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Over trage verbeteringen
en indianenverhalen
Het landbouwbeleid was vanaf het begin een prominent onderdeel van de
Europese samenwerking. In het Europa van de Zes (Frankrijk, Duitsland,
Italië en de Benelux) is onder leiding van Frankrijk principieel gekozen voor
een Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Duitsland wilde daarbij
hoge prijzen. Frankrijk en Nederland wensten een gemeenschappelijke
financiering. Weinigen waren zich toen bewust hoe hoog die lasten konden
oplopen.
Na de introductie in de jaren zestig van de vorige eeuw gingen al snel
stemmen op om het GLB te wijzigen, ‘De markt zijn werk te laten doen’ was
het advies van veel economen, ‘en de boeren daarvoor compenseren met
directe persoonsgebonden inkomenstoeslagen’. Dat zijn toeslagen die niet
meer afhangen van omvang en soort productie. Het zal nog wel even duren
voordat dit nieuwe systeem is ingevoerd; ook omdat nog een aantal uitzonderingen wordt toegelaten. Maar de principiële keuze is gemaakt.
Losgekoppelde toeslagen komen niet helemaal overeen met de oorspronkelijke voorstellen, omdat de toeslagen gerelateerd zijn aan bedrijven en dus
niet aan personen. Maar de politieke voorvaderen van Balkenende, Zalm en
Bos hadden niet het lef om destijds voor dat laatste te pleiten.
Losgekoppelde toeslagen hebben twee voordelen boven het zogenaamde
markt- en prijsbeleid: (1) boeren kunnen zich op de ‘echte’ markt richten bij
het bepalen van de productie; (2) het maakt de ondersteuning van de
agrariërs duidelijk zichtbaar. Sinds 1992 is de Europese Commissie (Fischler)
systematisch en stapsgewijs bezig om dit beleid in te voeren. Onder die
nieuwe condities zal de toetreding van de tien nieuwe lidstaten in mei 2004
zijn beslag krijgen: bijna vijftien jaar na de val van de Berlijnse muur. Door
de systematische en stapsgewijze omvorming van het EU-Landbouwbeleid
zijn zowel degenen in de EU-15 als in de nieuwe lidstaten (en ook in potentiële toetreders zoals Bulgarije en Roemenië) bekend met de richting van
ontwikkelingen. Daarmee kunnen zij zich instellen op het toekomstige
beleid en worden grote onzekerheden vermeden. Gezien het tempo zal het
nog wel tien tot vijftien jaar duren voordat het pad grotendeels is voltooid.
Veel critici van het GLB begrijpen niet waar de Europese Unie mee bezig is
en vallen terug op de oude reflexen om dat beleid te kritiseren. Soms is dat
nuttig: zonder druk van buiten ontstaat snel de neiging om naar eigen producenten te luisteren. Die kunnen het beste lobbyen in Brussel. Maar het
werkt contraproductief om telkens opnieuw aan te komen met indianenverhalen uit de vorige eeuw en met overdreven getallen betreffende de
bescherming die de EU biedt aan zijn boeren,. Het is belangrijker om stil te
staan bij de bijdrage die de landbouw levert en kan leveren aan landschap,
natuur, milieu en dierenwelzijn. Hiervoor waren en zijn grote veranderingen
nodig. Als de EU de voorwaarden daarvoor helder kan formuleren, dan is
daarmee veel gewonnen. Dat geldt ook voor de relatie met de ontwikkelingslanden. Als grote importeur van onbewerkte agrarische producten is de
EU niet het bastion waarvoor het vaak wordt versleten. Natuurlijk zijn sommige ontwikkelingslanden – en ook consumenten in de EU- geholpen met
een geringere afscherming van de EU markt voor agrarische producten.
Maar het is een illusie dat dit veel uitmaakt voor arme boeren in ontwikkelingslanden. Hun kracht ligt vaak niet in het relatief goedkoop voortbrengen
van landbouwproducten en voedingsmiddelen voor een hoog ontwikkelde
markt van consumenten. Dat vereist echte keuzes vanuit die landen zelf.
Dit zijn uitdagingen waar we in de komende jaren voor staan.

U kunt gebruik maken van de bon op de achterzijde, de redactie
bellen of een e-mailen sturen naar dvl-vm-log@minbuza.nl.
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A.J. Oskam, hoogleraar Agrarische Economie en Plattelandsbeleid,
Wageningen Universiteit.

KORT EUROPA
EURO-TOM(ATO)
In de legendarische Britse comedyserie
Yes Minister verzet minister Jim Hacker zich
halsstarrig tegen de ‘eurosausage’. Brusselse bureaucraten hebben bepaald dat de
waterige Britse saucijs vanwege het
geringe vleesgehalte niet langer de naam
‘worst’ verdient. De trots van het Britse ontbijtbord moet voortaan als ‘Geëmulgeerde
Met Vet Verrijkte Slachtafval Tube’ door het
leven gaan.
De geest van de euroworst hing boven de
perszaal van de Europese Commissie toen
daar medio januari het TOM(ato) project
gepresenteerd werd. Temidden van zwaar
nieuws over Irak, de uitbreiding van de EU
en de toetreding van Turkije verscheen een
berichtje dat vooroordelen over de EU leek
te bevestigen. EU-woordvoerders konden
er de humor wel van inzien. Bij het presenteren van het onderwerp konden ze in
ieder geval hun lachen niet houden.
Vraag van een Franse journalist: “Betekent
dit dat de Commissie nu ook een nieuwe
naam heeft bedacht voor de tomaat?”
Waar gaat het allemaal om? Fabrikanten
van tomatenketchup, tomatenpuree en
pastasaus gooien met hun restproduct
heel wat gezonde stoffen weg. En daar wil
het TOM(ato) project wat aan doen. Dit
EU-project moet verwerkers van tomaten
ertoe aansporen hun waardevol afval beter
te benutten. Want, zo heeft de wetenschappelijke afdeling van de Europese
Commissie onderzocht: het restproduct,
en dan vooral de zaadjes, zit boordevol
essentiële voedingsstoffen zoals oliën,
caroteen, proteïnen en vezels.
Elk jaar wordt er in Europa 4 miljoen ton
bijproduct weggegooid of aan dieren
gevoerd. Zonde, vindt het TOM(ato) project. Het wil daarom goedkope manieren
aandragen om het beste uit het afval te
halen en dat vervolgens weer in de ketchup te doen. “Een voorbeeld van hoe
technologie kan helpen het leven van
Europese burgers te verbeteren,” aldus
research-commissaris Philippe Busquin.
Voor dit tweejarige project heeft hij 425
duizend euro uitgetrokken. Het geld gaat
naar tien researchpartners, onder andere
in Nederland. Jim Hacker werd dankzij zijn
opstand tegen de euroworst ministerpresident; volgend jaar april volgt de uitkomst van het nobele TOM(ato)-streven.

