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Voorwoord
Sicco Mansholt heeft in zijn actief en dynamisch leven zijn energie, inventiviteit en
maatschappelijke inzet niet alleen gegeven aan de Nederlandse en Europese landbouw,
maar ook aan andere, grote maatschappelijke vraagstukken zoals sociale gerechtigheid
en inkomensverdeling, energievoorziening, armoede en honger, de wapenwedloop en
de milieu- en natuur-verwaarlozing.
Daarbij stelde hij altijd het probleem en niet zijn persoon centraal. Hij zocht in een
kritische dialoog koortsachtig en doelgericht naar oplossingen. Oplossingen op lange
termijn, wel te verstaan.
Sicco was een meester in het strategisch vooruitzien. Hij ontwikkelde door middel
van heldere analyses, visies die op de langere termijn het algemeen maatschappelijk
belang dienden. Dus niet alleen het belang van boeren en tuinders sec, maar ook dat
van burgers, het milieu, de natuur, de armen en onmachtigen. En dat deed hij vanuit de
overtuiging dat de duurzame belangen van de landbouw alleen maar gewaarborgd zijn
wanneer de landbouw in een brede, ook internationale, maatschappelijke context
geplaatst wordt. Wat overigens niet alleen geldt voor de landbouw maar ook voor
andere sectoren van de samenleving.
Sicco Mansholt's daden stoelden op 3 hoofdlijnen:
-

Solidariteit met de armen, zowel dichtbij als veraf;
Zorg voor al het leven en een grote liefde voor milieu en natuur, inclusief de
agrarische natuur;

-

Een sterk besef van persoonlijke en politiek-maatschappelijke democratie
(nooit meer een totalitaire despotieü).

De volgende voorbeelden illustreren dit:
Tijdens de periode Drees introduceerde Sicco Mansholt, in de lijn van Tinbergen,
de eerste begrotingsposten voor 'ontwikkelingshulp'. Dit deed hij mede op basis van een
rede van Koningin Juliana in Leiden waaraan hij vele gedachten had bijgedragen.
In zijn periode van Europees landbouwcommissaris gaf hij ook regelmatig blijk van
zijn inzichten in de problematiek van de Noord-Zuid Relatie, de wereldvoedselvoorziening, de kernenergie en de ontwapening.
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Als minister, nog in de periode van de wederopbouw na de tweede wereldoorlog,
werd hij tijdens zijn reizen naar India en Pakistan geconfronteerd met de problemen
van erosie, gronduitputting en watergebrek. Toen was zijn zorg over het milieu en
daarmee zijn zorg over duurzame landbouw en voedselvoorziening al heel concreet en
politiek aan de orde.
Het rapport van Meadows (Club van Rome) was voor hem dan ook geen 'eyeopener' maar de bevestiging van datgene waarover hij al zo lang zorgelijk was. Een zorg
die hij ook al uitdroeg in vele lezingen, veelal tevergeefs omdat de welvaartsgroei geen
waarschuwingen verdroeg.
In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt is Mansholt na zijn lange politieke
loopbaan (1945-1973) geen andere Mansholt geworden. Hij bleef zijn eigen
strategische visies op de landbouw binnen een breed maatschappelijk kader, trouw.
En hij bleef zijn boeren en hun ecologisch en sociaal te rechtvaardigen inkomensbelangen, ook trouw. Waar hij onder leed was dat in de politiek naar het vanzelfsprekende zo zelden geluisterd wordt.
Omdat de strategie en de objectieve wetenschappelijke analyse bij hem de basis
voor het beleid op zowel lange als korte termijn vormden, vertoonden zijn activiteiten
en beslissingen vanaf het begin een grote mate van continuïteit en consistentie.
Dat kenmerkt de staatsman die hij was!
10

Mansholt's leven is gekenschetst door lange termijn-denken en wetenschappelijke
analyse. Door zorg voor de continuïteit van het landbouwbedrijf en van de
voedselvoorziening, binnen een verantwoord gebruik van de ruimte die het milieu en
de natuur daarvoor bieden. En door solidair te zijn met de armen en de rechtelozen.
Deze bundel wil hierop terugblikken en vooruitkijken en is daarom als volgt
samengesteld:
- Een korte schets van het leven van Sicco Mansholt.
- Vier artikelen van Mansholt waarin de essentie van zijn visie en beleid duidelijk
geëtaleerd worden, een testament dus.
- Een reeks voordrachten uitgesproken ter gelegenheid van de Mansholt
herdenkingsdag, met thema's en spanningsvelden die Mansholt na aan het hart
lagen: Landbouw en Natuur, Milieu en Economie, Ondernemerschap en Sociale
Gerechtigheid;
- Een reeks artikelen over de toekomst van duurzame landbouw, geschreven door
boerinnen, boeren en beleidsmakers. Deze artikelen zijn veelal hartekreten en
geschreven vanuit een grote bezorgdheid voor de toekomst van onze landbouw.

Ter afsluiting herhaal ik graag enkele woorden uit de speech van minister Van Aartsen:
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'Wat mij vooral aanspreekt in Sicco Mansholt is dat hij het strategisch denken als leidraad
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nam voor de dagelijkse besluitvorming. Een strategie waarbij de kwaliteit van de
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samenleving centraal staat en de landbouw een onlosmakelijk onderdeel is van deze

i

samenleving.
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Een strategie die vanwege zijn consistentie uit te leggen is aan de politiek en aan de boeren.

%

Dat leidt ook tot vertrouwen
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in elkaar.

