, die in het totaal 198.749 
bezoekers trokken. Aangezien er in 1954 totaal 350.000 agrarische bedrijven waren, zijn 
deze cijfers aanzienlijk te noemen. Volgens de spaarzaam overgeleverde voorlichtings-
kundige evaluaties was de invloed op de mentale besluitvormingsprocessen van de 
boeren slechts gering.  
 
In de hoofdstukken 7 en 8 staan de films zelf centraal. In hoofdstuk 7 worden de zes 
geselecteerde producties over ruilverkavelingen afzonderlijk geanalyseerd met behulp 
van een speciaal ontwikkeld protocol, ontleend aan de methode van de audiovisuele 
retoriek van W. Hesling en J.M. Peters uit 1985. Deze analyse is gebaseerd op korte,  
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thematische inventariserende videoproducties, twee per historische voorlichtingsfilm, 
de een gericht op de meest betekenisvolle verbeeldingen van de verandering van het 
landschap, en de ander op social engineering.  
 In hoofdstuk 8 wordt de analyse op een hoger niveau gebracht, met behulp van 
twee analytische video-essays die inzicht bieden in de veranderingen in de tijd, door de 
fragmenten per thema chronologisch achter elkaar te bezien. Zij tonen aan op welke 
wijze het ministerie van Landbouw een instituut was dat de ideologische overtuigingen 
van het beleid praktisch vormgaf in films en andere uitvoeringspraktijken.  
  
De vraag op welke wijze de overheid de mentale wereld van de boeren in het kader van 
het structuurbeleid om de landbouw te moderniseren wilde beïnvloeden, en welke rol 
films daarin speelden, wordt in hoofdstuk 9 als volgt beantwoord: De filmpraktijken 
maakten onderdeel uit van een krachtige politiek van social engineering. In intensieve 
campagnes werden de kleine boeren op ‘schoolmeesterachtige’ wijze voorgelicht en 
voorbereid op het moderne leven als ‘vrije agrarisch ondernemers’ in een ‘verjongd 
landschap’ dat optimaal werd ingericht als ‘efficiënt productiemiddel’. De belangrijkste 
ideologisch geladen verhaalstructuur was steeds die zoals in VAN OUD NAAR NIEUW (1957). 
Deze film, gemaakt met het oogmerk om ‘de boeren […] te transformeren’, is in de 
collectie het meest karakteristiek voor de toen heersende discursieve formaties, 
gedomineerd door het ministerie. Dat was niet alleen dankzij de film- en voorlichtings-
praktijken. Door de uitstekende en vooral fijn vertakte politieke, bureaucratische en 
maatschappelijke netwerken reikte de invloed van het ministerie tot in de haarvaten  
van de verzuilde plattelandssamenlevingen, tot in de mentale wereld van de boeren.  
 In de periode 1945-1973 was het departement van Landbouw cultureel een 
machtige en betekenisvormende organisatie en kon het de modernisering zonder  
veel weerstand doorvoeren. De social engineering werd gepresenteerd als ideologisch 
neutraal. Maar het ministerie was als een ‘culturele disciplinemachine,’ zoals de 
gevangenis beschreven door Foucault of het museum in de analyses van Bennett.2 
Bijzonder was dat boeren en in elk geval hun verzuilde beroepsorganisaties invloed 
hadden op het beleid en de uitvoering ervan. 
 
Rond 1973 vielen de solide discursieve formaties van het ministerie uit elkaar.  
Er was voldoende voedsel op de Europese landbouwmarkt – er waren zelfs 
overschotten. Ook de ‘kleine boeren op de arme gronden’ bestonden niet meer.  
De laatste twee films tonen al de breuklijnen tussen liberale en ecologische 
overtuigingen. Buiten landbouwkringen werden de ruilverkavelingen al lang niet  
meer overal gezien als een middel om te ‘helen’, maar eerder als ‘vernietigen en 
kapotmaken’. In dit primair stedelijke perspectief verdwenen de oorspronkelijke  
doelen – de voedselprijzen laaghouden en de sociaal-economische problemen en  
de achterstelling op het platteland oplossen– uit het zicht, en werd niet langer de 
‘traditionele’ maar de ‘moderne’ landbouw als ‘ziekmakend’ gezien.  
 
 

                                                
2  Foucault, Michel. Discipline, Toezicht en Straf. De geboorte van de gevangenis. Vertalerscollectief 

Groningen (vert): Historische Uitgeverij Groningen, 1986; Bennett, Tony. The Birth of the Museum: 
History, Theory, Politics. London / New York: Routledge, 1995. 
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In diezelfde jaren verloor de landbouw in omvang en betekenis, zowel als percentage 
van de beroepsbevolking (van 19% in 1947 naar 5% in 1985) als in omvang en kracht  
van haar organisaties. En ondanks de aanzienlijke financiële steun van de staat, al dan 
niet via de EEG-maatregelen, bedroeg de achterstand in inkomen 10%, waarmee een 
belangrijk doel van de structuurpolitiek niet volledig gerealiseerd bleef.  
 Het einde van het intensieve naoorlogse landbouwstructuurbeleid begin jaren 
tachtig betekende niet dat de modernisering van de Nederlandse landbouw ten einde 
kwam. Integendeel, de hoge graad van agrarische industrialisatie kan in vele opzichten 
worden beschouwd als een vrucht van de succesvolle social engineering van de in dit 
proefschrift beschreven periode.                            
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Summary  
Framing the Dutch Landscape. A cultural historical study of the film 
practices of the Dutch Ministry of Agriculture (1945-1985) 
 

In the film VAN OUD NAAR NIEUW (FROM THE OLD TO THE NEW, 1957) farmer Van Den Akker 
dreams about a land consolidation project. Afterwards he is completely committed to  
the modernisation of agriculture and the countryside. 

 
Still image from VAN OUD NAAR NIEUW (1957) 7’50. 

 

 

 
In the period 1945-1985 the Dutch Ministry of Agriculture effectuated an intensive 
agricultural structure policy to modernize the sector and the countryside. The intention 
was also to change agricultural production processes and rural life. The primary 
objective of this dissertation is to reveal how the Ministry wanted to influence the 
mental world of farmers and other inhabitants of the countryside. The corpus of  
study is the extensive collection of 533 informative films distributed by the Film Unit  
of the Ministry. This study also analyses the production, distribution and dissemination 
practices connected to the films. In answering the question, the choice for a 
multidisciplinary approach was made, merging different academic disciplines from 
cultural studies, archive research, film analysis, to agricultural history, heritage studies 
and oral history. 
 Land consolidations were the dominant program of the Dutch government  
to implement the agricultural structure policy. The physical rearrangements in 
approximately two-thirds of the rural areas made efficient production on the farms 
possible. That is why this study focuses on a selection of six films in the collection 
 about the land consolidation program and how they represent the modernisation  
of the physical land and change socio-cultural rural working and living conditions. 
 
The audio-visual analysis of the films can be found on a specially created website.1 

To interpret the film practices of the department, it is necessary to consider the 
extraordinary position of agriculture in society. Chapter 2 globally describes the history 

                                                
1  The webpage „Framing the Dutch Landscape.” Beeld en Geluid. refers to the discussed historical films, 

audio-visual analysis, and other agricultural films and stories. The site can be found via the link 
   < https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape > 
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of modernisation of the Dutch countryside from the Industrial Revolution up until the 
deep rural poverty and social deprivation in the 1930’s. Chapter 2 ends with the 
occupation by Nazi Germany and the traumatic hunger winter of 1944-45 in the 
urbanised west of the Netherlands. This context clarifies that the policies and plans 
created after the liberation in 1945 were an answer to the structural rural problems 
which were already there before World War II; while many of the suggested measures 
and their associated dissemination programs, including the use of film, were also  
partly inherited from pre-war initiatives and practices. 
  
Chapter 3 places the practices of the National Rural Extension Service (RLVD) in the 
cultural historic perspective of social engineering. The ideological roots of this approach 
can be found in the Enlightenment and the beliefs that individuals and society can be 
modelled by programs based on science and technology. During the Industrial 
Revolution the Dutch entrepreneur C. van Marken (1845-1906) from Delft coined the 
internationally used term ‘social engineer’. In his ideal society problems were solved in 
harmony and equality amongst the social classes. In the United States Frederick Taylor 
(1856 - 1915) merged sociology and economy to technological business administration. 
The strategy to let experts efficiently manage society without political conflict gained 
influence and was named ‘planism’. Under the administration of F.D. Roosevelt  
(1882-1945) the strategy for social change was put in practice in the New Deal Program 
to overcome the Great Depression after 1929. The Tennessee Valley Area Development 
Project was one of the show pieces to solve the problems of rural poverty and social 
deprivation. The ‘Rural American Dream’ became an ‘export product’ to be distributed 
to the free western world. In the same spirit Dutch agricultural engineers and 
government sociologists established new rural societies and prosperous farms  
in imaginative landscapes in the IJsselmeerpolders. The exploratory of the cultural 
background of the attitude of the social engineer in society ends with the formulation  
of three metaphors: the engine mechanist, the medical doctor and the school teacher. 
  
Chapter 4 focuses on the period of reconstruction (1945-1950) after World War II.  
For twelve years the Dutch Ministry of Agriculture was led by the social-democrat, 
farmer, and resistance man Sicco L. Mansholt (1908-1995). In 1958 he became the  
first European agriculture commissioner. The first challenges after May 1945 were  
to guarantee the food supply of the hungry people and restore the agriculture 
production on the partly destroyed farms and flooded fields. Subsequently the  
‘small farmers problem’ from the 1930’s entered the agenda. 
 Through the Marshall Plan the Rural American Dream gave the inspiration to 
implement programs for integrated rural development by land consolidation and 
extension, information and education projects. This combination of interventions in  
the physical, the social and cultural domain can be seen as a striking example of  
social engineering. 
 E. W. Hofstee (1909 - 1987) was the first professor in the social sciences at the 
Agriculture University in Wageningen. He developed the theory of the ‘modern-dynamic 
culture pattern’ for social reform of the countryside during this period. In his view the 
poor and backward traditional culture patterns in the physical, social, and cultural 
domain had to be rejuvenated, cleaned and vitalised. Only in a modern rural culture 
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pattern agriculture could be an efficient, productive economic sector and the 
countryside a fully-fledged part of society. The worlds with in the heads of the  
farmers also had to be changed. According to Hofstee, agriculture engineers educated  
in Wageningen had to help farmers in the process. A striking illustration of this concept 
can be seen in the film EILAND VAN VERTROUWEN (ISLAND OF FAITH, 1950), which focuses on 
the integral reconstruction of the countryside according to the 1954 Land Consolidation 
Act. In the film farmers are guided by rural extension officers and given a futuristic 
perspective as free agricultural entrepreneurs as claimed in the Rural American Dream. 
Almost everyone believed in the promise of a stress-free life, both in the new 
IJsselmeerpolders as in the to be rejuvenated old countryside.  
 