TOM(ato): TEGEN DE VERSPILLING VAN TOMATENPUREE. [FOTO: ANP]

VOEDSELVEILIGHEID NA DE UITBREIDING
Het garanderen van voedselveiligheid in de
uitgebreide EU is een heikel punt. De consument is kritisch, de boerenstand wil dat
boeren in de nieuwe lidstaten aan dezelfde
eisen voldoen als zij en de overheden willen
koste wat kost een nieuw voedselschandaal
vermijden. Daarom spreekt de Europese
Commissie duidelijke taal: zij zal geen enkele
uitzondering accepteren. Wie de regels rond
voedselveiligheid ernstig schendt, pleegt
een misdrijf. En het toezicht wordt strikter.
Vanaf januari 2005 moeten alle levensmiddelen, diervoeders en al hun ingrediënten in de complete voedingsketen traceerbaar zijn. Ook de regels rond dierenwelzijn,
hygiëne, etikettering, registratie, het gebruik
van bestrijdingsmiddelen, voedingssupplementen, kleurstoffen en antibiotica liggen
vast.
Zelfs in het hoog ontwikkelde Nederland
duizelt het ondernemers en boeren wel
eens van alle plichten. Hoe zit dat in de net
toegetreden landen? “Ze hebben goed werk
gedaan,” vindt Beate Gminder, woordvoerster van verantwoordelijk eurocommissaris
David Byrne. “De meeste voldoen per 1 mei
aan de EU-regels. Voor sommige bedrijven
is een overgangstermijn opgesteld. Hun
producten worden gemerkt en mogen

alleen verhandeld worden op hun binnenlandse markt.” In totaal gaat het om
minstens 700 vis-, vlees- en zuivelbedrijven.
Per onderneming wordt afgesproken wanneer deze aan de regels moet voldoen,
uiterlijk in 2007.
Dan is er nog de import van buiten de EU.
De nieuwe lidstaten moeten de controle
daarop eveneens goed op orde hebben.
Eenmaal in hun land zijn de producten
immers vrij verhandelbaar binnen de hele
EU. Daarom worden de grenscontroles flink
versterkt.
Minister Cees Veerman heeft de Voedsel
en Waren Autoriteit (VWA) om advies
gevraagd. Directeur-generaal De Leeuw
schrijft hem: “In principe zijn de risico’s van
de uitbreiding voor de voedselveiligheidssituatie op de interne markt beperkt.”
Melkpoeder en in olie ingemaakte vis gaven
vorig jaar de meeste problemen in de
nieuwe landen. Op die producten is de
VWA nu extra alert. Daarnaast heeft de
dienst Nederlandse importbedrijven
gevraagd extra te letten op potentiële
voedselveiligheidsrisico’s.
Heet hangijzer is BSE. Niet in alle nieuwe
lidstaten maken slachters er gewoonte van
om specifiek risicomateriaal uit de karkassen te halen en continu te testen op BSE.
Gemalen beendermeel werd in 2003 in
sommige nieuwe lidstaten nog gevoerd aan
varkens en pluimvee. De Leeuw noemt het
risico op problemen met vlees desondanks
‘gering’ en de fysieke controle ‘aanzienlijk’.
Maar hoe is te garanderen dat gemerkte
producten niet de interne markt op gaan?
De VWA erkent dat er met de open grenzen
een risico bestaat. Maar De Leeuw schrijft:
“De toetreders werken reeds jarenlang met
gescheiden EU conform en niet EU conform
materiaal. In de afgelopen jaren is er geen
fraude op dit terrein aangetoond. Tevens
zijn de prijsverschillen tussen Nederland en
de nieuwe lidstaten niet van dien aard dat
daarmee een aanleiding voor fraude aanwezig is.” Wel belooft hij Veerman alle
partijen alert te houden.

POSTZEGELS
Ter gelegenheid van de toetreding van tien
landen tot de EU brengt TPG-post op
7 mei een serie van tien postzegels uit om
de tien nieuwe lidstaten welkom te heten.
Minister Bot neemt de eerste set in
ontvangst uit handen van Peter Bakker,
bestuursvoorzitter van TPG-post.
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INTERVIEW

VEERMAN:

'DIERENWELZIJN MOET
JE EUROPEES REGELEN'.
Als je boeren dwingt anders te produceren, móet je ze wel comMartin Mevius

penseren. Minister van Landbouw Cees Veerman over de toekomst
van het Europese landbouwbeleid in een Europa van 25 landen,
waarom afspraken over dierenwelzijn alleen Europees geregeld
kunnen worden.
Hoe ziet u de toekomst van het Europees landbouwbeleid?
“Het blijft hoe dan ook een belangrijk beleidsveld. Het zal een hele hoop stuurmanskunst
vergen om het uit te voeren in een Europese
Unie van 25 lidstaten. Inhoudelijk zal het veranderen. Specialisatie is altijd de bedoeling
geweest van de gemeenschappelijke markt.
Dit zal na de uitbreiding van 1 mei met tien
nieuwe landen scherper naar voren treden.
Neem de intensieve veehouderij. Die heeft
kunnen floreren door het feit dat Nederland
deel uitmaakt van de Europese Unie. We hadden een goede infrastructuur en konden goedkoop veevoergrondstoffen importeren omdat
daar geen heffingen op werden geheven. Maar
nu ligt dat anders. Nu komen er grote gebieden
bij in Oost-Europa waar de milieudruk veel
geringer is. Waar grote oppervlakten ter
beschikking zijn, dus waar het veevoer bij wijze
van spreken naast de deur groeit. Waar uitbreidingsmogelijkheden zijn. Waar lonen lager
zijn. De groei zal dus dáár plaatsvinden. Terwijl
we in Nederland steeds tegen de grens van het
maatschappelijk aanvaardbare zitten.”
Dus er gaat een verschuiving plaatsvinden van
intensieve veehouderij naar bijvoorbeeld Polen?
“Dat is al aan de gang. Destijds heeft de tuinbouw zich gericht op Spanje toen dat land bij
de Unie kwam. De toeloop daar is nu over.
We zien nu varkensbedrijven die zich verplaatsen naar de nieuwe deelstaten van Duitsland.
Die gaan straks natuurlijk naar Polen. Je ziet
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dat de fruitteelt zich oriënteert op Hongarije.
In Nederland zie je intussen een beweging naar
kwaliteit en specialisatie die al jarenlang
gaande is, bijvoorbeeld in de productie van
zaaigoed en pootgoed en in de zuivelsector.
Je ziet het onder meer in sterke groeisectoren
als de bollenteelt en de glastuinbouw. Je ziet
het in de vleesverwerking, waar een verschuiving plaatsvindt van diepvries naar vers vlees.
Kortom, die slag is men aan het maken.”
De lidstaten van de Europese Unie zijn akkoord
gegaan met grootscheepse hervormingen van
het gemeenschappelijke landbouwbeleid.
De kern hiervan is dat boeren niet langer subsidies krijgen voor de hoeveelheid goederen
die ze produceren. In plaats daarvan krijgen ze
inkomenssteun. Hierdoor kunnen boeren zich
meer richten op de markt, zonder dat de overheid zich ermee bemoeit. Ook krijgen ze steun
voor ‘groene diensten’ die het cultuurlandschap in stand moeten houden.
Veerman: “Intensieve productie werd bevorderd in het oude systeem van prijssteun. Want
hoe meer je produceerde hoe hoger je inkomen
werd. Die intensivering leidde tot het aftasten
van de grenzen van de draagkracht van de
natuur, van wat het ecosysteem kon verdragen
en van wat wij een redelijke omgang met het
dier vonden. Maar als je boeren dwingt om
tegen lagere prijzen te produceren, terwijl we
steeds meer eisen stellen aan hóe ze produceren, dan moet je ze wel compenseren.
Dan moet dat op terreinen waar de samen-

leving waarde aan hecht. Je kunt dan eisen dat
er zichtbare prestaties worden geleverd op het
gebied van milieu, dierenwelzijn, en onderhoud
van het cultuurlandschap.”
Is dit niet oude wijn in nieuwe zakken?
Want dezelfde hoeveelheid geld wordt gewoon
op een andere manier verdeeld.
“Aan het totale budget verandert niets, maar
aan het handelsverstorende effect wel.
De landbouwhervormingen zijn in de eerste
plaats gericht op een grotere concurrentiekracht. In het kader van de Wereld Handelsorganisatie (WTO) moeten tariefmuren worden
afgebouwd. Exportsubsidies worden afgebroken en ontwikkelingslanden krijgen gemakkelijker toegang tot de Europese markt. Het
handelsverstorende effect verdwijnt doordat
wij prijzen verlagen naar wereldmarkt prijzen.
Veel producten zijn onder het mes geweest,
voor andere is het een kwestie van tijd.”
Maar er worden zo bedrijven in stand gehouden die het anders niet zouden redden.
“Er worden dan bedrijven in stand te houden
die zich met meer bezighouden dan de voedselproductie alleen. Dat is geen slechte zaak.
Het gaat er niet alleen om voedselproductie te
steunen, maar juist die activiteiten die zich niet
naar de markt vertalen. Je kunt natuurlijk zeggen: ‘laat die boeren maar vertrekken, waarom
zouden we die op de been houden.’ Je kunt
ook zeggen: ‘laten we ons voedsel maar uit
Brazilië betrekken.’ Maar daar zitten een paar
lastige kanten aan. Als die boeren weggaan,
komt er niet automatisch een mooi natuurlandschap voor in de plaats. Als de Groningse klei
niet meer wordt bewerkt dan ontstaat daar niet
ineens een waardevol oerbos. Dat wordt