En vertrouwen is nodig om gezamenlijk vooruitgang te maken.'
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Dick de Zeeuw, initiatiefnemer van de Mansholt herdenking, plv. voorzitter van
de Milieu Effect Rapportage Commissie.
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Korte schets van het leven van Sicco Mansholt
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Op 13 september 1908 werd Sicco Leendert Mansholt geboren op de boerderij 'Torum'
in de Westpolder onder Ulrum (Groningen). Zijn vader, Lambertus Helprig (Bertus),
had het bedrijf- 110 hectare groot - twee jaar tevoren in pacht overgenomen van
grootvader Derk Roelfs.
Sicco groeide op in de polder, met één broer en drie zussen, onder de hoede van zijn
moeder Wabien, de dochter van de Heerenveense kantonrechter en schoolopziener
Sicco Leendert Andreae. Zijn moeder huldigde traditionele opvattingen over
opvoeding en gezin. Als lerares staatswetenschappen aan de hogere burgerscholen,
gaf ze haar kinderen thuis les gedurende de eerste twee jaren van hun lagere schooltijd.
De Mansholts vormden geen traditionele hereboerenfamilie tussen standgenoten
op de Groninger klei. Wabien Andreae had haar man leren kennen toen zij als secretaris
van de SDAP in het kiesdistrict Zuidhorn een spreekbeurt vervulde in het tamelijk
confessionele Ulrum. Zij was toen al meer dan een decennium lang politiek actief, een
jaar of vier in Amsterdam, waar zij haar eerste baan als onderwijzeres had, naderhand
in Groningen, Friesland en Drenthe. Bertus Mansholt was in de verkiezingscampagne
van 1905 toegetreden tot de SDAP. Opgeleid aan de Wageningse landbouwschool, had
hij zich al snel ontwikkeld tot de 'voornaamste landbouwspecialist van de partij'.
In 1913 werd hij Statenlid van Groningen en van 1916 tot 1939 was hij de eerste
socialistische gedeputeerde in de provincie. Vader Mansholt was veel meer bestuurder
dan politicus. Vooral in kwesties van waterstaat, landaanwinning en inrichting van
nieuwe polders liet hij zijn sporen na. Toch speelde hij, meestal wat schuchter op de
achtergrond, ook een belangrijke rol in het interne partijleven, onder meer als auteur
van het landbouwhoofdstuk van Het Socialisatievraagstuk (1920) en als medewerker
aan het agrarisch gedeelte van het Plan van de Arbeid (1935).
Toen Sicco veertien was, stierf zijn grootvader. Sicco's vader, die het bedrijf sinds 1906
zelfstandig voerde, zag zich gedwongen Torum te verkopen, omdat hij de hypotheek die
nodig was om zijn broers en zusters uit te kopen niet kon opbrengen. Sicco herinnerde
zich later dat zijn ouders hierdoor volledig uit het veld waren geslagen. Het gezin
verhuisde naar een villa in het dorpje Glimmen, ten zuiden van de stad Groningen en
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Sicco's leven veranderde ingrijpend. Hij moest naar de HBS in de stad, maar hij
spijbelde vaak en ging dan wandelen of zeilen. Over de driejarige HBS zou hij vijfjaar
doen. Hierdoor kon hij niet naar Wageningen.
Sicco wilde boer worden, maar zijn oudste broer was hem voor en het pachtvoorschot van twee boerderijen kon vader niet betalen. Sicco koos toen voor een studie
aan de koloniale landbouwschool in Deventer. Na drie jaar stond hij werkloos op straat,
het was crisistijd in Indië. Sicco was korte tijd kaasmaker op een kleine zuivelfabriek in
Noord-Holland en zijn neef Stefan Louwes hielp hem aan werk op een instituut voor
landbouwonderzoek.
In 1934 vertrok hij uiteindelijk naar de Soenda op Java. Als jongste employé op een
theeplantage kreeg hij de verantwoordelijkheid over tweehonderd hectare met vierhonderd arbeiders: mannen, vrouwen en hun familie. Hij hield het nog geen twee jaar
vol. De rigide koloniale gezagsverhoudingen verdroeg hij niet. De adat bepaalde
bijvoorbeeld dat koelies voor hem moesten knielen en geen rechtstreeks contact met
hem mochten hebben. Sicco had Maleis geleerd, de officiële taal van Java, maar in de
Soenda sprak men een dialect dat hij niet kon verstaan. Hij voelde zich eenzaam en zag
in Indië geen perspectief.
Terug in Nederland werkte Sicco twee jaar als landarbeider, onder andere bij zijn
broer. Hij moest tot november 1937 wachten tot zijn grote wens in vervulling ging.
Kort tevoren was hij getrouwd met Henny Postel, een meisje dat door Sicco's tante
Theda was opgeleid tot huishoudlerares en moeders huishoudster was geweest toen
Sicco in Indië zat. Het echtpaar kreeg een moderne boerderij en vijftig hectare boerenland in de drooggelegde Wieringermeerpolder toegewezen. Daarna volgde keiharde
pioniersarbeid. Sicco zat de eerste jaren van zeven uur 's avonds tot zes uur 's morgens
op de tractor, waarna zijn werk overdag werd voortgezet door een landarbeider die hij
had aangenomen. Er werden graan, vlas, suikerbieten en aardappelen geteeld.
De algemene situatie in de landbouw was niet meer zo slecht als in de voorgaande jaren.
De door topambtenaar Stefan Louwes opgezette Landbouwcrisiswetgeving (hij was in
de jaren dertig Regeringscommissaris voor Akkerbouw en Veehouderij) functioneerde
goed en bood boeren een redelijke inkomenszekerheid. In rustige perioden vond Sicco
tijd voor andere activiteiten: studeren, de lokale politiek, inkopen doen voor de
coöperatieve verenigingen in de polder, zijn kinderen Gaius, Lydeke, Jan en Theda.
Tijdens de oorlog was Sicco actief in het verzet. Het begon met hulp aan onderduikers,
het verzamelen van inlichtingen en de verspreiding van illegale bladen. Vanaf 1941
werd Mansholt spin in het web van de voedselvoorziening voor verzetsstrijders en
onderduikers in de grote steden. Hij was verantwoordelijk voor het verzamelen van
voedsel. Later organiseerde hij wapentransporten voor het verzet, in illegale voedselschepen. De benodigde papieren waren afkomstig van zijn neef Stefan, toen directeurgeneraal van de Voedselvoorziening. Alleen Sicco wist dat. Henny had in die tijd zo'n
vijftien onderduikers op de boerderij, terwijl haar man voortdurend de SD achter zich
aan had. De organisatie van de voedselvoorziening was zeer succesvol. Zelfs ten tijde
van de hongerwinter beschikte men over aanzienlijke voorraden.