Chapter 5 describes the golden years of the agricultural structure policy and the Film 
Unit during the 1950-1985 period. Discussed are the ways in which the Ministry 
designed and effectuated the rural modern program within the Dutch pillarised society. 
The physical components were conducted in the land consolidation program. And in the 
integrated research, extension and education programs of the ‘OVO trident strategy’, 
the social and cultural projects took place. This era can be divided into three sub-periods 
characterised by films with, according to the catalogues, land consolidation as the  
main subject.  
 
●  1950-1963 Summit years / VAN OUD NAAR NIEUW (FROM THE OLD TOT THE NEW, 1958) and  
 VAN VAAR - TOT RIJPOLDER (FROM SAILING TO DRIVING POLDER, 1960) 
●  1963-1973 Working steadily / ERF EN LANDSCHAP (FARMERS YARD AND LANDSCAPE, 1963)  
● 1973-1985 Sliding frames / EILANDSPOLDER (EILANDSPOLDER , 1974) AND 

ALLES WISSELT (EVERYTHING CHANGE, 1982) 
 
Chapter 6 features the upswing, blossoming and downfall of the Film Unit of the 
Ministry as well as an overview of both the collection and the film practices which were 
developed during these periods. The focus is on the influence of the Marshall Plan on 
the 1950’s film practices, the way in which productions were realised, and the limited 
role of the Film Unit. At the same time the Ministry claimed to be the biggest client of 
the Dutch film industry in 1956. Chapter 6 focuses on 198 productions commissioned  
by the department. Most of the films in this collection can be characterised as what in 
the film history is called non-fiction, industrial, practical and commissioned. In the 
beginning, in 1947, the official goal of the collection was to instruct and inform farmers. 
A global evaluation of the intentions at the end in 1984 show that two third of the 
productions have this target and target group. From 1973 onwards, films with a  
main goal to discuss countryside issues were added to the collection. The goals 
‘dissemination’ and ‘discussion’ should be added to the intentions of productions  
in film history.      
 The RLVD was a dominant user of the productions. They were screened at farmers 
meetings in rural community centres, local pubs and agricultural schools. The sparsely 
kept records show that in the four years 1952-1955 an average of 2,642 screenings took 
place, especially in the winter months, with a total of 198,749 visitors. Considering in 
1954 there were 350,000 farms in the Netherlands, these numbers are significant. 
However, according to the few scientific evaluations of extension projects dealing with 
film, the influence on the psychological decision-making process of farmers was minor. 
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In chapters 7 and 8 the films themselves are the main subject. In chapter 7 the six films 
about land consolidation are being analysed one by one with an especially designed 
audio-visual research protocol. The protocol is based on a rhetoric film analyse method 
developed by W. Helsing and J.M. Peters in 1985. According to the protocol short 
thematic inventory video productions are made, two per historic informative film.  
The first focuses on meaningful representation of the alteration of the landscape in  
that period of time, the other analyses the conducted social engineering strategies. 
Chapter 8 brings the analysis to a higher level. They are based on two analytical video- 
essays and each provide insight on changes in time, by looking at the selected 
fragments of the six historic films chronologically. These fragments reveal the way in 
which the Ministry of Agriculture was a powerful institution that implemented the 
ideology of the agricultural structure policy. In that period of time the ideology of the 
state policies of land consolidation and extension projects were presented as 
‘neutral’. The audio-visual rhetoric analyses of the films show that the programmes  
were imbued with the modern ideology. 
 
The answers to the question how the Ministry wanted to influence the mental world  
of the farmers and other inhabitants of the countryside in the context of the agricultural 
structure policy by the films are given in chapter 9. The film practices were part of 
powerful politics to modernise agriculture by social engineering. Through intensive 
campaigning, small farmers were informed in a schoolmasters’ way and were prepared 
for free agricultural entrepreneurship and modern lifestyles in a rejuvenated landscape. 
The countryside was optimally designed and reconstructed as a means of efficient 
agricultural production. The most important ideologically charged narrative can be seen 
in the film VAN OUD NAAR NIEUW (1957). This film, made with the prospect ‘to transform 
farmers’, is the most characteristic of the collection. This production narrates and shows 
the most profound of the dominant discursive formations produced and maintained by 
the Ministry. This wasn’t only done through films, information and extension practices. 
The Ministry of Agriculture was gifted with excellent national, regional and local political 
bureaucratic and social distributary networks. Their influence reached into the 
capillaries of the pillarized agricultural society and into the mental world of the farmers. 
During the 1945-1973 period, the Department of Agriculture played a momentous role 
in determining what was acceptable, socially and culturally. It was thus able to 
implement modernisation of the countryside without much resistance. It was a ‘cultural 
disciplinary machine’ like the prison described by Foucault, or the museum in the 
analysis by Bennet.2 Noteworthy is that the Dutch farmers or at least their professional 
organisations had a significant influence on the policies and the implementations. 
 
By 1973 the solid discursive formations of the Ministry fell apart. There was more than 
enough food available and the European Common Agricultural Policy (CAP) led to an 

                                                
2  Foucault, Michel. Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris: Gallimard, 1975. In Dutch: Discipline, 

Toezicht en Straf. De geboorte van de gevangenis. Vertalerscollectief Groningen (vert): Historische 
Uitgeverij Groningen, 1986. Bennett, Tony. The Birth of the Museum: History, Theory, Politics. London / 
New York: Routledge, 1995. 
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overabundance. In the Netherlands the small farmers and the impoverished countryside 
ceased to exist. The last two films show the fault lines between the liberal and ecological 
ideologies. Outside of the agricultural sector land consolidation wasn’t seen as healing 
operations anymore. The projects to improve the physical structure of the landscape 
for agriculture production were seen as destructive and damaging. Within this primarily 
urban focus the original goals of low food prices, dissolving the social economic 
problems and subordination of the countryside disappeared out of the dominant 
discourse. It wasn’t the traditional but the modern agriculture that was considered 
sickening. In the same period of time agriculture lost in size and meaning, both in 
percentages as well as labour force (from 19% in 1947 to 5% in 1985). And despite  
the financial support of the state, albeit with measures from the European Union,  
the disadvantage in income mounted up to 10%, at which percentage the most 
important goal of the agriculture structural politics couldn’t remain completely realized. 
 
At the beginning of the 1980’s the Dutch intensive post war agricultural structure  
policy came to a halt. This didn’t mean that the modernisation of Dutch agriculture 
ended. On the contrary. The high degree of agricultural industrialisation can in great 
extent be seen as a product of successful social engineering in the period described  
in this dissertation.  
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in de Benelux zijn opgenomen: <https://www.maritiemdigitaal.nl/>.  
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—. Archief van de Afdeling Akker- en Weidebouw 1898-1960. Tweede deel, nummer toegang 2.11.01,  
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—. (CAS) Directie Voorlichting en Externe Betrekkingen 1971 - 1990, ??,  Inventarisnummers 1, 361, 362, 
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bekend.  
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      inventarisnummers 15, 18, 130.  
—. Directie van de Landbouw: Akkerbouw en Weidebouw, 1886-1965, nummer toegang 2.11.01,  
      inventarisnummers 242, 379, 748 Map 073.533 MSA en Bestanddeel 12. Omslag 2, 750, 751, 853, 1068, 
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      inventarisnummers 1, 113, 371. 
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Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum. De digitale catalogus DAAN is ontsloten via 
<https://zoeken.beeldengeluid.nl/>. 
—. Papieren archief: Doos Ministerie van Algemene Zaken, Rijksvoorlichtingsdienst RVD 1945-1981.  
      inventarisnummer 137 CAS en Doos 2525-2527, Map V.734.82 met onder andere het dossier ‘“Alles 
      Wisselt” Carillon Producers.’ 
 
Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven, Groningen. De digitale catalogus is ontsloten via 
<http://www.groningerarchieven.nl>. 
 
Rijksuniversiteit Groningen, Film Archive & Research Laboratory. Dit is de verzameling van het voormalige 
Vrienden van het Filmarchief (VFA) in Nijmegen. De ‘webtoegang’ tot de catalogus was op 8-10-2019 
vooralsnog geblokkeerd: <http://filmarchief.ub.rug.nl/root/>. 
 
U.S. National Archives and Records Administration, Washington DC (VS). De digitale catalogus is ontsloten 
via: <http://www.archives.gov/research/catalog/>. 
 

Wellcome Library, London (UK): De digitale catalogus is ontsloten via <http://wellcomelibrary.org/>. 
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Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum. 
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<https://anderetijden.nl/aflevering/46/Boeren-op-zn-Amerikaans.>.  
 
BOERENDAG-BURGERDAG (1937) Allan Penning (regie). Bewaarplaats: EYE Amsterdam ID FLM8325. 
 
BOERENSYMFONIE (1942-44) Henri Storck (regie) wordt bewaard in Cinematek, Koninklijk Belgisch Filmarchief  
en is in 2012 onder de oorspronkelijke Franse titel SYMPHONIE PAYSANNE op DVD verschenen. De film is te zien 
 op: <https://www.youtube.com/watch?v=g9haDyImGrI&t=14s>. 
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uitgezonden op 27-11-2019. Meer informatie op: <https://www.vpro.nl/speel~VPWON_1297933~een-boer-
met-een-plan-andere-tijden~.html>. 
 