INTERVIEW

CEES VEERMAN: “JE MÓET WEL COMPENSEREN” [FOTO: HOLLANDSE HOOGTE, CEES VEERMAN]

natuurlijk eerst een vreselijke bende. Als je daar
natuur wilt, is het de vraag of aanleg en onderhoud daarvan niet duurder is dan boeren te
betalen om het cultuurlandschap te laten
onderhouden. Iets anders is dat mensen steeds
meer de waarde gaan inzien van producten die
in hun eigen omgeving worden voortgebracht.
Streekproducten, waarvan consumenten als
het ware bij de boer kunnen zien hoe ze
gemaakt worden en waar ze vandaan komen.
Toen wij tien jaar geleden spraken over streekproducten lachte iedereen en zei ‘wat is dat
nou voor flauwekul.’ Maar als je nu op internationale beurzen en tentoonstellingen komt
is het assortiment enorm.”
Zit er geen spanning tussen de hervormingsplannen en de financiering van het landbouwbeleid?
“Zeker. De bedoeling is dat de landbouwhervorming kleinschalige, kwalitatieve productievormen ondersteunt. Maar in de Unie
van 25 is het budget net zo hoog als voor de
huidige 15 landen. Dezelfde hoeveelheid geld
moet dus uitgesmeerd worden over meer
bedrijven in meer landen. Dan overleven vooral
de grootste bedrijven. Daarom heb ik toen ik
pas was aangetreden een drielagenmodel
opgesteld. Ten eerste zijn er grootschalige
bedrijven die erin slagen op de wereldmarkt te
concurreren, zoals de bedrijven in de glastuinbouw, en op termijn ook in andere sectoren.
Zij zijn verantwoordelijk voor de overgrote
meerderheid van de Nederlandse agrarische
productie. De ongesubsidieerde sectoren
zullen zich redden en dat blijven doen. Maar er
zijn ook bedrijven die ten onder zullen gaan als
je ze blootstelt aan de wereldmarkt, bijvoorbeeld de melkveehouderijen tussen Den Haag
en Amsterdam. Dat tweede type bedrijven

willen we daar houden vanwege de vitale rol
die ze spelen in de samenleving, in de dorpen
en in het gemeenschapsleven op het platteland. Als we dat cultuurlandschap willen
behouden, het gebied willen openstellen voor
recreatie en toerisme, dan is het toch fijn als
daar enige levendigheid is. Je moet dan
boeren compenseren voor het feit dat ze niet
die grote schaal kunnen doorvoeren die nodig
is om op de wereldmarkt te kunnen concurreren. Niet om een openluchtmuseum te handhaven maar om een levende gemeenschap in
stand te houden. Dan is er een derde type
bedrijven dat met het tweede gecombineerd
kan worden. Dat zijn mensen die meer doen
dan alleen voedsel produceren. Dus hun
bedrijf openstellen voor recreatie, of een
winkeltje aan huis beginnen, hun bedrijf
ombouwen tot conferentiecentrum of feestzaal. Er zijn wettelijke obstakels en praktische
bezwaren, maar het gebeurt wel. Dat zijn ontwikkelingen die in gang worden gezet door de
landbouwhervormingen.”
Wordt het na de uitbreiding met 25 in plaats
van 15 landen niet moeilijker om Nederlandse
punten over dierenwelzijn en voedselveiligheid
erdoor te krijgen?
“Het is een simpel mathematisch gegeven dat
je met twee mensen makkelijker iets kan regelen dan met drie.”
Wordt het ook niet moeilijker omdat er een
andere houding is ten opzichte van voedselveiligheid en dierenwelzijn in de nieuwe lidstaten?
“Zeker, er zijn cultuurverschillen en welvaartsverschillen. Als je inkomen twee keer zo hoog
ligt als in de nieuwe lidstaten kun je je het veroorloven om te zeggen: ik wil dat het dier het

beter naar zijn zin heeft gehad en ben bereid
daarvoor te betalen.”
Dus de uitbreiding kan het welzijn van dieren
onder druk zetten?
“Ja, dat kan. Maar je moet zorgen dat het welzijnsniveau dat wij bereikt hebben ook in de
andere lidstaten wordt gerealiseerd. Wel geldt
overigens dat de nieuwe lidstaten moeten
voldoen aan de toetredingsvoorwaarden die
gesteld zijn door de huidige vijftien landen.
En dat is het huidige beleid. Er kan een overgangstermijn zijn, maar uiteindelijk moeten ze
aan de voorwaarden voldoen.”
Maar u wilt nu juist een stapje verder gaan dan
de huidige voorwaarden…
“Ja, maar dan wel in Europees verband.
Je moet je voorstellen, Europa is wat landbouwmarkt betreft één land. Als je een welzijnseis alléén in Nederland stelt, stel je de
Nederlandse boeren op een concurrentieachterstand. Als wij bijvoorbeeld van onze
pluimveehouders eisen dat de oppervlakte
waarop ze hun kippen houden ruimer moet zijn
dan in Duitsland, dan kunnen we net zo goed
tegen ze zeggen: ‘vertrek hier maar.’ Want zoiets beïnvloedt de kostprijs. Bovendien verbetert het welzijn van dieren elders niet. Als je het
alleen Nederlands regelt, dan exporteer je dus
ellende. Want de consumenten blijven gewoon
die producten kopen, die komen dan uit andere
landen waar de omstandigheden heersen die je
wilt vermijden, maar waar de prijs wel aantrekkelijk is. Voor alle eisen die je stelt aan hokken
en andere voorzieningen is het van belang dat
je een gelijk speelveld hebt. Dus dat kun je
alleen Europees regelen. Als je een gemeenschappelijke markt hebt moet je ook gemeenschappelijke voorwaarden hebben.”
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ACHTERGROND
Kippen in een hokje wekken felle emoties op, bleek
eind maart tijdens het legkippendebat in de Tweede
Kamer. Legbatterijen zijn bij Europese wet verboden vanaf 2012. Pluimveehouders mogen hun
kippen dan alleen nog in zogenoemde aangepaste
kooien houden die wat groter zijn en een aantal
extra’s hebben. Volstrekt onvoldoende, vindt de
Dierenbescherming. Nederland moet niet voorop
gaan lopen, vindt de sector.
[FOTO: HOLLANDSE HOOGTE, CHRIS KEULEN]