Tijdens de oorlog had Mansholt een indrukwekkend netwerk opgebouwd. Hij was
in direct contact gekomen met veel kopstukken van de SDAP.
Partijsecretaris Woudenberg en de Haarlemse burgemeester Reinalda bijvoorbeeld
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verbleven op zijn boerderij. Een van de partijleden die hij voedsel bracht in Amsterdam
was Willem Drees, die meteen onder de indruk kwam van Mansholts organisatietalent.
In Dordrecht smeedde Sicco plannen voor de naoorlogse werderopbouw met onder
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andere Jaap Burger en Hein Vos.
Toen bij de bevrijding in 1945 bleek dat het land nog maar voor één week te eten
had vroegen Schemerhorn en Drees de kersverse loco-burgemeester van
Wieringermeer, Sicco Mansholt de voedselvoorziening voor Nederland te organiseren,
zoals hij dat voor het verzet had gedaan. Sicco ging accoord, voor twee jaar, zijn bedrijf
lag voorlopig toch stil, de Duitsers hadden in april 1945 de Wieringermeer onder water
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gezet. Hij realiseerde zich stellig niet dat hij twee jaar langer dan een kwart eeuw als
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creatief landbouwpoliticus op de voorgrond zou gaan treden.
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De eerste jaren voelde Sicco zich nog meer boer dan politicus. Hij greep elke kans
aan om vanuit Den Haag naar zijn boerderij 'Fletum' -genoemd naar een dorpje in de
buurt van het Middeleeuwse Torum- te gaan. Totdat hij in 1958 naar Brussel vertrok
hield hij het bedrijf aan via een beheerder.
Als minister schiep hij eerst een overlegstructuur: maandelijks beraad met de leiding
van de Stichting voor de Landbouw. Vervolgens zette hij het ministerie naar zijn hand
door gelijkgezinde ambtenaren binnen te halen. Zij moesten de Nederlandse landbouw
moderniseren. Het ministerie werd een volwaardig departement, hetgeen het daarvóór
nooit was geweest. Nederland was na 1945 ook meer aangewezen op eigen bodem,
waardoor het gewicht van de landbouw relatief was toegenomen.
Van belang was ook dat de minister van Landbouw het Landbouwcrisisfonds (vanaf
1948: Landbouw Egalisatiefonds, LEF) beheerde, waarin veel geld omging. Het LEF was
een flexibel instrument waarmee sterke fluctuaties van de wereldmarktprijs getemperd
konden worden. Uit het fonds werden onder andere de subsidies voor brood, melk en
vlees en de kosten voor geïmporteerd graan, suiker, koffie en oliën betaald.
Mansholts beleid was gericht op de lange termijn-doelstellingen: het verhogen van
i
de arbeidsproduktiviteit en het garanderen van een redelijk inkomen aan boeren met
een economisch verantwoorde bedrijfsvoering. Op de korte termijn had hij enige
ruimte om te manoeuvreren in de richting van de boeren of de consumenten.
Politieke stokpaardjes van Mansholt waren onder andere de gelijkgerechtigdheid
van humanisme en confessionalisme -hij was zelf overtuigd en actief humanist-,
ontwikkelingshulp en bovennationale samenwerking. Hiervoor maakte hij zich in de
ministerraad steeds sterk. De eerste jaren van zijn ministerschap had hij zijn hoop
gevestigd op de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties.
Mansholt was twee keer in de race om het voorzitterschap, maar schoot net te kort.
Mansholt had twijfels over de beperkte opzet van het plan voor de kolen- en staalgemeenschap, dat de Franse minister Schuman op 9 mei 1950 lanceerde.

15

Hij was namelijk een overtuigd Europees federalist. Zijn negatieve ervaringen met
de landbouwpolitiek in de Benelux (de Belgen wilden van integratie niets weten) en het
protectionisme dat volgens Mansholt in de tweede helft van 1950 in Europa opnieuw de
kop opstak, leidden hem rechtstreeks naar bovennationale ordening.
In 1950 had hij met zijn ambtenaren Louwes, Jaap van der Lee en Ivo Samkalden
een plan ontwikkeld voor een gemeenschappelijke Europese markt voor landbouwprodukten met een supranationale leiding (het eerste plan-Mansholt). Hij heeft er nadat het Nederlandse kabinet er in 1951 op hoofdlijnen mee had ingestemd - tot 1953
hard voor geknokt in verschillende internationele onderhandelingsrondes, maar het
werd een echec. De nationale belangen liepen te ver uiteen. Hij leerde dat een goede
strategie soms belangrijker is dan de inhoud zelf en hield er het waardevolle contact
met Jean Monnet aan over. Sicco Mansholt had ook naam gemaakt in Europese
landbouwkringen. De mislukte plannen zouden in 1958 opnieuw uit de kast worden
gehaald en een inspiratiebron voor het landbouwbeleid van de EEG vormen.
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Het verdrag van Rome uit 1957 creëerde een kleine opening om via een verkennende
conferentie tot een gemeenschappelijk landbouwbeleid te komen. Mansholt rook zijn
kans en vertrok op 1 januari 1958 als Europees Commissaris naar Brussel, waar de zetel
van de EEG gevestigd werd.
De grote reikwijdte van het verdrag van Rome werd volgens hem door de meeste
politieke leiders van 1957 niet begrepen. In drie etappes van vier jaar moest een
gemeenschappelijke markt worden opgebouwd, maar het zou zo'n vaart niet lopen,
dacht men. Sicco was optimistisch, hij geloofde dat er in die twaalf jaar ook een
politieke gemeenschap uit de grond kon worden gestampt. Zeer voortvarend toog hij
aan het werk.
Vanwege de grote belangentegenstellingen leek de vorming van een gemeenschappelijk landbouwbeleid een onmogelijk karwei. De eerste stap in een lange reeks
die vele jaren in beslag nam, kon in juli 1958 worden gezet op de conferentie van Stresa,
waar Mansholt het voortouw nam. De Commissie, de landbouwministers, boerenleiders en consumentenorganisaties werden het in Stresa eens over een blauwdruk en
de te volgen procedures. Uit die blauwdruk volgde dat het Europees beleid zou moeten
worden geënt op het Nederlandse: één vrije, interne markt; marktordening per produkt;
garantieprijzen en variabele heffingen aan de buitengrenzen. Er werd gekozen voor de
markt als motor en de prijzen als belangrijkste instrument.
Mansholt slaagde er in januari 1962 in de in 1960 door de Commissie gelanceerde
plannen (de stapsgewijze opbouwvan een gemeenschappelijk markt- en prijsbeleid)
aanvaard te krijgen, waarmee de eerste fase van integratie succesvol werd afgerond.
In 1964 was een andere Europese mijlpaal binnen bereik gekomen: de 'optimale'
gemeenschappelijke graanprijs, welke door Mansholt beschouwd werd als het
fundament voor de integratie.
Na dit succes ging de Commissie echter een stap te ver, hoewel het Hallstein - voorzitter van de Commissie - en Mansholt van het begin af aan om die stap te doen was.