LIMBURG IN BEELD (1919) J. Stoop (regie) Hollandia Filmfabriek Haarlem (prod) In EYE ID FLM38745. Te zien op:  
, „Limburg in beeld.” Filmdatabase. <https://www.eyefilm.nl/collectie/filmgeschiedenis/film/limburg-in- 
beeld>. 
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<http://www.youtube.com/watch?v=fpz0XI6U97U.>. 
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MISm-KQuwE>. 
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  B 1  Protocol audiovisuele retorische analyse 

Opgave van deze studie is om door middel van analyse van voorlichtingsfilms van het 
ministerie van Landbouw inzicht te verkrijgen in de dominante culturele componenten 
van het Nederlandse landbouwstructuurbeleid in de periode 1945-1985. In Bewegend 
verleden (2004) beschrijft Chris Vos ten behoeve van een historische analyse van  
films, vijf aandachtsgebieden. Mijn studie volgt in grote lijnen de gepresenteerde 
onderzoeksopzet.   
 In deze bijlage beschrijf ik het gebruikte onderzoeksprotocol bestaande uit zeven 
stappen. De stappen 1 tot en met 4 in de analyse zoeken naar antwoorden op de vragen 
in de eerste drie aandachtsgebieden van Bewegend verleden (2004). De stappen 5, 6 en 
7 gaan specifiek in op de methode van de audiovisuele retoriek.  
 

 Vignet B 1.1 

De relatie tussen de aandachtsgebieden voor een brede culturele en historische 
filmanalyse, gegeven in Vos (2004), de hoofdstukken van dit proefschrift en de 
stappen in het analyseprotocol. 
 

Vragen aandachtsgebied Stap in protocol Antwoord in dit proefschrift 
1. Maatschappelijke context 1. Eerste indruk  

2. Onderdompelen 
3. Sleutelbegrippen 

Hst. 2-5 
2. Filmhistorische context Hst. 3 
3. Productiegeschiedenis Hst. 6 
4a. Productie zelf, filmische laag 
(selectie van zes films)  

4. Beschrijven producties   Hst. 7 

4b. Productie zelf, narratief 5. Karakteristieke 
sequenties 
6. Van tekst naar beeld 

Hst. 7 

4c. Productie zelf, symbolisch 7. Van beeld naar 
metaforische tekst  

Hst. 7 en 8 

5. Receptie in de samenleving 7. Vervolg beeld naar 
metaforische tekst  

Kwantitatief beperkt in hst. 6 
Symbolisch in hst. 8 

 

 
De eerste twee gebieden bestuderen de maatschappelijke en filmhistorische context 
van de producties. Het derde aandachtsgebied besteedt aandacht aan de productie-
praktijken van de films. De analyse van de films zelf plaatst Vos in het vierde gebied. 
Daarbij is in Bewogen landschap de methode van de audiovisuele retorische analyse 
toegepast. In deze methode is de ‘strategische omzetting’ van gesproken of geschreven 
tekst naar bewegend beeld en omgekeerd een belangrijk onderzoeksinstrument.  
In het laatste aandachtsgebied komen de vertoningen en waardering van de producties 
aan bod.1  
 Binnen de filmwetenschappen is voor de analyse van films een veelvoud van 
methoden en technieken ontwikkeld.2 Zodra deze plaatsvinden in het wetenschappelijk 
domein, nemen geschreven teksten veelal een dominante positie in. Dat is jammer, 
want woorden en zinnen doen niet altijd recht aan de rijkdom aan culturele 

                                                
1  Vos, Chris. Bewegend verleden. Inleiding in de analyse van films en televisieprogramma's. 2004: 122-125.  
2  Allen, Robert C. and Douglas Gomery. Filmhistory. Theory and Practice. New York: McGraw-Hill Inc., 

1985. Monaco, J. Film, taal, techniek, geschiedenis (How to read film). Antwerpen: Standaard & 
Wereldvenster, 1984. Vos 2004.  
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betekenissen die liggen besloten in bewegende beelden en de stroom aan geluiden.3  
Bij aanvang van dit onderzoek naar de collectie landbouwvoorlichtingsfilms was één  
van de vragen of een wetenschappelijk verantwoorde analyse van films mogelijk is  
door audiovisueel materiaal te benaderen met filmische, beeldende analyse-
instrumenten. In Bewegend verleden stelt Chris Vos dat: 
 

[Bij het zoeken] naar de wijze waarop een intentionele (propaganda)boodschap … 
is gestructureerd … lijkt … een retorische invalshoek aardige uitgangspunten op te 
leveren voor een analyse. 

 
Daarbij verwijst hij naar de methode van de audiovisuele retoriek in 1985, ontwikkeld 
door J.M. Peters en W. Hesling die ‘… nog niet veel toegepast is en is dus nauwelijks op 
zijn waarde voor de analysepraktijk getest.’ Doel van een retorische analyse is volgens 
Peters het blootleggen van de communicatieve intenties of beïnvloedingstechnieken van 
de makers van een tekst of film door middel van stilistische vormgevingsprocedés en 
inhoudelijke redeneervormen. De audiovisuele retorische analyses zullen volgens 
Audiovisuele retoriek de symbolische en ideologische betekenissen, die voorlichtings-
films willen overdragen, onthullen.4 Daarmee lijkt deze analysemethode geschikt om 
een bijdrage te leveren aan het beantwoorden van de onderzoeksvraag van deze studie. 
In het werk van Hesling en Peters ontbreekt een protocol om de methode in de praktijk 
toe te passen. In 1985 zou, gezien het nog niet beschikbaar zijn van digitale film-
montagetechnieken, het uitvoeren van de audiovisuele retorische analysemethode  
met celluloid filmstroken kostbaar en tijdrovend zijn. Omdat deze digitale technieken  
nu uitgebreid beschikbaar zijn, ging ik op zoek naar een hedendaagse vertaling en 
toepassing.  
 In de zoektocht naar een praktisch bruikbaar analyseprotocol deed ik een 
verkennend onderzoek. De afgelopen jaren is binnen de mediawetenschappen een 
nieuwe praktijk tot ontwikkeling gekomen om via filmische essays audiovisuele bronnen 
te analyseren. Het artikel van Erlend Lavik uit 2012 verstrekt daarvan een eerste 
overzicht. In deze praktijken zijn twee lijnen te ontdekken. De ene lijn bestaat uit digitale 
audiovisuele producties, vergelijkbaar met literaire essays: 
 
 … an eloquent personal attempt to work out some fair well-defined problem or 
 mental knot through coherent arguments that flaunts, traces, or preserves the act 
 of thinking.5 
 
De andere lijn analyseert de audiovisuele vormgeving van de producties zelf. Dat 
gebeurt op verschillende wijzen. Bijvoorbeeld door sequenties uit de bestudeerde films 
naast of achter elkaar te presenteren. Hierdoor worden verschillen en overeenkomsten 
duidelijk. Meestal mist echter de analyse van de cultuurhistorische betekenissen van de 
gevonden patronen of processen. Een tweede voorbeeld van een werkwijze is die 

                                                
3  Lavik, Erlend. „The Video Essay: The Future of Academic Film and Television Criticism?” 07-02-2012, 

University of St Andrews, Scotland, UK. Geraadpleegd op 17-05-2017, 
<http://framescinemajournal.com/article/the-video-essay-the-future/>. 

4  Hesling W. en J.M. Peters, Audiovisuele retoriek. Leuven: Centrum voor Communicatiewetenschappen 
K.U. Leuven, 1985: 167. 

5  Lavik 2012: 4. 



                           Bewogen landschap – Bijlage 1, Protocol audiovisuele retorische analyse 

 463 

waarbij de onderzoeker de cultuurhistorische analyse door middel van gesproken  
of geschreven teksten in het onderzochte filmische materiaal brengt. Hierdoor 
verandert de beeld- of de geluidslijn van het materiaal en is het voor de kijker moeilijk 
om de oorspronkelijke productie en de analyse door de onderzoeker los van elkaar te 
bezien en te beoordelen.6 Tijdens mijn zoektocht is geen effectieve en werkbare 
wetenschappelijk verantwoorde methode gevonden. Daarom ontwikkelde ik op basis 
van de analysemethode van de audiovisuele retoriek uit 1985 een onderzoeksprotocol 
dat gebruik maakt van een digitaal filmisch montageprogramma om de ideologische 
betekenissen uit de beeldlaag van documentaires en informatieve audiovisuele 
producties te destilleren. 

  

Het audiovisueel retorische analyseprotocol  
 
Het ministerie van Landbouw had de intentie om met de films de uitvoering van het 
landbouwstructuurbeleid te ondersteunen. Bij het thema ‘landschap’ is het doel van  
de analyse om antwoorden te geven op de vraag wat, volgens het departement, de 
meest gewenste ruimtelijke ontwikkelingen waren op het platteland. Voor ‘social 
engineering’ is het doel om de gerepresenteerde verhoudingen tussen overheid en  
de boer ofwel de burger te ontrafelen.  
 Audiovisuele retoriek (1985) behandelt de opbouw van ‘filmische teksten’ en  
richt zich vooral op de retoriek van het beeld. Peters en Hesling baseren zich op  
de klassieke retoriek, ‘… de kunst en de techniek van het wel-spreken, van de 
welsprekendheid’ en daarmee samenhangend de kunst van het effectief overtuigen.7 
Daarnaast vormen de linguïstiek en de ‘New Rhetorics-stroming’ in de communicatie-
wetenschappen hun inspiratiebronnen.8 De analyse van retorische structuren in de films 
vervangt in hun ogen niet het bestuderen van de narratologie, zoals gebruikelijk binnen 
de filmanalyse. De onderzoeksmethoden vullen elkaar aan.9  
 
Dit protocol voor de audiovisuele retorische analyse kan vooral gebruikt worden voor 
het onderzoeken van films waarbij de buiten het beeld uitgesproken tekst dominant is 
voor de vertelstructuur.10 Het merendeel van films in de onderzochte collectie, in elk 
geval in de selectie van de zes films, voldoet aan deze voorwaarde. Het protocol geeft 
een praktische toepassing van de in 1985 door Hesling en Peters beschreven methode, 
aangevuld met elementen uit de narratologie en discoursanalyse uit Introducing Social 
Semiotics (2005) en Visual Methodologies (2012).11  

                                                
6  Álvarez López, Christina & Adrian Martin. „Introduction to the audiovisual essay: A child of two mothers.” 

