De ontwrichting, boeren in een cybercrisis
door Jan van Liere
Wat zou er gebeuren als alle technische verworvenheden ons plotseling in de
steek laten? Het antwoord op die vraag biedt stof voor macabere fantasieën.
Het boek ‘De ontwrichting’ gaat erover. Wanneer totaal onverwacht in het hele
land de elektriciteit uitvalt, mobiele telefoons dienst weigeren en alle
computersystemen plat gaan, kunnen chaos, hulpeloosheid en anarchie de
overhand krijgen. Het thema is in de literatuur, met name in het science fictiongenre, niet onbekend. Maar nu is ook een boek verschenen waarin land- en
tuinbouw de hoofdrol spelen in zo’n apocalyptische setting. Auteur Hans van
Hartevelt schetst een agrarische wereld die over ongeveer tien jaar nog veel
meer hightech is dan nu, waar per satelliet vrijwel alle bedrijfsactiviteiten
gestuurd worden en waar op één bedrijf een onwaarschijnlijk groot aantal
activiteiten plaatsvindt. Tegelijk brengen slechte prijzen, omstreden
investeringsbeslissingen en egoïstische afnemers boer Adriaan van de
Emmahoeve steeds verder in de problemen. In die zin is er over tien jaar niet
veel veranderd. Tot een cyberaanval door computercriminelen voor een
drastische wending zorgt in dit moeilijke boerenbestaan.
Plotseling stagneert in Nederland het geperfectioneerde systeem van
voedselvoorziening. Niet alleen de import van voedsel, maar ook de
binnenlandse distributie stort helemaal in. Mensen moeten nu zelf op zoek
naar hun dagelijks eten. Het schept nooit vermoede kansen voor de
Emmahoeve, waar handwerk en de vakkennis van oude boeren weer de plaats
innemen van de computer en waar hongerende stedelingen hun voedsel tegen
hoge prijzen komen kopen. De financiële zorgen zijn in korte tijd opgelost, en
de waardering voor boeren en tuinders neemt enorm toe. Volgens de auteur is
die herontdekking van de betekenis van de agrarische sector blijvend. Het
slothoofdstuk, dat beschrijft hoe de normaliteit terugkeert, is wat dat betreft
wel heel optimistisch. Alle producten blijven goede prijzen opbrengen en de
overheid zorgt voortaan voor ‘subsidies die alleen uit de geschiedenisboekjes
bekend zijn’. Een al te mooi slot voor een verder heel boeiend boek.
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