De bouw van het unieke supranationale Europa moest nu maar eens stevig ter hand
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worden genomen. De Commissie koppelde het voorstel voor de financiering van de
gemeenschappelijke landbouwmarkt - daarvoor bestond een deadline: 30 juni 1965 -
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aan een plan voor een fonds met eigen inkomsten en het toekennen van budgetrecht
aan het Europees Parlement.
Vooral door tegenwerking van Frankrijk moesten Mansholt en Hallstein hierop veel
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inleveren, vooral aan de Raad van Ministers, die steeds meer een soort permanente
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conferentie van nationale ministers zou worden. Het Luxemburgse akkoord zou meer
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dan twintig jaar standhouden. Achteraf moet de vraag worden gesteld of de andere
lidstaten, die op papier niet bereid waren om de macht van de Commissie te beknotten,
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Frankrijk niet de kastanjes uit het vuur hebben laten halen. Elk land was natuurlijk
primair geïnteresseerd in het welbegrepen eigenbelang. Deze nederlaag van de
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Commissie had ook tot gevolg dat de Duitse invloed op het landbouwbeleid toenam:
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meer protectie en hogere prijzen. De gemeenschappelijke landbouwpolitiek werd als
het ware gecorrumpeerd door de Europese ministerraad. In de praktijk kon die politiek
namelijk nooit worden aangepast zolang het land dat aan de hoogste prijs vasthield het
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vetorecht kon uitoefenen. Daarom moest Mansholt zich na 1965 tevreden stellen met
slechte compromissen en te hoge prijzen om verdergaande integratie niet in gevaar te
brengen.
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Nadat in 1967 het markt- en prijsbeleid voor de landbouw definitief van de grond was
getild (de financiering was inmiddels rond; er werd begonnen met de verwezenlijking
van de gemeenschappelijke garantieprijzen en het gemeenschappelijk buitentarief) en
de positite van de Commissie opnieuw wat sterker geworden was, wierp Mansholt zich
op de volgende uitdaging: het sociale en structuurbeleid.
In 1968, vijfjaar voor zijn pensionering, kwam Mansholt met zijn meest beruchte
plan, dat een aardbeving in Europese landbouwkringen veroorzaakte. Hij voorspelde
dat tot 1980 de helft van de tien miljoen boeren in de EEG het veld zou moeten ruimen.
In het plan stelde hij maatregelen voor om de sanering in goede banen te leiden, zoals
afvloeiingsregelingen. De sanering zou deels gefinancierd moeten worden door een
vermindering van de overschotten: garantieprijsverlagingen. Mansholt noemde man en
paard. Hij vertrouwde erop dat hij met hulp van de leiders van de Europese landbouworganisaties de boeren kon overtuigen van de redelijkheid van zijn voornemens, maar
die leiders vreesden de plannen niet aan hun achterban te kunnen verkopen. Het
'tweede plan Mansholt' haalde het niet, zeer tot Mansholts teleurstelling.
Ook na zijn pensionering blijft Mansholt ideeën genereren voor een betere maatschappij, met name voor een economisch beter samenleven. Hij tracht deze ook nog te
implementeren en op de agenda van de besluitvormers te plaatsen.
Mede met het oog op het te voeren milieubeleid pleitte Mansholt eind jaren tachtig,
weloverwogen argumenterend, voor een geheel andere vernieuwing van het Europese
landbouwbeleid: een combinatie van directe produktiebeheersing en prijsgaranties die
het structureel gezonde en milieuvriendelijke functionerende gezinsbedrijf een paritair

inkomen waarborgden. Tot steun aan zo'n benadering riep hij de Europese boeren en
hun voormannen op. De media signaleerden een 'derde plan Mansholt'.
Op een voorlopige balans van Mansholts beleid steekt zijn Nederlandse periode (19451958) positief af bij het Europese deel, hoewel hij tot 1965 grote successen boekte bij de
voorbereiding van de gemeenschappelijke landbouwpolitiek. Er had waarschijnlijk
meer ingezeten als zijn oorspronkelijke plannen een bredere ondersteuning in Europa
hadden gekregen. De naam Mansholt zal in de geschiedenis altijd verbonden blijven
aan de CAP, de Common Agricultural Policy. Het waren vooral de Fransen die
Mansholt in staat stelden deze politiek vorm te geven, alhoewel hij er zelf duidelijk zijn
eigen stempel op drukte. Dat beleid was niet onomstreden. De meeste Fransen en
Nederlanders oordeelden dat er in de jaren zestig geen betere politiek mogelijk was en
dat er daarna een ontsporing plaatsvond omdat de door Mansholt bepleite
aanpassingen uitbleven. Voor veel Duitsers kwam de CAP te snel en had Europa er
eigenlijk niet aan moeten beginnen vóór de monetaire eenwording. Veel belangrijker
was waarschijnlijk het spill-over effect van Mansholt's landbouwpolitiek op de
Europese integratie, de ervaring van samenwerking zonder welke Europa er niet zo snel
gekomen zou zijn.
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Overgenomen uit: J.C.F.J. van Merrienboer 'Het avontuur van Sicco Mansholt', Politieke
opstellen 15-16, 1995-1996, Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Katholieke
Universiteit Nijmegen; en Arend]. Voortman 'De duurzame relatie van Sicco Leendert
Mansholt met de boeren, Nederlandse sociaal-democratie en het landbouwvraagstuk',
Spil 131-132/133-134 (1995, 2/3), pg25-36.
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S/cco Mansholt