Amsterdam University Press (AUP) 03-12-2014. Geraadpleegd op  14-05-2017 <https://necsus-
ejms.org/introduction-audiovisual-essay-child-two-mothers/>. Grand, Catherine. e.a. „The Audiovisual 
Essay.” mrt. 2015  <http://reframe.sussex.ac.uk/audiovisualessay/about/about-the-audiovisual-essay-
website/>. Geraadpleegd: 29-08-2017. Kiss, Miklós. „The Audiovisual Research Essay as an Alternative to 
Text-Based Scholarship.” 22-08-2014, New York University Digital Library Technology Services (DLTS), 
Geraadpleegd op 14-05-2017 <http://mediacommons.org/intransition/2014/08/22/kiss. > 

7  Hesling en Peters 1985: 25. 
8  Hesling en Peters 1985: 16. 
9  Hesling en Peters 1985: 5. 
10  Hesling en Peters 1985: 46, 47. 
11  Leeuwen, Theo van. Introducing Social Semiotics. London and New York: Routledge, 2005. Rose, Gillian. 

Visual Methodologies. London: Sage Publications, 2012. 
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De analyse vond plaats door middel van een digitaal filmmontageprogramma. 12  
Daarin zijn de digitale versies van de zes films over ruilverkavelingen uit de selectie 
ingevoerd. Zij werden elk afzonderlijk onderzocht in twee vergelijkbare analyses op  
de thema’s landschap en social engineering. Resultaat van de analyses is in eerste 
instantie een korte inventariserende productie per thema. In totaal dus twaalf  
filmische inventarisaties. De inventariseerde videofilms en het andere audiovisuele 
materiaal in deze studie beschreven, vormen een onlosmakelijk geheel met dit 
proefschrift. Zij zijn ontsloten door middel van de  internetpagina:  
 
 <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape> 
 
Het protocol bestaat, zoals het overzicht in  Vignet B 1.1 laat zien, uit zeven stappen. 
Hoofdstuk 7 gaat nader in op de achtergronden van de strategische omzetting van beeld 
naar tekst, en omgekeerd. En de stappen 5 en 6 beschrijven specifiek de wijze waarop 
het instrument van de strategische omzetting in de praktijk werd toegepast. Stap 7  
geeft inzicht in hoe de korte inventariserende producties per thema chronologisch 
werden gerangschikt in twee analytische video-essays. De ene heeft het onderwerp  
de veranderingen in de verbeelding van het landschap in de periode 1945-1985,  
de andere de verbeelding van social engineering. Deze filmische essays vormen een 
belangrijk instrument in de zoektocht naar metaforische beschrijvingen in woorden en 
zinnen van de gevonden cultuurhistorische ontwikkelingen. Zij geven daarmee inzicht  
in de symbolische laag van de films en daarmee in ideologische achtergronden van het 
ruilverkavelingsprogramma als onderdeel van het structuurbeleid van het ministerie  
van Landbouw in de periode 1945-1985. 

 

Stap 1. Kijk met een open blik naar het te bestuderen  
filmmateriaal 

 
Dit proefschrift heeft de collectie van 533 voorlichtingsfilms van het Nederlandse 
ministerie van Landbouw tot onderwerp. -bijlage B, ontsloten door bovengenoemde 
internetpagina, verstrekt het overzicht van de films met lettercode voor de herkomst, 
het volgnummer, de titel, het productiejaar en, indien bekend, de huidige bewaar-
plaats. De nadruk in mijn studie ligt, zoals in hoofdstuk 1 beschreven, bij de films die  
in de catalogi van het Filmbureau zijn voorzien van de lettercode M, die aangeeft dat  
het ministerie zelf de opdrachtgever was. -bijlage C geeft een overzicht van alle  
198 ‘M-films’ met daarbij, indien bekend, informatie over de makers en aanvullende 
opmerkingen vermeld.  
 Bij uitvoering van de eerste twee stappen van het protocol bleken bij Beeld en 
Geluid of andere archieven totaal 81 van de landbouwvoorlichtingsfilms uit de collectie 
van het Filmbureau voor nadere bestudering digitaal aanwezig.13 Deze films zijn in het 
kader van dit onderzoek minstens één keer bekeken. Dit gaf een globale indruk van de 
gehele collectie zoals beschreven in hoofdstuk 6. Van het merendeel van de 198 M-films 
zijn ook aan de hand van de omschrijvingen in de catalogi en de eerste indruk van de 

                                                
12 Het in deze audiovisuele retorische analyse gebruikte digitale filmmontageprogramma is Adobe  
 Premiere Pro CC. 
13  In het overzicht in Bijlage B zijn de bekeken films gemerkt met een *.  
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films zelf de belangrijkste doelen van de producties bepaald. Bij het zoeken naar de 
bewaarplaatsen in de digitale inventaris van Beeld en Geluid zijn ook eerste impressies 
opgedaan van landbouwvoorlichtingsfilms die niet genoemd staan in de collectie van 
533. Dat was ook het geval bij de zoektochten naar bewaarplaatsen van films voor de 
bijdragen die deze studie leverde aan tentoonstellingen en andere publieks-
manifestaties, zoals beschreven in bijlage 2.  
 De geraadpleegde wetenschappelijke studies en het onderzochte geschreven 
archiefmateriaal maken regelmatig melding van filmtitels. Op het internet zijn die 
producties regelmatig terug te vinden en ook bekeken. Televisiezenders zonden in  
de onderzoeksperiode zo nu en dan documentaires en informatieve programma’s  
uit die raken aan de thema’s van deze studie. Ook zij zijn voor dit onderzoek bekeken.  
Het totale aantal producties waarvan voor deze studie een eerste impressie is 
opgedaan, is daardoor aanmerkelijk groter dan de eerder genoemde 81.  

 

Stap 2. Dompel je onder in het materiaal door dit meerdere  
malen te bekijken 

 
Het is niet mogelijk om binnen het tijdskader van deze studie alle 533 voorlichtingsfilms 
uit de collectie van het ministerie van Landbouw te bekijken en te analyseren. Dat geldt 
ook voor de 81 films uit de collectie waarvan bij Beeld en Geluid een eerste impressie is 
verkregen. In paragraaf 1.4 over bronnen en methoden van onderzoek staat beschreven 
op welke wijze in deze studie uit de totaal 533 films de selectie van zes producties over 
het onderwerp ruilverkaveling tot stand kwam. De zes films worden in hoofdstuk 7 in 
detail bestudeerd door middel van de audiovisuele retorische analyse, zowel voor het 
thema landschap als het thema social engineering.  
 

Een aantal filmische analyse instrumenten   
 

Om verbanden te kunnen leggen tussen de filmische vormgeving en de symbolische 
betekenissen in de derde laag, geeft Introducing Social Semiotics (2005) een aantal 
aanwijzingen om te komen tot praktische analyses.14 Het eerste instrument is om te 
bezien of een representatie een betrouwbare weergave is van de werkelijkheid.  
 

 Vignet B 1.2 

De meest voorkomende representatie is de natuurgetrouwe weergave. De filmmaker 
probeert meestal de fysieke werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen. Dat de 
akkers in de vroege zwart-witfilms uit de collectie grijs zijn en in de latere groen, 
geeft aan dat het al dan niet natuurgetrouw overkomen cultuurhistorisch bepaald is.  
 

                                                
14 Van Leeuwen 2005: 168-171. 
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Natuurgetrouwe weergaven van het landschap van de Noordoostpolder tijdens 
verschillende seizoenen in 1950 en in 1963.  
 

  
Uit EILAND VAN VERTROUWEN (1950) 16’37.  Uit ERF EN LANDSCHAP (1963) 4’30.  

 
De tweede vorm, de abstracte weergave probeert de ‘diepere essentie’ ofwel de 
algemene patronen en processen in de werkelijkheid te representeren. Er is amper 
verband tussen de vormen en kleuren in de werkelijkheid en in de weergave in de 
film. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een grafiek of schema.  
 
Een natuurgetrouwe weergave van het landschap en een schematische. 
 

  
Uit ALLES WISSELT (1982) 0’35  Uit ALLES WISSELT (1982) 1’45 

 
De derde vorm van weergave is de technologische en heeft het uitdrukkelijke doel 
behulpzaam te zijn bij handelingen in de werkelijkheid. Reiskaarten, architectuur-
tekeningen, gebruiksaanwijzingen en instructiefilms horen in deze categorie thuis.  
 
Een natuurgetrouwe weergave van het landschap en een architectuurtekening van 
waarschijnlijk hetzelfde landschap. 
 

  
Uit VAN OUD NAAR NIEUW (1957) 6’40  Uit ERF EN LANDSCHAP (1963) 5’25 
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De laatste vorm is de zintuiglijke. Door middel van de beschikbare technieken 
manipuleert de maker de representatie om zo plezierig mogelijk over te komen.  
De natuurgetrouwe kleuren krijgen extra diepte, het ronken van een motor klinkt 
aangenamer dan in de werkelijkheid, de melkbus wordt voordat de opnames 
beginnen nog eens speciaal glanzend schoon gemaakt. Het is niet te achterhalen  
of deze categorie in de landbouwvoorlichtingsfilms veel werd toegepast. In heden-
daagse reclame- en speelfilms is het aanpassen van beeld en geluid algemeen 
gebruik.  

Wellicht een zintuiglijke weergave uit de film VAN OUD NAAR NIEUW (1957) 1’15 
 

 

Het schoonmaken van de 
melkbussen was vrouwenwerk. 
Waarschijnlijk is deze ‘tuut’ voor de 
film extra glanzend gemaakt en op 
de bagagedrager gezet.  
          Dit beeld roept in de verza-
meling LANDBOUWFILMS EN VERHALEN 

reacties op. Jan van den Ban twijfelt 
of melkbussen ooit achterop de 
fiets vervoerd werden.   