‘HET IDEE VAN DE LEGBATTERIJ

BLIJFT GEWOON BESTAAN’
Rinske Wieman

De Europese wetgeving over legkippen en
hun behuizing stamt uit 1999. Legbatterijen mogen per 2012 niet meer gebruikt
worden, aangepaste kooien wel. Deze
kooien tellen minimaal 750 vierkante centimeter, hebben een rubberen lapje waarachter de kip haar ei kan leggen, een zitstokje van 15 centimeter lang per kip en
strooisel waarin de dieren kunnen pikken
en scharrelen. Ook moeten de hennen
altijd toegang hebben tot eten en drinken.
Wat natuurlijk ook mag, zijn de kooiloze
systemen die weer eigen eisen kennen.
Niels Dorland van de Dierenbescherming
vindt de aangepaste kooi volstrekt onvoldoende. “Het idee van de legbatterij blijft
gewoon bestaan. Qua oppervlakte heeft een
kip in een legbatterij bijna een A4-tje, in de
aangepaste kooi heeft ze een heel A4-tje.”
Hij vreest dat het zitstokje vlak boven de
grond gemonteerd wordt, zodat dat alsnog
weinig nut heeft. En strooisel is dan wel
verplicht, maar nergens staat hoeveel.
De aangepaste of verrijkte kooi moet wel
mogen, zegt Alex Spieker van de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders.
“Er zijn wel degelijk voordelen ten op-
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zichte van het huidige systeem: het stof,
de zitstok en meer ruimte per kip. Ook
komt het ei niet in aanraking met de mest
en dat is iets hygiënischer.”
Spieker vertelt dat ongeveer eenderde van
de pluimveehouders met scharrelsystemen
werkt en dat hun aantal met dag groeit.
“De consument is duidelijk in de wens
naar scharreleieren. Daartegenover staat
dat 60 procent van onze eieren naar de
verwerkende industrie gaat, waar de
wereldmarktprijs geldt. Voor pluimveehouders die aan de industrie leveren, is het
goed dat er een systeem komt tussen de
legbatterij en het scharrelei in. 60 procent
is een heel groot marktsegment, dat willen
we niet kwijt aan andere landen.”

SYMBOOLPOLITIEK
De richtlijnen voor kippenhuisvesting zijn
Europees maar moeten geïmplementeerd
worden in nationale wetgeving. De Dierenbescherming had gehoopt dat minister
Cees Veerman (CDA) alle kooisystemen
zou verbieden. Maar Veerman heeft al
lange tijd een duidelijk standpunt: de overheid houdt geen dieren. Ze stelt wel eisen,
maar de sector zelf heeft ook een verantwoordelijkheid.
Volledig mee eens, zegt Gert-Jan Oplaat,
Tweede Kamerlid voor de VVD en zelf
pluimveehouder. “Als je wat wilt doen

voor dierenwelzijn moet je dat in Brussel
doen. Anders bedrijf je symboolpolitiek
waarvan de kippen de verliezer zijn. Als je
de verrijkte kooi hier verbiedt, lijkt dat op
de korte termijn mooi. Maar in de EU
hebben we open grenzen. De kooieieren
komen dan gewoon van over de grens,
bijvoorbeeld uit Duitsland.” En die goedkope eieren verdwijnen vervolgens geruisloos in shampoos en cakes.
Tweede Kamerlid Harm Evert Waalkens
(PvdA) ziet op zijn beurt weinig verschil
tussen een legbatterijkooi en de aangepaste variant. “De schotjes staan een
paar centimeter verder uit elkaar en de
kippen hebben een heel klein zitstokje.
Het is een abjecte vorm van dierhouderij,
die de grens raakt van het toelaatbare.
Bovendien maakt Veerman de boeren die
wel in volières en andere diervriendelijker
systemen hebben geïnvesteerd kwetsbaar.” Waalkens wil dat Nederland als
toonaangevend pluimveeland samen met
andere lidstaten alle soorten kooien verbiedt. Daartoe heeft hij in de Tweede
Kamer een voorstel ingediend dat het niet
gehaald heeft. Inmiddels richt hij zijn pijlen
op een komend breder debat over de toekomst van de intensieve veehouderij.
Rinske Wieman is freelance journalist

BIOLOGISCHE LANDBOUW

ACHTERGROND

IN EUROPA
door: onze redactie

De kaart op de middenpagina’s van deze
Europa Expres laat zien hoeveel landbouwgrond al biologisch wordt beheerd of daartoe in ontwikkeling is. De vergelijking met
de situatie in 1994 maakt duidelijk dat de
biologische landbouw enorm gegroeid is.
De afgelopen tien jaar heeft de EU samen
met de EU-lidstaten omschakeling naar
biologische landbouw actief gestimuleerd,
onder andere met directe subsidies voor
boerenbedrijven. Die sterke groei stabiliseert nu, tegelijk met de consumentenmarkt. Totaal betreft het nu (cijfers 2002)
ongeveer 4,8 miljoen hectare (3,5 procent
van het totale landbouwareaal), bewerkt
door 140.000 boerenbedrijven. De kaart
laat ook zien hoeveel landbouwbedrijven
de laatste acht jaar zijn overgestapt op
biologische landbouw.
Nederland staat nogal klein op de kaart.
Voor een deel komt dat door het intensieve karakter van de Nederlandse landbouw, waardoor omschakeling naar biologische landbouw een relatief grote stap
is. Een andere reden is dat Nederlandse
consumenten nog weinig belangstelling
hebben voor biologisch geproduceerde
producten. In het Verenigd Koninkrijk
-heel groot op de kaart- is dat de afgelopen jaren juist wel gebeurd. Supermarkten hebben zelf het voortouw
genomen en vullen de schappen met
biologische groenten, fruit en zuivel.
Ook in Italië speelt de houding van consumenten een belangrijke rol in de groei van
het aantal biologische bedrijven. Polen is
heel erg klein weergegeven, maar het
beeld is hier enigszins vertekend. Er zijn in
Polen veel kleine boeren die op traditionele
wijze produceren. Maar hun bedrijfjes zijn
vaak zo klein dat hun producten lang niet
altijd als biologisch in de statistieken
worden opgenomen.

‘BIOLOGISCH, EIGENLIJK HEEL LOGISCH’
De Nederlandse overheid stimuleert de
groei van de biologische landbouw.
De kern van de Nederlandse aanpak is
vooral het vergroten van de vraag naar
biologische producten bij consumenten.
Dit staat in de beleidsnotitie ‘Een biologische markt te winnen’.
Met dit doel is een Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw gevormd.
Daarin werken diverse relevante partijen
samen, waaronder landbouwbedrijven,
verwerkende bedrijven, en supermarkten.
Via de Task Force worden projecten
gesteund die gericht zijn op de vergroting
van de marktafzet en verdere professionalisering van de sector. Daarnaast is er
een grote mediacampagne opgezet,
gefinancierd met de slogan ‘Biologisch,
eigenlijk heel logisch’.
Naast het vergroten van de vraag bij consumenten worden ook producenten aangespoord hun productiewijze te veranderen. Verder moeten ontwikkeling en
spreiding van kennis vergroot worden.
Volgens ‘Een biologische markt te winnen’
zou het Nederland sieren als in 2010 tien
procent van het areaal biologisch is.
Het uitspreken van deze ambitie is
bedoeld om producenten te prikkelen.
Deelnemers aan de Task Force hebben in
ieder geval zelf een gezamenlijke doelstelling opgesteld: in 2004 moeten consumenten vijf procent van hun bestedingen uitgeven aan biologische producten.
Op dit moment wordt het beleid van de
afgelopen vier jaar geëvalueerd. Op basis
van de uitkomsten van deze evaluatie
besluit de Task Force dit najaar besloten
over de toekomst van het stimuleringsbeleid.