Wetenschappelijk inzicht en politieke onmacht

Het is nu al weer bijna een halve eeuw geleden, om precies te zijn November 1945, dat
op de stichtingsvergadering van de Internationale Voedsel en Landbouworganisatie
FAO de daar gekozen eerste directeur-generaal John Boyd Orr de gedenkwaardige
woorden sprak: 'Voor ieder kind dat wij in Afrika nu van de dood weten te redden,
zullen er in de toekomst twee volwassenen van de honger sterven. 'Als boer kwam ik in
verzet en antwoordde: 'Dat wordt dus een wedloop tussen de dokter en de boer en we
zullen zien dat wij winnen!' Zo simpel was dat. Vandaag is de wedloop nog niet beslist,
we rennen nog.
Maar inmiddels is het .wel duidelijk dat Orr gelijk had en ik niet, want nog steeds
sterven er miljoenen van de honger. Het is gebleken dat het niet een kwestie is van de
achterblijvende boer, maar van de armoede en dus van de verdeling via de markt van
het voedsel. In de reeds hoog producerende landen is de productie door de technische
ontwikkeling snel gestegen, in Europa kampen we met overschotten die we tegen
ramsjprijzen op de wereldmarkt goeden en daarmee de boeren in de ontwikkelingslanden in wanhoop naar de stad drijven En wat de toekomst betreft tasten we nog in het
duister. Zijn wij in staat voldoende voedsel te produceren om de toekomstige wereldbevolking in leven te houden? We nemen kennis van scenario's van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid die in uitzicht stellen, dat nog zoveel
productiecapaciteit in Europa aanwezig is, dat we meer dan de helft van de huidige
oppervlakte cultuurgrond kunnen omzetten in natuurparken.

Maar dat raakt de kern van het mondiale probleem niet. Dat blijft de vraag of wij in
staat zijn de te verwachten verdubbelde wereldbevolking in het midden van de
volgende eeuw te voeden als we constateren dat we nu reeds meer dan vijftig procent
van de theoretisch mogelijke biomassa gebruiken. Daarbij valt te bedenken dat één
miljard mensen in de rijke landen zich de luxe kunnen veroorloven per hoofd zes maal
zoveel dierlijke producten te eten dan de bevolking in de landen in ontwikkeling, met
een verlies aan plantaardige biomassa van één op vijf. Niet slechts een kwestie van
dreiging van een absoluut tekort, maar nog steeds een kwestie ook van verdeling.
De vraag is niet slechts of wij in staat en bereid zijn technieken toe te passen om de
productie binnen de door de natuur gestelde grenzen voldoende Ie verhogen, maar ook
of het rijke deel van de wereldbevolking met minder genoegen wil nemen, indien blijkt
dat de grenzen van het mogelijke zijn bereikt. Het al of niet toepassen van de nieuwe
technieken is een vraagstuk van economische rentabiliteit, terwijl het aanvaarden van
vermindering in consumptie een beslissing is die slechts tot stand komt indien wij
bereid zijn dat offer te brengen ter wille van arme medeburgers.
Het duurde tot 1972 voor de wereld uit haar dommel opgeschrikt werd door het
rapport-Meadows aan de Club van Rome, De Grenzen aan de Groei. Daarin werd ons
duidelijk gemaakt dat de aarde eindig is, dat er grenzen zijn aan voorraden, dat het
ecologisch evenwicht slechts een beperkte exploitatie van de natuur toelaat.
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We noemen dat nu de begrensde gebruiksruimte die de mens ter beschikking staat en
waarin wij dus moeten trachten in onze, nog steeds groeiende behoeften te voorzien.
Voor een belangrijk deel zal het afhangen van de ontwikkeling van wetenschap en
techniek of en in welke mate onze nog steeds groeiende materiële behoeften kunnen
worden bevredigd binnen deze gegeven ruimte.
En waar staan we nu? Dat het behoud van het ecologisch evenwicht een mondiaal
probleem is, wordt algemeen wel ingezien, hoewel nog steeds niet als zodanig
behandeld, verre van dat. Er blijkt een grote afstand tussen onze wetenschappelijke en
technologische kennis en de bereidheid op grond daarvan te handelen. Hier wil ik het
over hebben, want daarmee raken we de kern van het probleem waarmee we in de
toekomst zullen moeten worstelen. Daarbij wil ik bewust trachten de problematiek,
die ik zou willen aangeven met de woorden 'behoud van het ecologisch evenwicht', te
beperken tot de meest essentiële dreiging, namelijk een mogelijke klimaatsverandering
die reeds in de loop van de volgende eeuw het leven en dus het voortbestaan op aarde
bedreigt. Er zijn talloze andere factoren die onze toekomst bepalen. Ik concentreer mij,
bewust van de beperktheid in dit opstel, op slechts één factor met de simpele redenering dat de ketting niet sterker is dan haar zwakste schakel. Daarbij volg ik mijn
gewoonte om mij te baseren op de harde cijfers. Te vaak heb ik in mijn politieke
loopbaan moeten constateren dat bespiegelingen die niet gebaseerd zijn op concrete
gegevens maar al te licht verzanden in vrijblijvend geleuter.
Enkele feiten als uitgangspunt dus. De huidige wereldbevolking van rond vijf
miljard zal volgens de verwachting in het midden van de volgende eeuw zijn
verdubbeld. Deze vijf miljard valt grofweg te verdelen in twee categorieën: een miljard
rijken en vier miljard armen. Wij, de rijken, verbruiken per hoofd ongeveer twaalf maal