Frans van Wijk vertelt in zijn bijdrage dat hij ze op een transportfiets met een 
voordrager zette. De verzameling oral history-films LANDBOUWFILMS EN VERHALEN is 
ontsloten door de bij dit onderzoek horende internetpagina.  

 

 
Een tweede instrument om verbanden te leggen tussen filmische vormgeving en 
betekenissen gaat over de verdeling van elementen in de symbolische ruimte.  
De symbolische ruimte kan zich in allerlei media bevinden, zoals een bladzijde, een 
filmdoek, een stad of dus ook een landschap. De betekenissen van de verdelingen zijn 
cultuurhistorisch bepaald. Groot, op de voorgrond, licht of opvallend van kleur en in  
het midden betekent belangrijk. Symmetrie wijst op balans. Bovenin het kader betekent 
hoog in aanzien en macht, en staat ook voor verheven zaken en idealen. Beneden of 
laag staat voor het tegenovergestelde. Maar in dit deel van het vlak kunnen ook 
representaties staan voor positieve waarden als degelijk, goed gegrond en daar waar  
het echte werk plaatsvindt.  
 In de westerse cultuur is rechts de goede kant, links de slechte. Links is het 
verleden, het bestaande, de gegevenheden. De rechterkant staat voor het nieuwe,  
de toekomst. In ruimten met drie dimensies zoals een landschap, gaan de bovenstaande 
symbolische betekenissen schuiven en worden sterk beïnvloed door het standpunt,  
de bewegingen en de blikrichting van de kijker.15 Hetzelfde geldt voor film waarbij  
ook het tijdsverloop de betekenissen van het beeld beïnvloedt.  

 
 
 

                                                
15  Van Leeuwen 2005: 198-217. 
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Stap 3. Benoem sleutelbegrippen 
 
Zoals in hoofdstuk 7 is aangegeven, worden de zes afzonderlijke films uit de selectie 
geanalyseerd aan de hand van sleutelbegrippen. Algemene sleutelbegrippen voor 
filmische analyses zijn volgens Bewegend verleden (2004): problemen, dominante 
waarden en wensen en dromen. Gillian Rose beveelt aan om voor elke afzonderlijke 
analyse specifieke sleutelbegrippen te omschrijven.16 De sleutelbegrippen vormen de 
verbindende schakel in de strategische omzetting van tekst en beeld en daarmee tussen 
de analytische video’s en de teksten in hoofdstuk 7. Stap 5 gaat verder in op deze 
verbindende functie tussen tekstuele en audiovisuele analyse.  
 Voor beide thema’s landschap en social engineering zijn in het kader van mijn 
studie specifieke sleutelbegrippen ontwikkeld. De algemene begrippen van Vos werden 
ingevuld naar aanleiding van hetgeen in de hoofdstukken 2 tot en met 6 van dit 
proefschrift staat beschreven. Bij de analyse per film geven deze specifieke sleutel-
begrippen focus aan de zoektocht naar de culturele betekenissen van het landbouw-
structuurbeleid.  
 
Voor de analyse van films voor het thema ‘landschap’ zijn deze algemene 
sleutelbegrippen toegespitst op het thema en aldus de omschrijven: 
 

•  het meest gewenste landschap 
•  het ongewenste landschap dat moet verdwijnen 
•  het soort plan voor ruimtelijke verandering in het landschap 
•  de fysieke ingrepen voor het veranderen van het landschap  

 
Voor het thema social engineering zijn de specifieke sleutelbegrippen beschreven in  
de conclusies van de zoektocht naar de cultuurhistorische wortels in hoofdstuk 3.  
Zij hebben als onderwerp de representatie van ‘de staat’ en van ‘de burgers’ of de 
plattelandsbevolking en de wijze waarop deze twee met elkaar omgaan. Het gaat in 
deze analyse om het ontrafelen van de door het ministerie beoogde maatschappelijke 
dialoog tussen de overheid en de burger op het platteland. Filmisch vertaalt zich dat in 
de onderlinge rolverdeling.17 Het eerste punt van aandacht bij de analyse is het bepalen 
welke personages in de films de maatschappelijk rollen van de staat en de plattelands-
bevolking het beste vertegenwoordigen. Het tweede is het bepalen van de onderlinge 
maatschappelijke symbolische rollen: ‘machinist’, ‘arts’ en ‘schoolmeester’ en wellicht 
nog nader te beschrijven rolverdelingen. De specifieke sleutelbegrippen in de 
audiovisuele retorische analyse voor het thema social engineering zijn: 
 

•  het dominante beeld van de boer, plattelandsbewoner of burger 
•  de representatie van de overheid ofwel het zelfbeeld van de staat in de film 
•  de rolverdeling in de relatie tussen staat en burger 
•  de toon in de vertelstem als dominante representant van de opdrachtgever.  
        In deze collectie dus veelal de staat    

 

                                                
16  Rose 2012: 210; Vos 2004: 121. 
17  Vos 2004: 107. 
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De gekozen fragmenten bij de uitspraken in commentaarteksten over de specifieke 
sleutelbegrippen bevatten filmische elementen waarmee het ministerie van Landbouw 
ideologische macht probeerde uit te oefenen over de doelgroep, de boeren en andere 
bewoners van het platteland.  
 

Stap 4. Beschrijf elke film afzonderlijk 
 

Geef van elke te onderzoeken film de formele gegevens. Uitgangspunt in deze studie 
vormen de beschrijvingen van de zes films in de selectie, zoals aangegeven in de 
distributiecatalogus uit 1984 van het Filmbureau van het ministerie. Benoem het genre 
en het doel. Alle films in de collectie, en dus ook van de selectie, zijn wat betreft genre in 
te delen bij de voorlichtingsfilms. Zoals in hoofdstuk 6 is beschreven, laten de producties 
in de collectie vijf verschillende doelen zien: Archiveren, Instructie, Voorlichting, 
Propageren en Discussie. De zes films in de selectie hebben een propagerend doel of 
beogen een maatschappelijke discussie uit te lokken. Met hun audiovisuele vormgeving 
verwijzen de films naar de in hoofdstuk 7 genoemde conventies van het klassieke 
Hollywood, van de Hollandse documentaire school of de Direct Cinema. In -bijlage D, 
ontsloten door de internetpagina van deze studie, staan de zes geselecteerde films 
uitgebreid beschreven.  

 
Stap 5. Bepaal de karakteristieke sequenties per film 
 

Bekijk elke film in de selectie afzonderlijk zorgvuldig. Besteed daarbij aandacht aan  
de complexiteit en tegenstellingen en let op details.18 Voor de retorische audiovisuele 
analysemethode zijn de buiten het beeld uitgesproken commentaarteksten het 
beginpunt en vragen dus extra aandacht.19 Hierna volgt de beschrijving van de analyse 
van het thema landschap. De analyse van het thema social engineering is uitgevoerd 
met hetzelfde protocol.  
 
Zoek in elke afzonderlijke productie, door goed te luisteren naar de commentaartekst, 
naar de filmfragmenten waarin de woorden de gekozen sleutelbegrippen het beste 
weergeven, citeren of benaderen. Deze filmische fragmenten bestaande uit bewegend 
beeld en geluid zijn volgens de audiovisuele retorische methode de claims. De beelden 
in deze fragmenten zijn de waarborgen of warrants dat de uitgesproken teksten  
‘waar’ zijn. Zij representeren impliciet de cultuurhistorische betekenissen die de virtuele 
verteller namens het ministerie van Landbouw wilde overbrengen.20 De beelden in  
de gekozen fragmenten worden vervolgens, door middel van strategische omzetting,  
zo goed mogelijk kernachtig omschreven. Deze teksten geven inzicht in hoe de overheid 
op symbolisch niveau ruimtelijk ingreep in het landschap.  
 
Om de analyse in praktijk uit te voeren is in het digitale montageprogramma per 
historische film voor elk thema een nieuwe korte inventariserende videoproductie 
aangemaakt. Dat zijn dus zes films voor het thema ‘landschap’. 

                                                
18  Rose 2012: 210. 
19  Hesling en Peters 1985: 46, 47. 
20  Vos 2004: 52. 
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 Vignet B 1.3 

De retorisch audiovisuele analysemethode werd uitgevoerd in het digitale 
montageprogramma Adobe Premiere Pro CC.  
 
De interface van het montageprogramma bij de analyse van het thema landschap  
van A 310 VAN VAAR- TOT RIJPOLDER (1960). 
 

 

 
Linksonder bij C staat de inventaris. Die bestaat uit drie submappen: de digitale 
versies van de originele films, de tekstschermen met sleutelbegrippen en de 
kernachtige omschrijvingen van het beeld in de gekozen sequenties. Deze teksten 
kunnen altijd onderwerp van discussie zijn. Bij D, rechtsonder, staat de tijdsbalk met 
daarop de gekozen sleutelfragmenten uit A 310 VAN VAAR- TOT RIJPOLDER (1963). Dit is 
de basis van de nieuwe korte inventariserende videoproductie. Naast de fragmenten, 
behorend bij de sleutelbegrippen, worden ook de eerste en de laatste sequentie van 
de oorspronkelijke film opgenomen. Door deze werkwijze respecteren de inventari-
serende producties het audiovisuele karakter van het bronmateriaal.  
          In het scherm linksboven bij A wordt voor de gekozen fragmenten de combi-
natie van het beeld en de omschrijvingen van de sleutelbegrippen (rechts naast het 
beeld) en de krachtige omschrijvingen (onderin beeld) samengesteld. Steeds staat 
onderin beeld links de tijdsindicatie als referentie naar de plaats in de originele film.21 
Het deelscherm B rechtsboven is de monitor waarop de nieuwe inventariseerde 
videoproductie volgens de tijdsbalk bij D afgespeeld wordt. 