ENGELSEN HEBBEN VEEL INTERESSE IN BIOLOGISCHE PRODUKTEN
(ZOALS DEZE WIJN) [FOTO: CORBIS, TIM GRAHAM]

EUROPEES ACTIEPLAN
Ook op Europees gebied wordt samengewerkt wat biologische landbouw betreft.
Op verzoek van de lidstaten ontwerpt de
Europese Commissie een actieplan voor
de biologische landbouw. Het is de bedoeling dat de lidstaten binnen het raamwerk
van dit actieplan hun eigen actieplannen
inpassen. Het plan komt uit in het voorjaar
van 2004. Het plan zal een analyse bevatten van de toekomst van de biologische
landbouw in Europa. Aangegeven zal
worden hoe de biologische landbouw
verder gestimuleerd kan worden.
Ook vertelt het plan hoe er meer gebruik
van het Europees logo voor biologische
producten gemaakt kan worden, en of er
meer Europese standaarden en normen
nodig zijn voor biologische producten.
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ACTUEEL

‘LAAT MAAR KOMEN

DIE POLEN’
Poolse gastarbeiders baantjespikkers? De land- en tuinbouwsector kan

niet zonder ze. “Je kunt niet met droge ogen verwachten dat de duizenden vacatures dit jaar wél door Nederlanders opgevuld gaan worden.”

POOLSE WERKNEMER IN DE NEDERLANDSE TUINBOUW. [FOTO: HOLLANDSE HOOGTE, JAN BOEVE]

“Een paar jaar geleden dacht ik echt ‘wat
moet ik nou met Polen?”, bekent Ber Spil
van uitzendbureau Agrarische Bedrijfsverzorging in Boskoop. “Maar het viel me
alleszins mee. Eerst liet ik er nog vier
komen en daarna een volle bus. Nu zenden
we 120 Polen uit naar kwekers.” Tussen
de karren vol buxusplanten door laat hij de
hal zien waar negen Poolse mannen en
vrouwen gedurende vijf maanden blauwe
druifjes potten. “Vijf maanden, al vijf jaar
lang! Een Nederlander heeft al na één dag
pijn in z’n rug.”

ETNISCHE DUITSERS
Twintig procent van de Polen is werkloos.
Een groot deel daarvan wil heel graag werken in West-Europa. Ondanks dat Polen op
1 mei 2004 toetreedt tot de Europese Unie
kan dat niet meteen. Het vrije verkeer van
werknemers uit Polen naar Nederland is
nog met minimaal twee jaar uitgesteld.
Dat is niet zo’n probleem voor de Polen in
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de Boskoopse kwekerijen, want dat zijn
etnische Duitsers die in het bezit zijn van
een Duits paspoort. Voor de meeste Polen
moet evenwel een tijdelijke werkvergunning worden aangevraagd. “Daarvoor
geldt nu nog de prio-toets”, legt Gijs van
Leeuwen (LNV) uit. “Je mag ze pas aannemen als er geen geschikte mensen te
vinden zijn in Nederland of Europa.”

Frank Mulder

gaan, kunnen dit er jaarlijks vijf- à tienduizend worden, schat het CPB.
Een Kamermeerderheid vindt dit onaanvaardbaar. Hubert Bruls (CDA): “Het leidt
tot verdringing aan de onderkant van de
arbeidsmarkt. Zeker nu bijna alle EU-lidstaten hun grenzen nog dichthouden.”
Minister Brinkhorst van Economische
Zaken redeneert anders. “Een beetje
angsthazerij,” vond hij op Radio 1, “de
CPB-cijfers geven geen aanleiding om
een enorme toestroom te verwachten.
En Nederland heeft altijd geprofiteerd van
maatregelen die de interne markt liberaliseren.” Bovendien houden grenzen echt geen
mensen tegen. Die zitten hier nu toch al,
maar dan illegaal, zo redeneert de FNV.
De tienduizenden illegale Polen vormen
inderdaad een groot probleem. Slechte
huisvesting, slechte arbeidsomstandigheden en een oneerlijke concurrentie voor
Nederlanders. De CDA-woordvoerder vindt
het naïef om dat op te lossen door de
grenzen te openen. “Laat de bouw en de
distributiecentra, waar de meeste illegale
Polen werken, eerst maar hun leven beteren. Eerlijk is eerlijk, de tuinbouw heeft het
beter voor elkaar. In de sectoren waar de
vacatures echt onvervuld blijven, kunnen
we beter de procedures voor de tijdelijke
werkvergunningen bekorten.”
Frans van Beerendonk (LTO) is daar in ieder
geval voor: “We doen met z’n allen ons
best om het werkloosheidsprobleem aan te
pakken. Maar je kunt niet met droge ogen
verwachten dat de duizenden onvervulde
vacatures van vorig jaar in 2004 wél door
Nederlanders opgevuld gaan worden.”

EERLIJK IS EERLIJK
Polen staan bekend om hun arbeidsmoraal.
Ze zijn bereid veel overuren te maken.
Een uitkomst dus voor Nederlandse tuinders, die in korte tijd heel veel werk te verzetten hebben en de vacatures niet vervuld
krijgen. Naar schatting 10.000 Oost-Europeanen werden daarom in 2003 tijdelijk
naar Nederland gehaald, bovenop een
onbekend aantal Duitse Polen. Vooral in de
buitenteelt: asperges in april-mei, daarna
aardbeien, en de aardappelen na de zomer.
Slechts 1500 vestigden zich hier in 2003
permanent. Als de grenzen werkelijk open-

Uitstel of niet, veel werkzoekende Polen
zullen op een dag deze kant op komen.
In Boskoop zien ze het als een kans.
Kauffman: “Natuurlijk krijgen we ook een
hoop lastige avonturiers op de stoep.
Maar na een of twee jaar stabiliseert zich
dat wel weer. En Nederlanders die willen
aanpakken hebben toch wel een pré,
vanwege de taal. Ik zeg: laat maar komen
die Polen.”

Frank Mulder is freelance journalist

ACTUEEL

DE BOB VOOR BEERENBURG KAN DE BOOM IN. [FOTO: ]

Wie Parmaham bestelt,
moet geen namaak op zijn bord
krijgen. Een bolletje buffelmozzarella di Campana mag niet
van Duitse koemelk gemaakt
zijn. En Roquefort moet die
specifieke zoutkristallen hebben
om de naam te mogen dragen.
Het ambachtelijke productieproces en de authentieke
smaak, dáár gaat het om.

GEEN BOB VOOR BEERENBURG
Rinske Wieman

Dat moet de Europese Commissie
ongeveer gedacht hebben toen ze de
Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB)
in het leven riep. Dat was in 1992.
Inmiddels is de lijst van beschermde producten gegroeid tot ruim 600. Op de lijst
staan producten als balsamicoazijn uit
Modena, Elzasser zuurkool, Provençaalse
honing en olijven uit de Portugese streek
Alentejo. Opvallend zijn de 32 soorten
Frans gevogelte.
Voor elk beschermd product gelden
strenge regels: een vast procédé en een
afgebakend gebied waar wordt geproduceerd. Zo vindt gorgonzola zijn oorsprong
in de streek rond de Noord-Italiaanse stad
Novara. Daar worden aan gepasteuriseerde
volle koemelk melkfermenten, penicillinesporen en geselecteerde kiemen toegevoegd. De rijping mag ook elders plaatsvinden, maar het verpakken moet weer
strikt in de regio gebeuren. Dit alles wordt
gecontroleerd door een erkende nationale
instantie. Als alles in orde is, mag de
gorgonzola het BOB-stempel dragen.
Vooral de Zuid-Europese landen registreren
hun traditionele producten, bevestigt
Johan Reyniers, woordvoerder van de
Europese Commissie. “Hoe meer naar het
zuiden, hoe meer bescherming. Dat heeft
niets te maken met waardeoordelen.
Er wordt niet gekeken hoeveel aanvragen