zoveel energie en materiaal als de armen, waardoor de aanslag op het mondiaal
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ecologisch evenwicht, het milieu dus, voor het overgrote deel door de rijke bevolking
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wordt veroorzaakt. De welvaartskloof tussen rijk en arm vergroot nog steeds, hoewel er
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een verschuiving optreedt doordat een deel der armen zich uit de armoede weet te
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ontworstelen en tot de middelmoot en zelfs de rijken gaat behoren.
Sedert het begin van de industriële revolutie in het begin van de vorige eeuw
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baseren wij rijken onze welvaart in snel toenemende mate op de voorraden fossiele
brandstoffen in de vorm van kolen, olie en gas, die in de loop van miljoenen jaren in de
aarde zijn opgeslagen. Hoewel deze voorraden niet onuitputtelijk zijn en we nog
honderden jaren voort kunnen met deze exploitatie, dreigt een ander, veel essentiëler
gevaar. Namelijk dat we nog wel lang kunnen beschikken over deze opgeslagen
koolstof, maar dat we met het verbrandingsproduct koolzuur (CO2) geen raad weten.
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CO2 is een grondstof voor het leven op aarde. Door het zonlicht zijn planten in staat
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door middel van fotosynthese suikers te fabriceren, kortweg gezegd te leven en te
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groeien. De basis van ons aller leven, van mens en dier. Het gehalte aan koolstof in onze
atmosfeer wordt dus bepaald door enerzijds de productie, voornamelijk verbrandingsproducten van alles wat leeft op aarde, anderzijds door de opnamecapaciteit van
planten op het land, zoals bijvoorbeeld de tropische regenwouden en ook in belangrijke
mate de algen in de oceanen.
Deze kringloop van koolstof die reeds miljoenen jaren bestaat, maar steeds binnen
zekere grenzen is gebleven, wordt door de grote energieproductie van een dier, namelijk
de mens, ernstig verstoord. De planten kunnen de opname van die extra CO2-uitstoot
van de mens niet meer aan. Hoewel de gevolgen van de verhoogde concentratie met
koolstof in de atmosfeer niet vaststaan, moet toch worden gerekend met een
temperatuurstijging tussen 1 tot 3 graden Celsius in het midden van de volgende eeuw.
Samen met andere spoorgassen, wals methaan, kan dat oplopen tot plus 5 graden
Celsius. Omtrent de gevolgen van deze ingrijpende klimaatsverandering voor de
plantengroei en dus ook de landbouw, de verhoging van de zeespiegel, en mogelijke
veranderingen in de zeestromen lopen de meningen uiteen, maar in wetenschappelijke
kringen worden deze in het algemeen als zeer ernstig en bedreigend gezien en wordt
een vermindering van de mondiale koolstof-emissie in de orde van grootte van 60 % in
het jaar 2025 noodzakelijk geacht. Rekening houdend met de in die periode gestegen
consumptie betekent dat een vermindering van de C-emissie met 4,5% per jaar van de
gebruikte energie.
Tot zover de wetenschap. Hoe wordt hierop nu door de politiek gereageerd? In de
eerste plaats kunnen we vaststellen dat er bij het denkende deel een ondergrond van
ongerustheid ontstaat. Ik denk dat deze positieve reactie de politieke motor kan zijn
zelfs voor voornemens op internationaal niveau, bijvoorbeeld de internationale
conferentie in Rio de Janeiro in 1992, waar regeringsleiders zich uitspraken om te
streven naar een stabilisatie van de CO2-emissie in 2000 op het niveau van 1990.
Een voornemen echter dat nog niet de helft van de inspanning vraagt die de
wetenschap ons voorhoudt als een veilige koers. Maar wat gebeurt er in werkelijkheid?
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We blijven eerst dicht bij huis, Nederland dus. Wij hebben over het algemeen de
neiging om te denken dat wij het wat het milieubehoud betreft nogal goed doen.
De Nationale Milieuverkenning 1993-2015 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne geeft daarover een onthullend beeld. Deze komt tot de conclusie
dat terwijl Nederland in het beleidsplan NMP-plus een daling van de CO2-emissie in
2000 beoogt te realiseren met 3-5 % ten opzichte van 1990, een stijging is te verwachten
van 5 a 10 %, afhankelijk van de energieprijzen!
Hebben de huidige politieke leiders eigenlijk wel door wat de problematiek van de
begrensde milieu-gebruiksruimte van onze aarde inhoudt? Laten we daarin enig inzicht
proberen te krijgen aan de hand van een concreet scenario. Ik ga daarbij uit van de
verwachting dat de wereldbevolking van vijf miljard nu groeit tot tien miljard in het
jaar 2050. Natuurlijk is het wenselijk om te streven naar een beperking van de
toekomstige wereldbevolking. Maar daarvoor is het reeds te laat, de explosieve groei
van de laatste generatie tekent het beeld van de eerste helft van de volgende eeuw.
Heel optimistisch ga ik nu uit van de veronderstelling dat de huidige één miljard rijken
hun hoofdelijk gebruik niet meer vermeerderen, een absolute nulgroei dus. We stellen
daarmee in ons scenario de begrensde milieu-gebruiksruimte die nog overschiet
volledig ter beschikking van het arme deel van de mensheid zodat deze haar welvaart
kan verhogen. Een deel daarvan, zeg 3 miljard mensen, zou daardoor tot de rijken gaan
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behoren en het overige deel zou zich althans uit de diepste armoede kunnen worstelen
door een verdubbeling van hun inkomen.
De 1 miljard rijken produceren en consumeren op het ogenblik gemiddeld voor een
waarde van ca. 17.000 dollar per hoofd, dus een wereld-product van 17.000 miljard
dollar. De 4 miljard armen a 1000 dollar per hoofd samen dus 4000 miljard dollar. Het
totale wereldgebruik is dus nu 21.000 miljard dollar. In het jaar 2050 is dat geworden
68000 miljard dollar voor de 4 miljard rijken en voor de 6 miljard armen 12000 miljard
dollar. Daarmee is het totale wereldgebruik van 21.000 tot 80.000 miljard dollar
gestegen. Dat is een jaarlijkse stijging van 2,25 % en dan verbruiken wij rijken per
hoofd nog ruim acht maal zoveel als de armen. De huidige totale productie ter waarde
van 21000 miljard dollar gaat gepaard met een emissie van ca. 6 miljard ton koolstof
per jaar, dat is dus 286 kg koolstof per 1000 dollar product. De wetenschap komt tot de
conclusie dat een veilige koers een vermindering met 60 % van de huidige mondiale
koolstof-emissie vergt. Dat betekent een vermindering per 1000 dollar product van
286 kg naar 30 kg koolstof-emissie, dat is per jaar met - 3,7 % En dat moeten we zestig
jaar volhouden! Dat programma moeten we dus vergelijken met de huidige 'aanval'
waartoe de regeringen, althans op papier, hebben besloten en dat in de praktijk van
Nederland nog blijkt te leiden tot een aanzienlijke vermeerdering van de CO2-emissie!
Daarmee wil ik geenszins beweren dat door een technische inspanning de CO2emissie per eenheid product niet aanzienlijk kan worden verminderd in de loop der
jaren. Door besparing op het energieverbruik, betere isolatie, verhoging van het
rendement, enz. is zeker nog veel te bereiken. Maar een dergelijk streven vraagt zeer
ingrijpende maatregelen en in het bijzonder een sterke verhoging van de prijs van
energie. Dan moeten we denken aan een verhoging van de huidige prijs van ruwe olie