 
Stap 6. Omgekeerde strategische omzetting van beeld naar tekst  

 
In de korte inventariserende video’s per film staan de, door middel van de 
sleutelbegrippen geïnventariseerde sequenties, achter elkaar. Op de gekozen sequenties 
wordt vervolgens de strategische omzetting toegepast van beeld naar tekst. Daarbij 
wordt de inhoud van het beeld per fragment zo goed mogelijk in woorden en zinnen 
omschreven; deze zijn in de ondertitels te vinden.  

                                                
21  Het was een creatieve zoektocht om in deelscherm A te komen tot de teksten die de inhoudelijke, 

symbolische betekenis van het getoonde beeld omschrijven.  
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 Vignet B 1.4 

Het componeren van de korte inventariserende video’s aan de hand van de 
sleutelbegrippen maakt gebruik van een analyseplan.  
 
Het analyseplan voor het thema landschap in A 73 EILAND VAN VERTROUWEN (1950).  
 

 Tijd Sleutelbegrip Kernachtige beschrijving beeld in sequentie 

1’40 Dominante waarde Start vertelling: Traditionele voedselproductie in schilderachtig 
landschap. 

4’20 Probleem Overstroming met zout water vernietigde het vruchtbare 
landbouwgebied totaal. 

4’35 Ongewenst landschap De door de zee verwoeste boerderijen en land. Dat was de 
overgeërfde leefomgeving. 

9’30 Soort plan Deskundige ambtenaren maken rationeel abstract plan voor efficiënte 
agrarische productie. 

13’15 Veranderen landschap Technologisch ingrijpen door grote machines en drainage maken de 
bodem geschikt voor efficiënte agrarische productie. 

16’30 Gewenst landschap In nieuwe Noordoostpolder. Vormgegeven voor rationele, 
gemechaniseerde landbouwproductie. 

19’35 Dominante waarde Einde: Moderne- en traditionele landbouwmethoden in modern 
streeklandschap. 

 

 
Het plan van de andere vijf films is vergelijkbaar, maar de volgorde van de elementen 
kunnen wisselen. Soms ontbreekt een onderdeel of komt een element meerdere malen 
in een andere filmische vormgeving voor. Voor het uitwerken van het thema social 
engineering gaat de aandacht uit naar de personages en hun dramatische rollen die zij in 
de films spelen. Daarbij is dezelfde manier van werken toegepast als bij het thema 
landschap.  
 

 Vignet B 1.5 

Het analyseplan voor ‘social engineering’ in M 263 VAN OUD  NAAR NIEUW (1957). 
 

Tijd Sleutelbegrip Samenvatting citaat commentaartekst 

0’10 Zelfbeeld staat Start film met beeldmerk Afdeling Voorlichting ministerie van 
Landbouw. Deze productie propageert de visie van de overheid.   

1’00 Relatie staat – boer 
toon vertelstem 

Mannelijke commentaarstem doet in keurig ABN rustig en 
vertrouwenwekkend verslag van de belevenissen van een boer. 

1’10 Zelfbeeld staat 
probleem en wens 

Machines en persoonlijk streven bevrijden boerenfamilies van zware 
lichamelijke arbeid.  

1’20 Beeld boerin 
‘helpster’  

Boerinnen hebben door achtergebleven omstandigheden zware taken 
‘achter en voor’. 

1’30 Beeld boer 
Hoofdpersoon 

De doelgroep is de kleinere boer in arme, slecht ontsloten gebieden 
met eenvoudig gereedschap.  

3’30 Beeld boer 
Probleem 

Boerenarbeid begint ‘s morgens heel vroeg, is fysiek zwaar en duurt 
een lange dag.  

7’40 Beeld boer  
Droom 

Fysieke veranderingen lossen problemen op en bevrijden van zwaar 
werk en getob.  

8’30 Dominante waarden  De jeugd heeft de toekomst en is een bron van kennis. Oudere 
generaties kijken altijd mee.   

8’50 Relatie staat – boer 
arts – patiënt 

De medewerker van de RLVD is een deskundige en betrouwbare bron 
van kennis en inzicht.  

10’50 Dominante waarde  
alleen in beeld 

Operatie in gebied voor landbouwproductie lost armoede en 
achterstelling van platteland op. 

11’45 Dominante waarde  Een ruilverkavelingsplan zorgt voor felle discussies tussen de boeren 
in een streek. 
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12’50 Dominante waarde  In het ‘verjongde gebied’ werken de boeren verstandig met efficiënte 
werkmethoden.  

13’30 Dominante waarde  Nieuwe boerderijen zijn net en ordelijk. De inrichting zorgt voor 
minder fysieke klachten.  

14’50 Beeld boer 
 

De betere oogsten na de operatie in het gebied zorgen voor mentaal 
gezonde boeren. 

15’40  Dominante waarde  Bedrijfsvoering gebaseerd op wetenschappelijk inzichten. Abstract, 
gestandaardiseerd.  

18’10 Laatste scènes 
Beeld boer 

Een traditioneel plattelandsgezin leeft gezond op een moderne 
boerderij in een rationeel landschap.  

18’45 Laatste scène 
Relatie staat – boer 

De hoofdpersoon stapt uit zijn rol. In ruilverkaveling vallen belangen 
van staat samen met persoonlijke wensen.  

 

 
De twaalf nieuwe inventariserende films tonen de componenten van de wijze waarop 
het departement van landbouw culturele macht in de desbetreffende periode uit wilde 
oefenen. Paragraaf 7.6 geeft aan de hand van deze korte inventariserende producties de 
analyseresultaten weer voor de zes afzonderlijke films.22 De korte producties beschrijven 
de beeldende componenten van discoursen van het landbouwstructuurbeleid voor de 
periode waarin de film geproduceerd werd. Zij vormen de bouwstenen voor de 
volgende stap. 
 

Stap 7. Maak nieuwe analytische video-essays aan 
 

Om de cultuurhistorische ontwikkelingen in het verloop van de jaren 1945-1985 te 
bestuderen beziet het protocol de zes films samen ook als één audiovisueel werk.  
Voor beide thema’s is in het digitale montageprogramma een nieuwe film aangemaakt.  
De video-essays zijn gebaseerd op de korte inventariserende videoproducties.  
De omschrijvingen in de inventariserende videoproducties zijn de uitgangspunten  
om de teksten over de symbolische processen in de filmische beelden te beschrijven.  
Zij plaatsen de gekozen karakteristieke beelden uit de zes films door twee reeksen in  
het historisch perspectief. De video-essays tonen het proces van verandering in de 
verbeelding van het landschap en van social engineering in de periode 1945-1985.  
 

 Vignet B 1.6 

Montageplan voor Video-essay 1, representatie thema landschap 1945-1985.  
 

Sleutelbegrip A 73 EILAND 
VAN … 
(1950) 

M 263 OUD 
NAAR NIEUW 
(1957) 

A 310 VAN 
VAAR … 
(1960) 

M 353 ERF 
EN LANDSCH 
(1963) 

M 461 EI-
LANDSP… 
(1974) 

M 522 ALLES 
WISSELT  
(1982) 

1. gewenst Beeld  
A 73/1 

Beeld  
M 263/1 

Beeld  
A 310 /1 

Beeld  
M 353/1 

enz  

2. ongewenst Beeld  
A 73/2 

Beeld  
M 263/2 

Beeld  
A 310 /2 

enz   

3. soort plan Beeld 
 A 73/3 

Beeld 
M 263/3 

enz    

4. veranderen Beeld  
A 73/4 

enz    Beeld  
M 522/4 

 

 
                                                
22  De twaalf inventariserende films met de thema’s ‘landschap’ en ‘social engineering’ zijn ontsloten door 
   <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape>. 
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Voor het thema social engineering is, met de eigen reeks van specifieke sleutel-
begrippen, dezelfde werkwijze toegepast. Samen laten de twee essays op filmische  
wijze de ontwikkeling in de symbolische aspecten van het beleid van landbouw-
modernisering (1945-1985) in Nederland zien. Daardoor is het mogelijk om een 
volgende stap te maken.  
 Hoofdstuk 8 zoekt, door middel van de twee video-essays, naar de meest 
passende geschreven teksten om de audiovisueel getoonde patronen en processen  
in de symbolische laag van de films metaforisch te duiden. Deze teksten benoemen 
volgens de uitgangspunten van de retorisch audiovisuele analysemethode de 
ideologisch geladen componenten die de juistheid van de door het ministerie gewenste 
ontwikkelingen in de landbouw en op het Nederlandse platteland moesten waarborgen.  
De metaforische omschrijvingen vormen dus de uitkomsten van de analyses. Zij bestaan  
uit de beeldende en verhalende onderdelen in de discoursen rond het landbouw-
structuurbeleid. Zij zijn de ideologische componenten waarmee de overheid de boeren 
en de andere plattelandsbewoners mentaal wilde beïnvloeden tijdens het uitvoeren  
van het moderniseringsprogramma in de gehele onderzoeksperiode 1945-1985.  
 

Evaluatie van de gevolgde analysemethode  
 
In de samenleving neemt de betekenis van audiovisuele informatie steeds toe. Daarom 
zocht ik, ook vanuit mijn beroepspraktijk als documentairemaker, naar een methode  
om audiovisuele producten op een wetenschappelijk verantwoorde wijze te analyseren 
met filmische technieken. Deze methoden en technieken bleken zeldzaam en de 
analysemethode van de audiovisuele retoriek van Hesling en Peters uit 1985 kansrijk. 
Deze is op zich dus niet nieuw, maar een beschrijving van een praktische toepassing  
en een evaluatie van de methode bestond nog niet. Het in deze studie gepresenteerde 
protocol is daarom een experiment. Het ontwikkelen van het protocol en het toepassen 
ervan gebeurde in een cyclisch proces van vallen en opstaan. Dat is een goede reden  
om er in deze paragraaf op terug te kijken en de methode te evalueren, om vervolgens 
vast te kunnen stellen wat het beschreven protocol van de filmisch retorische analyse-
methode op kan leveren voor de mediawetenschappen en het cultuurhistorisch 
onderzoek van filmische bronnen.  
 