er uit elk land komen. Ook worden Nederlandse producten niet vaker geweigerd dan
Italiaanse.”
Toch beschermen de Italianen ruim dertig
van hun kazen, de Fransen zelfs 41,
de Spanjaarden springen in de bres voor
achttien van hun kaasproducten en de Britten hebben elf soorten laten registreren.
Nederland, met zijn wereldberoemde
Goudse en Edammer kaas, komt maar tot
zes. “Dat is de prijs van ons succes,” zegt
Dick Molleman, woordvoerder van het
Productschap Zuivel in Zoetermeer.
“We maken lekkere kazen die zo populair
zijn dat ze overal gemaakt worden, zelfs
ver buiten de originele streken. Dat is wat
anders dan een kaasje dat in een dorpje in
Zuid-Frankrijk wordt gemaakt.” Dat bij
onze zuiderburen Belgische Gouda in de
schappen ligt, vindt Molleman desondanks
niet ideaal. “We zouden het natuurlijk
liever exclusief maken.”
Eén van de zes Nederlandse BOB’s is
Noord-Hollandse Gouda, geregistreerd
door Campina Melkunie. Woordvoerster
Ria Feldman: “Alleen onze Noord-Hollandse Gouda voldoet aan de strenge voorwaarden. Het is een sterk regionaal
product, de melk komt uit het gebied, het
bedrijf staat in Lutjewinkel. Ook heeft de
kaas een intrinsieke meerwaarde; hij
onderscheidt zich van gewone Gouda.
Hij heeft meer smaak, is romiger, smeuïger
en bevat minder zout.” Het probleem lijkt
dus vooral dat Nederlandse traditionele

streekproducten niet meer volledig in de
streek worden geproduceerd.
Een specifiek Fries product als Beerenburg
is ook al niet beschermd. Heleen Sonnenberg -van de oudste maar kleine producent
Weduwe Joustra te Sneek- ziet in dat het
belangrijk is de traditionele bereiding te
beschermen. Zij maakt Beerenburg nog
steeds zoals haar overoverovergrootmoeder dat deed in 1864. “Toch wil ik
geen BOB aanvragen. Wij zijn een kleine
speler en worden zo omver gelopen door
de grote mannen. Dan krijg ik gigantische
problemen.”
De voordelen van het speciale BOBkeurmerk zijn desondanks groot, meldt
Reyniers, woordvoerder van de Europese
Commissie. “Je kunt er als producent mee
voor de dag komen. En als je product
eenmaal beschermd is, kan het nooit meer
worden nagemaakt. Geen enkele slimme
handelaar kan denken: ah, dat zaakje draait
goed, ik maak iets wat er op lijkt.”
Dit geldt overigens voor namaak binnen de
EU. Op WTO-niveau is het klimaat nog niet
bepaald rijp, erkent Reyniers. De inzet van
de EU is wereldwijde bescherming van
hun BOB’s. Als het gaat om bijvoorbeeld
kaas ligt wereldwijde bescherming bijzonder moeilijk, vooral voor de Verenigde
Staten. Alleen al de kaasproducenten in
zuivelstaat Wisconsin zetten jaarlijks 4
miljard dollar om met vooral Europese
kazen.
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ACHTERGROND

DOORNBOS (LTO):

‘OOK IN ONTWIKKELINGSLANDEN

MOET IETS VERANDEREN’
Door Europese landbouwsubsidies is het voor boeren in ontwikke-

Anouk van der Kruk

lingslanden moeilijk concurreren op de wereldmarkt. Maar simpelweg afschaffen van subsidies is geen oplossing, vindt LTO-voorzitter
Gerard Doornbos: “Er moet ook in de ontwikkelingslanden zelf iets
veranderen.”
Europese boeren ontvangen al jarenlang
subsidies voor hun melk, graan en vlees.
Door dit systeem kunnen zij hun producten op een goedkope manier afzetten.
Door de subsidies zijn de wereldmarktprijzen voor landbouwproducten kunstmatig laag. Dit werkt in het nadeel van
boeren in ontwikkelingslanden, want die
moeten hun producten tegen die prijzen
verkopen. En zij krijgen geen subsidies.
Dit tot ontsteltenis van PvdA-europarlementariër en oud-directeur van NOVIB,
Max van den Berg. “Het Europese landbouwbeleid ondergraaft in ernstige mate
de doelstellingen van ontwikkelingssamenwerking,” aldus Van den Berg.

GELDVERSLINDEND
De prijzen van bijvoorbeeld poedermelk
en suiker worden in Europa kunstmatig
hoog gehouden. Ook katoen wordt fors
gesteund. Van den Berg: “Boeren uit ontwikkelingslanden kunnen niet concurreren
met de dumpprijzen waartegen die producten vanuit de EU op de wereldmarkt
worden verkocht. Afrikaanse landen zouden meer aan landbouw kunnen verdienen
dan ze aan ontwikkelingsgeld ontvangen,”
aldus Van den Berg. Hij noemt het
systeem ‘oneerlijk en asociaal’: “Een
Europese koe ontvangt drie euro subsidie
per dag, terwijl mensen in ontwikkelingslanden vaak minder dan een halve euro
per dag krijgen aan ontwikkelingshulp.
Er moet als de bliksem een milieuvriendelijk en Derde Wereld-vriendelijk landbouwbeleid komen en we moeten stoppen met
die geldverslindende subsidies.”
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HERVORMINGEN
Het stelsel van Europese subsidies wordt
echter grondig hervormd. De EU-landbouwministers hebben vorig jaar afspraken gemaakt over hervormingen in het
beleid. Het belangrijkste voorstel is om de
subsidies voor de boeren los te koppelen
van de productie. De ‘productieprikkel’
wordt weggenomen waardoor de landbouwproductie in de EU af zal nemen,
de prijzen op de wereldmarkt stijgen en de
markttoegang voor ontwikkelingslanden
zal verbeteren. In dit nieuwe systeem ontvangen boeren niet langer subsidie per
kilo graan of liter melk, maar krijgen ze
pas inkomenssteun als ze voldoen aan
eisen voor natuurbeheer, milieu en dierenwelzijn.

SIMPLISTISCH
Doornbos, voorzitter van LTO Nederland,
vindt de veranderingen in het Europese
landbouwsysteem een goede zaak. “We
moeten af van handelsbelemmeringen en
subsidies op producten. “Maar,” zo waarschuwt hij, “ik verzet me tegen een simplistische voorstelling van de resultaten.
Al zou de Europese Unie alle landbouwsteun afbouwen, dan nog kunnen de
ontwikkelingslanden niet concurreren.
Men moet zich realiseren dat als ontwikkelingssamenwerking niet investeert in
landbouw, er niets zal veranderen.
Op die manier doet het ontwikkelingsbeleid eerder de effecten van het EUlandbouwbeleid teniet dan andersom.
Ontwikkelingslanden moeten eerst een
adequate infrastructuur, communicatiesystemen en milieuwetgeving hebben om

MET EEN GESUBSIDIEERDE KOE VALT NIET TE CONCURREREN.
[FOTO: HOLLANDSE HOOGTE, SVEN TORFINN]

te kunnen concurreren, om maar een paar
zaken te noemen.”

COMPENSATIE
Herman Stolwijk, programmaleider landbouw bij het Centraal Planbureau (CPB),
vindt net als Doornbos dat verbetering van
beide kanten moet komen. “Vrijhandel is
een noodzakelijke voorwaarde voor mondiale welvaart, maar het is niet voldoende.
Je kunt liberaliseren zoveel als je je kunt
voorstellen, maar zolang het beleid in de
ontwikkelingslanden niet verandert, helpt
het niet.” Hoewel volgens Stolwijk op den
duur alle partijen zullen profiteren, zijn de
voorgenomen landbouwhervormingen op
de korte termijn niet voor iedereen voordelig. “Europese boeren en ontwikkelingslanden die juist zwaar gesubsidieerde
landbouwproducten ímporteren, staan niet
te dringen om de protectionistische maatregelen af te schaffen. Maar hun verlies is
kleiner dan de totale winst van veel nettoexporterende ontwikkelingslanden.” Over
het tempo van de hervormingen heeft de
econoom zijn twijfels. “Het zou allemaal
veel sneller kunnen. Het landbouwbeleid
van de EU is de laatste vijfentwintig jaar
niet voortvarend veranderd. Het gaat
millimeter voor millimeter.”