van nog geen 15 dollar per vat naar minstens het drie- of viervoudige. Dan kan de
prikkel tot bezuiniging op energiegebruik ontstaan en wordt een verschuiving naar
andere energiebronnen interessant. De zojuist door de Nederlandse Regering
aangekondigde verhoging van de benzineprijs met een accijnsverhoging van 20 et per
liter in het komende decennium staat in geen verhouding tot de ernst van het probleem
en toont dan ook de onmogelijkheid dit vraagstuk op nationale basis op te lossen.
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Natuurlijk is het gewenst te blijven zoeken naar een andere energiebron, maar
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daarbij komt een verdere ontwikkeling van de nucleaire splijtingsenergie niet in
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aanmerking. Het is, zolang het afvalprobleem niet is opgelost, onverantwoord daarmee
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het nageslacht op te zadelen. Afgezien daarvan is de hoeveelheid beschikbare grondstof
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onvoldoende om op den duur een belangrijke bijdrage te leveren. De wetenschap spant
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zich in om het proces van de atoomfusie beheersbaar te maken en als mogelijke nieuwe
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energiebron te benutten. Indien ze daarin slaagt dan zou dat inderdaad een zeer
belangrijke ontwikkeling betekenen. De daarvoor benodigde grondstof, het deuterium
is praktisch onbeperkt in het zeewater aanwezig en aangenomen wordt dat het proces
zonder emissie van radioactiviteit kan plaats vinden.
Ik heb de indruk dat de politiek zich koestert met de gedachte dat de wetenschap
dat probleem wel onder de knie zal krijgen en dat het met de toekomstige energievoorziening dus wel los zal lopen. Dat lijkt mij een gevaarlijke tendens, omdat we
daarmee de weg opgaan van onzekerheid omtrent een van de meest essentiële vraagstukken van de toekomst van de mensheid. De wetenschap blijkt zeer gereserveerd te
zijn omtrent de beheersbaarheid van het fusie-proces. Het mag dan gelukt zijn om
gedurende vijf seconden in een reactor een piekvermogen van zes Megawatt op te
wekken, maar voor deze prestatie was wel vier maal deze hoeveelheid energie nodig,
terwijl de kans niet is uitgesloten dat we ook met deze ontwikkeling de toekomstige
generaties met een gevaarlijk radioactief probleem opzadelen. Aan het gebruik op grote
schaal van de zonne-energie wordt nog nauwelijks aandacht besteed.
Er is echter een geheel ander vraagstuk dat zich aandient. Namelijk de factor tijd.
En dat is niet slechts de tijd die wetenschap en techniek nodig hebben voor de
ontwikkeling van een nieuwe energiebron, maar vooral de tijd die de politiek nodig
blijkt te hebben om te besluiten de voorwaarden daarvoor te scheppen. Deze laatste is
in belangrijke mate afhankelijk van de motivatie, de politieke wil, en daarmee raken we
een essentieel politiek vraagstuk. Het blijkt dat in onze kapitalistische maatschappij het
sturingsmechanisme hoofdzakelijk door de markt wordt bepaald. Snelle ontwikkelingen vinden daar plaats, ook internationaal, waar het bedrijfsleven winstmogelijkheden
ziet. Dat blijkt een zeer effectieve motor tot handelen te zijn. Uiterst moeizaam en tijdrovend blijft echter de politieke factor te hanteren wanneer er correcties moeten
worden aangebracht in het economisch proces, daar waar maatschappelijke problemen
dreigen of waar correcties ter wille van het behoud van toekomstig leven noodzakelijk
zijn.
In'Het milieu, denkbeelden voor de 21e eeuw'wijst Van Gooi op het belangrijke
punt van de tijdshorizon. In de energiesector duurt het meestal 30 a 40 jaar voordat een
werkelijk nieuwe optie of een structurele aanpassing overal is doorgedrongen.
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En hij constateert dat de samenleving niet beschikt over de structuren om de gewenste
wijzigingen in ons gedrag door te voeren. Mijn politieke ervaring brengt mij tot de
conclusie dat de noodzakelijke vermindering van de koolstof-emissie niet in de eerste
plaats een wetenschappelijk en technisch probleem is, doch dat het wezenlijke knelpunt
het ontbreken van de politieke wilsvorming en handeling is.
Nu kan men daar tegen aanvoeren dat de toekomstige schaarste de energie uit
fossiele voorraden zo duur zal maken dat het marktmechanisme wel zal zorgen voor
krachtige initiatieven voor het aanboren van geheel nieuwe energiebronnen. Inderdaad
bestaat deze mogelijkheid, maar de ellende is dat wij nog over honderden jaren
goedkope fossiele energie beschikken en de tijdhorizon nabij ligt. En dat wij dus in de
komende eeuw aangewezen blijven op politieke beslissingen.
We geven echter de moed niet op en keren terug naar ons scenario met de veronderstelling dat, ondanks alle twijfel, de mensheid erin slaagt een project van vermindering
van de koolstof-emissie per eenheid product te realiseren van 2% per jaar door
verbetering van het energierendement. Dat is een verbetering met 70% in de periode
tot 2050 en gaat dus verder dan de op het geduldige papier in Rio de Janeiro
geformuleerde politieke doelstellingen. Wat kan met een dergelijk programma de
consumptie per hoofd van de bevolking zijn in het jaar 2050? Zelfs dan zullen wij rijken
nog terug moeten met ons materiële gebruik van de huidige 17000 dollar naar een
24