Chris Vos geeft aan dat het uitvoeren van een audiovisuele retorische analysemethode 
bewerkelijk is.23 Daarin geef ik hem gelijk. De beperkte onderzoekstijd bracht met zich 
mee dat slechts een deel van de methode in de praktijk kon worden toegepast en in het 
protocol beschreven. Maar de hedendaagse digitale montagetechnieken maakten,  
in vergelijking met het werken met vele celluloidstroken en een filmmontagetafel zoals 
in 1985, het ontwikkelen van het protocol en het uitvoeren van de analyses praktisch 
uitvoerbaar. Voor het uitvoeren van het onderzoeksprotocol is praktische kennis en  
het beheersen van filmische montagetechnieken evenwel noodzakelijk. Tijdens het 
werken aan het onderzoek combineerde ik mijn ambachtelijke kennis, vaardigheden  
en creativiteit als cineast met cultuurwetenschappelijke onderzoeksmethoden:  
dit verhoogde voor mij het werkplezier.  

                                                
23  Vos 2004: 92. 
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Voor toepassing van het ontwikkelde protocol is uiteraard een voorwaarde dat het te 
onderzoeken audiovisuele materiaal digitaal beschikbaar is. En in de productie dient een 
tekst in woorden en zinnen, zoals een commentaarstem, het verhaal, de retorische 
structuur te bepalen. Is in een film het beeld bepalend, dan zal waarschijnlijk een andere 
onderzoeksstrategie toegepast moeten worden.  
 De zoektocht naar een bruikbare formulering van de sleutelbegrippen, naar de 
juiste filmsequenties en het afstemmen van het audiovisuele materiaal met de 
geschreven teksten was intensief en vol voetangels en klemmen. Maar het protocol 
dwingt tot scherp luisteren en goed kijken om met behulp van de sleutelbegrippen de 
karakteristieke beelden te kunnen bepalen en te beschrijven. Het toepassen van de 
geformuleerde sleutelbegrippen in de analyse gaf heldere richtlijnen om de enorme 
rijkdom aan betekenissen in de beelden en geluiden van films te ontrafelen. Deze studie 
kent twee thema’s en de filmische analyse daarom twee groepen sleutelbegrippen.  
De selectie van dezelfde zes films is ook te analyseren op andere thema’s. Dat vraagt  
om andere specifieke sleutelbegrippen en de analyses zullen wellicht andere 
metaforische beelden en verhalen opleveren.  
 In de films komt een aantal thema’s voor die van grote waarde kunnen zijn om  
het moderniseringsprogramma van de Nederlandse overheid voor het platteland beter 
te duiden. In het proefschrift zijn onder andere genoemd: de representaties van de 
agrarische bedrijfsvoeringen, de verzuiling, de afname van de arbeidsgelegenheid in  
de landbouw, de verhouding tussen man en vrouw, en de ontwikkelingen in de 
overtuigingen binnen verschillende generaties. Maar ook thema’s als het omgaan met 
de natuur, de relaties tussen stad en land en de symbolische betekenis van de grond, 
kunnen interessante resultaten opleveren om meer inzicht te krijgen in de culturele 
macht van het ministerie van Landbouw.   
 Zoals hiervoor aangegeven, legt het protocol de koppeling van filmsequentie en 
tekstfragment vast. Deze ‘strategische omzetting’ van beeldtaal naar geschreven tekst is 
een kernbegrip in de analysemethode. De strategische omzetting geeft de onderzoeker 
de creatieve vrijheid om tot analyses te komen. En het vraagt van de onderzoeker tot in 
kleine details inzicht in de vele elementen in de beeldende representatie en dus in de 
context van de bestudeerde bronnen. De teksten die de culturele betekenissen van het 
beeld beschrijven kunnen altijd verbeterd en verfijnd worden. Het toepassen van dit 
instrument heeft dus per definitie een subjectief karakter, zoals Hesling en Peters 
terecht opmerken. Maar het praktisch toepassen ervan geeft inzicht in de wijze waarop 
de creatieve vrijheid van de onderzoeker de analyse en de uitkomsten beïnvloedt. 
Daardoor kunnen ook de keuzes van de onderzoeker het onderwerp worden van een 
wetenschappelijk en maatschappelijk debat.  
  
Een belangrijke uitkomst van het methodische experiment voor het vakgebied van 
bijvoorbeeld mediastudies en cultuurgeschiedenis is, zoals aangegeven in hoofdstuk 7, 
dat het beeldend karakter van de filmtaal niet specifiek genoeg is om wetenschappelijke 
analyses uit te voeren van betekenissen van vormen, visuele patronen en structuren en 
processen. Dus ook in de filmische retoriek speelt geschreven taal in de analyse een 
hoofdrol. Dat neemt niet weg dat een methode van de audiovisuele retoriek het 
mogelijk maakt om in het onderzoek van audiovisuele bronnen de werkwijze en de 
resultaten te onderbouwen met verifieerbare verwijzingen. Telkens is duidelijk wélke 
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sequentie wát bijdraagt in de analyse om te komen tot de cultuurhistorische conclusies. 
Dit is vergelijkbaar met een referentie aan een tekst in een geschreven bron bij  
de analyse van woorden en zinnen. Met de mogelijkheid tot verificatie voldoet 
audiovisuele retoriek aan een belangrijke voorwaarde van een wetenschappelijke 
onderzoeksmethode.  
 Een tweede uitkomst van de zoektocht naar een praktische toepassing van de 
analysemethode is dat het protocol zoveel mogelijk het beeldend en verhalend karakter 
van de film respecteert. In deze methode blijft de koppeling van het filmisch materiaal 
met de analyseteksten intact.  
 
De methode van de audiovisuele retoriek heeft met het protocol een praktische 
beschrijving gekregen en de conclusies van dit proefschrift laten zien tot welke 
resultaten dit filmisch analyseinstrument kan leiden. Toegepast op ander materiaal  
en met andere onderzoeksvragen kan de methode leiden tot vernieuwende inzichten, 
waarbij kan worden voortgebouwd op de meer omvattende beschrijving van de 
methode door Hesling en Peters uit 1985 en de resultaten van deze studie. Hierbij dus 
een uitnodiging aan creatieve mediawetenschappers en analytische filmmakers om 
verder te werken aan de ontwikkeling van filmische analysemethoden van audiovisueel 
materiaal. Die nieuwe projecten zouden niet alleen het verbeteren van het protocol of 
wellicht het verwerpen ervan kunnen betreffen. Ook kunnen ze betrekking hebben op 
het ontsluieren van de symbolische en ideologische componenten die films betekenisvol 
maken binnen de heersende of vernieuwende maatschappelijke discoursen. 
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 B 2 Maatschappelijke onderzoeksactiviteiten: bijdragen aan congressen, 
tentoonstellingen en andere cultuurhistorische manifestaties  
In de jaren waarin dit promotieonderzoek werd verricht kwam er binnen de geestes-
wetenschappen steeds meer aandacht voor het ‘valoriseren’ van onderzoeksresultaten. 
Opgeleid in de tradities van landbouwkundig ingenieur, landschapsarchitect en 
documentairemaker, is de aandacht voor de maatschappelijke relevantie van 
wetenschap een onlosmakelijk onderdeel van mijn werkpraktijken. Hieronder is  
een overzicht opgenomen van de belangrijkste bijdragen die in het kader van  
Bewogen landschap geleverd zijn aan tentoonstellingen, programma’s en websites  
en andere activiteiten in het wetenschappelijke en maatschappelijke domein.      
 

Landbouwfilms en verhalen  
 

Met de verzameling LANDBOUWFILMS EN VERHALEN maakte ik als cineast een begin in 2008 
met het vastleggen van een gesprek met de voormalig directeur van de Cultuur-
technische Dienst, Schilleman Herweijer (1918-2008). Toen was nog geen sprake van 
een gedegen wetenschappelijke opzet voor deze studie. Maar vanaf het eerste interview 
in 2008 volgde ik bij het verder uitbouwen van de verzameling in grote lijnen dezelfde 
werkwijze.1 Doel van LANDBOUWFILMS EN VERHALEN is ten eerste het vastleggen van 
herinneringen aan de veranderingen op het Nederlandse platteland vanuit een agrarisch 
perspectief. Ten tweede vormt de verzameling een bron van informatie voor het 
uitvoeren van het onderzoek zoals beschreven in dit proefschrift. Tijdens de interviews 
gebruik ik een historische film uit de collectie van Landbouw om herinneringen aan het 
verleden op te roepen. In de wetenschappelijke oral history-discipline noemt men dit  
de methode ‘film elicitation’. Binnen de wetenschap is weinig aandacht voor het gebruik 
van bewegend beeld in oral history.2 Met het aanleggen van en verder werken aan 
LANDBOUWFILMS EN VERHALEN hoop ik een bijdrage te leveren aan de uitwisseling tussen 
wetenschappelijk cultuurhistorisch onderzoek en de praktijk van het gebruik van film 
elicitation in cultuurhistorische projecten, de productie van historische documentaires 
en journalistieke televisieprogramma’s.  
 De oral history-films in de verzameling maken de persoonlijke herinneringen  
van de geïnterviewde deelnemers met het publiceren van dit proefschrift openbaar en 
daarmee toegankelijk voor publiek. Op dit moment bestaat de verzameling uit  
tien films. Deze zijn ontsloten via de bij deze studie horende webpagina’s bij Beeld en 
Geluid.3 LANDBOUWFILMS EN VERHALEN is een bron voor kennis over de veranderende en 
wellicht verdwijnende cultuur van de steeds kleiner wordende groep boeren en 
boerinnen. Die inzichten kunnen een plaats krijgen in de huidige en toekomstige 
debatten tussen verschillende groepen in de samenleving over de cultuurhistorische 
waarde van het agrarisch landschap. De combinatie van praktijkervaring als cineast en 

                                                
1  Veer, Peter. Verkenning Beleid zoekt nieuwe boer. Alterra Wageningen UR / SMC Amsterdam, 2010. 
2  Lapenta, Francesco. „Some Theoretical and Methodological Views on Photo-Elicitation.” In The Sage 

Handbook of Visual Research Methods. Margolis, Eric and Luc Pauwels (ed). London: Sage Publications 
Ltd., 2011: 201-213. Freud, Alexander and Thomson, Alistair (ed). Oral History and Photography. New 
York: Palgrave Macmillan, 2011. 