ACHTERGROND
Een duidelijke rode sticker op een pak chocoladekoekjes en een
groene op de bleekselderij zit er voorlopig niet in. Het Europees
Parlement (EP) is hopeloos verdeeld over een voorstel om voedingsen gezondheidsclaims bij Europese wet te regelen.

WAT IS GEZOND?

EUROPA HEEFT NOG GEEN ANTWOORD.
Ook het idee om producten voortaan te
klassificeren via een glijdende schaal van
‘zeer ongezond’ tot ‘zeer gezond’ stuit op
veel weerstand. Volgens PvdA-europarlementariër Dorette Corbey lopen de besprekingen vooral moeizaam wegens verzet
van de voedingsindustrie. De belangen zijn
namelijk groot. “In verkiezingstijd is dat
een gevoelig punt.” Naar verwachting zal
een vers aangetreden Europees Parlement
zich na de verkiezingen in juni opnieuw
over de kwestie buigen.

BEWIJS
Het lijkt zo’n nobel idee. Burgers krijgen
eerlijke informatie over wat voor voedsel
ze nu écht in hun winkelwagentje doen.
Alle effecten die worden beloofd, moeten
wetenschappelijk worden aangetoond.
Repen met een lage energetische waarde
mogen niet meer dan 40 calorieën per ons
bevatten. Vetarme yoghurt mag hoogstens
drie gram vet hebben, net als light chips
omdat die suggereren vetarm te zijn.
Van slaapthee moet je ook echt in slaap
vallen en ‘rijk aan vitaminen’ moet betekenen dat er ook echt veel vitaminen in
zitten. Een voorbeeld; het drankje Youth &
Vitality van Tao zegt schoonheid te helpen
behouden en concentratie te bevorderen.
Dit mag alleen op het etiket blijven staan,
als het wetenschappelijk bewezen is. En
dat zal niet makkelijk zijn.

Rinske Wieman
niet toegestaan. Ook Duitsland wil de
nationale aanpak blijven volgen.
De voedingsgewoontes raken de directe
levenssfeer van mensen en verschillen
enorm. Wat hier ongezond is, wordt
ergens anders als gezond beschouwd.”
Corbey vertelt dat het veel strijd kost om
voedingsprofielen op te stellen die onderscheid maken tussen gezonde en ongezonde producten. “Degenen die daartegen
zijn, zeggen dat er geen goed of slecht
voedsel bestaat. Het onderscheid zou
enkel goede en slechte eetgewoontes
betreffen. Ik ben het daar absoluut niet
mee eens. Hart- en vaatziektes zijn toe te
schrijven aan slecht eten, aan vet eten.”
Daarom heeft ze een indeling voorgesteld
van vijf categorieën, oplopend van zeer
goed naar zeer slecht, op basis van factoren als gehalte aan verzadigd vet, suiker
en zout. Corby: “Het is een schaal zoals
koelkasten die hebben voor hun energiegebruik. Wat je ziet, is dat deze apparaten
inmiddels bijna allemaal in de hoogste
categorie vallen. Hopelijk neemt de voedingsbranche ook de verantwoordelijkheid
na te denken over de kwaliteit van haar
producten.’’

VET IS ESSENTIEEL
Een Europese consensus zit er voorlopig
niet in, sombert Hans Blokland, europarlementariër voor de ChristenUnie. “Er zijn
zoveel opvattingen, zie daar maar eens
één lijn in te krijgen. Het probleem is allereerst wat er allemaal onder de richtlijn
moet vallen. Heet hangijzer is alcohol.
Daarnaast zijn bijvoorbeeld in Denemarken
voedings- en gezondheidsclaims helemaal

Unilever-woordvoerder Tom Gordijn:
“We moeten oppassen niet al te star te
zijn. Het bannen of minder aantrekkelijk
maken van vette producten is te eenzijdig.
Vet is een essentieel voedingsmiddel,
zonder overleef je niet.” Om het groeiende
probleem van overgewicht tegen te gaan,
is er volgens hem meer nodig dan het
zwart maken van de rookworst en de

SNOEP GEZOND? DAT MOET JE DAN WEL WETENSCHAPPELIJK BEWIJZEN.
[FOTO: HOLLANDSE HOOGTE, DOLPH CANTRIJN]

kokosmakron. Zo is beweging een even
belangrijke factor. Intussen heeft Unilever
een eigen onderzoeksinstituut in het leven
geroepen om aan de gezondheidswensen
van de consument tegemoet te kunnen
blijven komen.
Ook de zuivelsector volgt de ontwikkelingen met argusogen. Joop Kleibeuker,
lobbyist voor de Europese zuivelsector,
wijst erop dat kaas gezond is maar toch
verzadigd vet bevat. “Mensen eten er
maar een paar plakjes van.” Corbey:
“Het gaat inderdaad om het hele profiel
van een product. Snel gezegd lijkt me dat
kaas niet in de categorie ‘slecht’ zal vallen.
Maar misschien moeten fabrikanten blijven nadenken over kaas met minder verzadigd vet.”
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UITBREIDING

RENÉE POSTMA:

‘OOST-EUROPA IS NIET CORRUPT,
VIES EN ONDEMOCRATISCH’
Negen jaar lang versloeg journaliste Renée Postma het nieuws
vanuit Midden-Europa. Terug in Nederland heeft ze een boek
geschreven met verhalen van Hongaren, Polen en andere nieuwe
Europeanen. Postma: “Ik wil de mensen verleiden om iets verder

Anouk van der Kruk

te kijken dan hun neus lang is.”
Renée Postma reist al tientallen jaren door
Midden-Europa. Halverwege de jaren
zestig ging ze voor het eerst met haar
ouders op vakantie naar Hongarije, waarna
vele rondreizen door het gebied volgden.
In 1994 vertrok ze naar Boedapest als
correspondente voor NRC Handelsblad,
Radio 1 en Radio Nederland Wereldomroep. Vorig jaar kwam ze terug en schreef
haar ervaringen neer in het boek MiddenEuropa achter de schermen. “Ik had het
gevoel dat mensen er zo ontzettend weinig
over weten. Ik wilde een toegankelijk boek
schrijven om de mensen aan het denken te
zetten.”

EMIGRATIE
Het boek is een mix van geschiedenis en
persoonlijke ervaringen. Postma laat mensen aan het woord over de meest uiteenlopende onderwerpen. Van geschiedenis
en nationalisme tot de dagelijkse praktijk
van boeren. En van corruptie en integratieproblemen tot de maatregelen die nodig
waren om aan het EU-lidmaatschap te
voldoen. “Ik vind alle verhalen even mooi,”
vertelt Postma, “het zijn dingen die daar
écht spelen.” Zoals emigratie. In Nederland
wordt vaak gedacht dat Oost-Europeanen
massaal richting het Westen willen vertrekken. Maar volgens Postma is dat niet het
geval. “Migratie is niet zo makkelijk als wel
eens wordt gedacht. Mensen stappen niet
zomaar op donderdag in een busje om hun
geluk ergens anders te beproeven.”
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Veel Nederlanders hebben negatieve
ideeën over Oost-Europa. “Ze vinden het
corrupt, vies, ondemocratisch. En dat is
niet terecht,” oordeelt Postma. “Natuurlijk
is er corruptie en natuurlijk zijn er hier en
daar vieze fabrieken. Maar het zijn vooral
gevoelens van onbehagen, omdat de
mensen het niet kennen. Iedereen die er
is geweest, denkt er heel anders over.”