3  De verzameling LANDBOUWFILMS EN VERHALEN is ontsloten via een verwijzing op  
 <https://beeldengeluid.nl/kennis/projecten/framing-dutch-landscape>. 
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de wetenschappelijke reflectie als cultuurhistorisch onderzoeker wil ik in de komende 
jaren inzetten. Bijvoorbeeld bij het verder uitbouwen van de verzameling 
LANDBOUWFILMS EN VERHALEN.4  

 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort 

 
In het kader van het programma Erfgoed en ruimte ondersteunde de RCE het onderzoek 
Bewogen landschap financieel. Aan het programma werden vervolgens verschillende 
bijdragen geleverd. De belangrijkste waren: 

 
•  Het essay „Telkens weer VAN OUD NAAR NIEUW.” in Blom, Anita (red). Atlas van 

 de wederopbouw (1940-1965). nai010 uitgevers, Rotterdam 2013: 51-55. 
•  Diverse presentaties met historische filmfragmenten over de 

 maatschappelijke context van wederopbouw op het platteland toegespitst op 
 de acht karakteristieke ruilverkavelingsgebieden uit het programma. 

•  Adviezen over de opzet en uitvoering van de reizende expositie Herstel, groei 
 en vernieuwing vooral in het Land van Maas en Waal. 

•  Suggesties over het beeldend en filmisch presenteren van het landschappelijk 
 onderdeel van het programma.5  

 

Tentoonstellingen 
 

•  Bureau Europa, Maastricht organiseerde van 18-01-2014 tot 20-04-2014 de 
tentoonstelling Mansholt, Landschap in perspectief. De curatoren werden door 
mij ondersteund in de zoektocht naar betekenisvol historisch filmmateriaal.  

  In de Tentoonstellingskrant (2014) verschenen beschrijvingen van de getoonde 
       films.6       
•  In Het Nieuwe Instituut, Rotterdam was van 31-08-2014 tot 09-11-2014 de 

tentoonstelling Sicco Mansholt. Een goede Europeaan te zien met een 
uitgebreide randprogrammering. Ook voor dit project leverde ik inhoudelijk 
advies en praktische bijstand op filmhistorisch gebied.7  

 
Informatieve audiovisuele producties en televisie-uitzendingen 

 
•  Met veel plezier werkte ik samen met de fantastische audiovisuele 

programmamaakster Leontine van de Stadt (1963-2019) van het productiehuis 
Kunst & Wunderkammer, Amsterdam. Ik ondersteunde haar bij de opdrachten 
 

                                                
4  Voor meer informatie over LANDBOUWFILMS EN VERHALEN, zie -bijlage E, ontsloten via de website.  
5  Meer hierover is te vinden op: Frank Buchner (programmaleider). „Het optimisme van ruilverkaveling 

verbeeld.” 2019. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Geraadpleegd op  05-08-2019  
<https://praktijkvoorbeelden.cultureelerfgoed.nl/praktijkvoorbeelden/het-optimisme-van-
ruilverkaveling-verbeeld>. 

6  Jules Schoonman en Stein, Saskia van. „Mansholt, Landschap in Perspectief.” 2014. Geraadpleegd op  
      03-08-2019 <https://www.bureau-europa.nl/nl/manifestations/mansholt_landscape_in_perspective/>. 
7  Kuijpers, Marten. „Sicco Mansholt. Een goede Europeaan.” 2014. Geraadpleegd op 05-08-2019 

<https://sicco-mansholt.hetnieuweinstituut.nl/nl>. 
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voor de films voor de RCE Amersfoort, de tentoonstelling in Het Nieuwe Instituut, 
Rotterdam en de slotmanifestatie van de Dienst Landelijk Gebied.8   

•  Een aantal keren is kennis en ervaring uitgewisseld met redactieleden van de 
VPRO/NTR-serie Andere tijden. In verschillende afleveringen zijn films uit de 
collectie van LNV gebruikt. In de uitzending van 2-10-2014 „Boeren op z’n 
Amerikaans.” werd gebruik gemaakt van de film M 214 HET VOORBEELDDORP … 

(1955) die in het kader van Bewogen landschap is teruggevonden in Het Tresoar, 
Leeuwarden.  

 
Presentaties en gastcolleges 

 
• Wageningen UR Gastcollege op 20-10-2012 ‘Introduction Landscape, 

Architecture and Planning: Theory’. Arnold van der Valk.  
• Stichting Landschapsbeheer Gelderland Presentatie op 16-11-2013 tijdens de 

prijsuitreiking ‘Boerenerf van het jaar’ in Oldebroek. André Kaper. 
• Werkgroep Oral History Gelderland Presentatie op 12-04-2014 in Huissen. 

Jeanne van Poppel. 
• Wageningen UR Gastcollege 9-6-2016 ‘Agrarian History’. Piet van Cruyningen. 
• Samenwerkingsverband Waterland Presentatie en discussie op 20-06-2017 in de 

Purmer. Paul Terwan.  
• Historische Kring Midden-Betuwe Presentatie op 17-01-2017 in Hemmen.   

         Daan Tap.  
• Wageningen UR 13-25 mei 2018 Voorbereiding en presentatie Filmprogramma 

‘Work Smarter, Earn More’. Studium Generale / Movie. W. Adri Bolt. 
 

Wetenschappelijke symposia en congressen 
 

•  EURHO 2015 Girona (SP) Paper en presentatie op het congres van de Europese 
vereniging van rurale historici.9  

•  Beeld en Geluid Hilversum Presentatie op symposium ‘Useful Media’ op 5 en  
    6-11-2015 in kader afscheid van Bert Hogenkamp.  

•  EURHO 2017 Leuven (BE) Medecoördinator panel over historische 
plattelandsfilms. Presentatie paper. Betrokken bij oprichting van de European 
Rural History Film Database Association.10  

• EURHO 2019 Parijs (FR) Medecoördinator dubbelpanel over historische 
plattelandsfilms. Presentatie paper.11 

 

                                                
8  Meer informatie: Stadt, Leontine van de. De ruilverkaveling. 2018. Geraadpleegd op  06-08-2019  
 < http://www.wunderkammer.nl/projecten/de_ruilverkaveling/ > 
9  Veer, Peter. „Framing the Dutch landscape.” In Centre de Recerca d’Història Rural (ed). Raral History 

2015 (Conference programme). Universitad de Girona (SP), 2017: 230.  
10  Veer, Peter. „Transforming rural societies in Europe under the eye of the camera.” In Rural History 2017. 

(Conference Programme). Interfaculty for Agrarian History. Anke Roekaerts (ed). Leuven: KU Leuven, 
2017: 48-49. European Rural History Film Association. European Rural History Film Association. 
Geraadpleegd op  02-10-2019 <https://ruralfilms.eu/>. 

11  Veer, Peter. „Moving pictures and their impact on rural history.” In Béaur, Gérard and Federico Zem-
borain (ed). Rural History 2019 (Conference programme). Paris: CNRS-EHESS / EURHO, 2019: 126, 152. 

 



 

 



De droom van boer Van den Akker

Beeld uit de fi lm VAN OUD NAAR NIEUW (1957). 
In mei 1945 was de Tweede Wereldoorlog voorbij en 
verkeerde de bevolking in feeststemming. Een groot 
deel van het land lag echter in puin, en de hongerwin-
ter was nog vers in het geheugen. Nederland kon zijn 
eigen bevolking niet van voldoende voedsel voorzien. 
Er moest iets gebeuren. De regering en het ministerie 
van Landbouw, onder leiding van Sicco L. Mansholt 
(1908-1995), maakten plannen voor het herstel en 
de modernisering van de landbouw.
 

Het ministerie zett e ti jdens de uitvoering van veranderingen op het platt eland in de jaren 
1945-1985 een collecti e van 533 voorlichti ngsfi lms in. Zij werden vertoond op boeren-
vergaderingen in dorpshuizen, plaatselijke cafés en op landbouwscholen door het hele 
land. Een mooi beeld van de structurele veranderingen die het ministerie wilde promo-
ten geeft  de fi lm VAN OUD NAAR NIEUW (1957). In de fi lm droomt de boer Van den Akker 
over een ruilverkaveling. Een volledige herinrichti ng van de streek zou hem en zijn gezin 
bevrijden van ‘al het gesjouw en getob’, de armoede en het maatschappelijk achter-
gestelde leven op de traditi onele boerderij. 

Het doel van het landbouwbeleid was tweeledig: zorgen voor voldoende en goedkoop 
voedsel voor de verstedelijkte samenleving, en realisering van een ‘redelijk inkomen’ 
voor de boeren. Daartoe sloot het departement van Landbouw een maatschappelijke 
overeenkomst, geïnspireerd op de New Deal-politi ek uit de Verenigde Staten. Die deal 
bleek uiteindelijk succesvol om de grote depressie van de jaren 30 te bestrijden. Met de 
Marshallhulp kwam de American Rural Dream naar Nederland. Het Nederlandse platt e-
land werd middels het ruilverkavelingsprogramma ingericht als effi  ciënt agrarisch pro-
ducti emiddel. De landbouwvoorlichti ng had tot taak de boeren te scholen tot agrarisch 
ondernemers en de platt elandsbevolking te emanciperen conform het ‘moderne cultuur-
patroon’. Deze combinati e van fysiek, sociaal en mentaal staatsingrijpen is te beschou-
wen als een schoolvoorbeeld van social engineering. In zijn studie onderzoekt Peter Veer 
de fi lmprakti jken van het ministerie. Aan de hand van zes producti es over ruilverkave-
lingen ontrafelt hij de culturele overtuigingen van het Nederlandse landbouwstructuur-
beleid die ten grondslag liggen aan het hedendaagse debat over landbouw en landschap. 

Peter Veer (1956) is opgeleid als landschapsarchitect aan de Landbouwhogeschool in 
Wageningen en bouwde een prakti jk op als documentair fi lmer. Bewogen landschap 
is zijn proefschrift .
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