HOFFELIJKHEID
Zelf bewaart Postma vooral goede herinneringen aan haar tijd in Boedapest. “Het
was heel inspirerend. Ik heb veel gereisd
en leuke verhalen geschreven,” vertelt ze.
“Bovendien heb ik me altijd buitengewoon
welkom gevoeld. Je wordt overal keurig in
en uit je jas geholpen, de deur wordt opengehouden. Naast de hoffelijkheid van de
mensen is ook hun humor en hun ironie
opvallend. In Nederland hebben de mensen veel hogere verwachtingen van het
leven. In Midden-Europa proberen ze er
het beste van te maken, want je hebt het
zelf niet in de hand. Door het communisme zijn de mensen veel realistischer
geworden.”
Tijdens haar periode als correspondente
heeft Postma de modernisering om zich
heen zien grijpen. “Toen ik in Boedapest
aankwam, moest ik de analoge telefoonlijn
delen met de buren. Terwijl al jaren eerder
een telefoonaansluiting voor ons pand was
aangevraagd. Later kwam er een nieuwe
centrale en binnen no time hadden we
ISDN. Voor die tijd had ongeveer één op
de tien Hongaren een telefoon, nu bijna
iedereen. Er kwamen pinautomaten, grote

supermarkten, er is een ware consumptiemaatschappij ontstaan.”
De landen hebben de laatste jaren hard
gewerkt en volgens Postma zijn ze dan ook
klaar voor het EU-lidmaatschap. “Maar
voor de mensen is de euforie er wel van af,
er is geen feeststemming. Het proces heeft
vijftien jaar geduurd en het gaat niet van
harte. Ze vragen zich af in wat voor Europa
ze zich begeven en hoe groot de invloed
van Brussel zal zijn.”

Midden-Europa achter de schermen.
Van Habsburg tot Brussel
Renée Postma
Prometheus Groep
€ 17,95

LINKS OVER EUROPA

AGENDA

Europa on speed.
Test zo snel mogelijk je kennis van Europa in dit
ludieke Internetspel op www.planet.nl en
www.hetnet.nl

www.euroquiz.org.
Met kennis van Europa, strategisch inzicht en
ouderwets geluk kun je met deze door het Europees Parlement opgezette europaquiz een prijs
winnen.

JONGE ‘NIEUWE BUREN’ UIT DE TENTOONSTELLING VAN JAN VAN IJKEN

APRIL
26/04/04 – 14/05/2004

www.minbuza.nl/europa
Op de website van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken is allerlei informatie te vinden die te maken
heeft met de Europese Unie. Naast dossier over
o.a. het Europees Landbouwbeleid komen ook
andere Europese thema’s aan de orde, zoals de uitbreiding van de Unie en de Europese grondwet.

www.minlnv.nl/thema/internat/
europa
De website van het Ministerie van Landbouw
Natuur en Voedselkwaliteit biedt onder ‘beleidsthema’s’ uitgebreide informatie over Europa en met
name over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Fototentoonstelling "New Neighbours" – 2004. Bij veel Nederlanders
roept een Oostblokland als Polen
associaties op als bruinkool en de
vogeltjesdans (www.nos.nl/lijn25/
debus/polen/peiling_nederlandse_visie).
Veel Nederlanders hebben vaak wel
een beeld van onze ‘nieuwe buren’,
maar in hoeverre correspondeert die
met de werkelijkheid? De foto-expositie van fotograaf Jan van IJken geeft
een beeld van het dagelijks leven in
vijf Oost-Europese en vijf Nederlandse
gemeenten die een stedenband met
elkaar hebben. Zijn de verschillen
tussen oost en west wel zo groot?
Locatie: het Atrium van het stadhius
in Den Haag.

de nieuwe oostgrens van de Europese
Unie besloten liggen. De tentoonstelling wordt door Rem Koolhaas
geopend om 17.30 in de Kunsthal
Rotterdam en is te zien tot 29 augustus 2004.

18 Debat ‘Europa wat heb ik daar nou
aan?’. Wat schiet Brabant op met
Europa? Georganiseerd door de Vereniging Nederlandse Debatcentra, het
Forum voor Democratische Ontwikkeling en het Bureau Europees Parlement Nederland. Locatie: Theater
De Vorst, Tilburg. Aanvang 20.00 uur.
Zie: www.brabantbalie.nl/mei2004.

27 ‘Debat over Europees burgerschap’.

tot de Europese Unie: Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Malta en Cyprus.

Een Europtimist en een Europessimist
debatteren over de kritiek en onverschilligheid van de burger met betrekking tot Europa. Georganiseerd door
de Vereniging Nederlandse Debatcentra, het Forum voor Democratische
Ontwikkeling en het Bureau Europees
Parlement Nederland. Het debat vindt
plaats in Hogeschool Windesheim,
Zwolle. Tijd: 14.30-15.30 uur.

http://europa.eu.int/pol/food/
index_nl.htm

1 – 29/10/2004

JUNI

Klik vanaf deze internetsite van de Europese Unie
door naar beleidsstukken van de Europese instellingen voor de wetgeving met betrekking tot o.a.
voedselveiligheid, dierenwelzijn, diervoeding en
informatie over de gevolgen van de uitbreiding van
de EU voor de landbouw.

Fototentoonstelling ‘Het einde van
Europa. Ontmoetingen langs de
nieuwe Oostgrens’. Fotograaf Nicole
Segers exposeert beelden waarin de
sfeer en de verborgen geschiedenissen van de verschillende landen langs

10-13 Europese Verkiezingen. In Nederland zullen de verkiezingen voor een
nieuw Europees Parlement op 10 juni
gehouden worden. Er kunnen 27 vertegenwoordigers gekozen worden.

www.bestbelangrijk.nl
Europa heeft meer te maken met het dagelijks
leven dan je denkt. Lees meer over Europa en o.a.
misdaadbestrijding, asiel, schoon water en vakantie
op bestbelangrijk.nl.

MEI
1 Toetreding van tien nieuwe landen

Voor meer agendapunten zie www.minbuza.nl/eu-agenda

www.ukomttochook.nl
Website van het ministerie van Binnenlandse Zaken
met alles wat je moet weten over de Europese
verkiezingen van 10 juni.

✂

GRATIS ABONNEMENT vul hier uw adres in en zend de bon naar:
ministerie van Buitenlandse Zaken (DVL/PU) / Antwoordnummer 10794 /
2501 WB Den Haag of e-mail uw gegevens naar dvl-vm-log@minbuza.nl

VOORNAAM

www.stemwijzer.nl

ACHTERNAAM

Speciaal voor de Europese verkiezingen biedt het
Instituut voor Publiek en Politiek een Europees vervolg op haar succesvolle stemwijzer.

ORGANISATIE/BEDRIJF
[INDIEN VAN TOEPASSING]

STRAAT
POSTCODE

OUD

WOONPLAATS

Dankzij Europese afspraken eten we
over 10 jaar nog steeds kabeljauw.

www.bestbelangrijk.nl

Lekker, gebakken kabeljauw. Alleen wel duur. Dat komt omdat er teveel is
gevist, waardoor er te weinig kabeljauw zwemt in de Noordzee. Hier kun je
maar één ding tegen doen: minder vissen. Maar dat lukt Nederland niet alleen.
Vissers uit andere landen vissen tenslotte in dezelfde zee. Het beperken van visvangst
is dus bij uitstek iets dat landen samen aan moeten pakken. Daarom maken Europese landen
afspraken over hoeveel, en wanneer, er gevangen mag worden. Zo proberen ze de visstand op
peil te houden. Zodat jij over 10 jaar nog steeds van kabeljauw kunt genieten. Wil je meer weten
over Europese afspraken over duurzaamheid? Of ben je benieuwd naar de gevolgen voor de
vissers? Kijk dan op www.bestbelangrijk.nl