kwart, dat is 4250 dollar, waardoor de ruimte wordt gecreëerd voor de armen om
gemiddeld te groeien in welvaart naar 2000 dollar per hoofd. De centrale vraag is dan
niet slechts of wij rijken daartoe bereid zijn; wij moeten ons afvragen of onze
samenleving in staat is een dergelijk programma te verwerkelijken.
Welk land of groep van landen neemt het voortouw? Er bestaat zelfs nog niet een
spoor van een internationale organisatie die daarin beleidsmatig kan optreden. En de
tijd dringt. Zestig jaar is bij wijze van spreken overmorgen en ieder uitstel nu verzwaart
het programma voor de toekomst. Minister Jan Pronk komt in zijn beleidsnota
'Een Wereld van Verschil' tot de conclusie dat het niet realistisch is doelstellingen na te
streven waarbij geen klimaateffect zou optreden, want dat zou een bijna onmiddellijk
einde van het fossiele brandstoftijdperk betekenen. Hij acht het maximaal haalbare op
middellange termijn een stabilisatie van de atmosferische concentraties op het huidige
niveau. Daarmee wordt dus met een brede politieke armzwaai de waarschuwing van de
wetenschap weggevaagd en blijft ons slechts de hoop dat het wel mee zal vallen.
Dus toch de weg naar het casino? Het is maar wat je als realistisch beschouwt:
het resultaat van serieus wetenschappelijk onderzoek of de erkenning van de politieke
onmacht. De realiteit is dat door alle regeringen wordt gestreefd naar een groei van de
economie van minstens twee procent per jaar in plaats van ons optimistisch scenario
van een nulgroei voor de rijken. En dat wij blijkbaar niet in staat zijn belangrijke
vraagstukken als werkgelegenheid voor ieder en zorg voor de ouderen op te lossen
zonder deze groei. Het is niet meer een vraagstuk van politieke keuze maar van
onmacht om de economie, productie en gebruik dus, te sturen op een manier die
essentiële voorwaarden voor het overleven respecteert.

Op korte termijn wil dat zeggen dat de kloof tussen rijk en arm zich nog aanzienlijk
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zal verbreden en daardoor niet overbrugd kan worden door ontwikkelingshulp. Indien

o

wij, de rijken dus, blijven groeien in onze welvaart, moeten we niet verbaasd zijn dat de
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armen massaal in beweging komen en zullen trachten daarin te delen. Dat wordt een
migratiegolf, waarvan we nu de eerste verschijnselen waarnemen, en die door haar
massaliteit niet te stuiten zal zijn. Zijn wij bereid deze migratie op te vangen? Zijn wij in
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staat onze cultuur aan te passen, onze rijkdom te delen? Kunnen wij aanvaarden dat de
wereld een dorp wordt? Ik vrees dat ook dat tot de illusies moet worden gerekend.
En op wat langere termijn, in het midden van de komende eeuw hebben we onze kleinkinderen een wereld nagelaten waarin voor al het leven gevaren dreigen die we nu nog
nauwelijks kunnen beseffen.
En dan? Wat blijft ons over? Het middel dat, zolang de mensheid bestaat, steeds is
toegepast: oorlog? Oorlog om 'ons territoir' te verdedigen? Om 'ons aandeel' in de
schaarste op te eisen? Misschien mogen we hopen dat, voordat het zover is, de
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mensheid zich zal realiseren dat deze weg onbegaanbaar en onaanvaardbaar is, en ze
daaruit de politieke consequentie trekt en alsnog overgaat tot het ontwikkelen van een
samenleving die het evenwicht en dus de duurzaamheid waarborgt. Dat de politieke
motor tot handelen brandstof krijgt uit de nood van het moment. Als het dan maar niet
te laat is.
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S/cco Mansholt

Minder is moeilijk in de Europese landbouw
Dat de landbouwproduktie in de landen van de Europese Gemeenschap moet worden
beperkt, ziet men nu wel algemeen in. De grote vraag is echter: op welke wijze?
Daarover gaat de discussie, en zal ze nog geruime tijd blijven gaan. Het is een zeer
ingrijpende maatregel, niet alleen voor de direct betrokkenen - de boeren - maar ook
voor de gehele plattelandsstructuur in de toekomst. Vele sociaal-demografische
vraagstukken doemen op.
In het Groenboek' van de Europese Commissie vinden we een goede analyse van het
complexe karakter van de problemen die zich voordoen. Het stuk is een uitstekend
uitgangspunt voor de gedachtenwisseling die nu alom plaatsvindt. Minder gelukkig ben
ik met enkele 'oplossingen' die in het memorandum reeds worden aangekondigd.
Maar een ding staat wel vast: het doel wordt niet bereikt met een algemene maatregel,
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maar zal moeten worden nagestreefd door een beleid dat is gericht op vele sectoren en
op vele aspecten. Ook in het Groenboek vinden we een groot aantal suggesties voor
beleid die naast elkaar en verbonden met elkaar een nieuw evenwicht tussen produktie
en afzetmogelijkheden kunnen waarborgen.
In het volgende wil ik proberen een aantal mogelijkheden voor toekomstig beleid
kritisch te bezien. Ik hoop daaruit enkele conclusies te kunnen trekken. Voorop wil ik
echter enkele algemene punten aan de orde stellen.
We moeten trachten het essentiële van het EG-landbouwbeleid te behouden,
ook in het mechanisme dat wordt gehanteerd. Het heeft bewezen aan belangrijke
doelstellingen een bijdrage te leveren; ik zie geen enkele reden om het kind met het
badwater weg te gooien.
Dat wil echter niet zeggen dat de accenten niet anders gelegd kunnen en moeten
worden. Sterker: aanpassingen, in modern Nederlands: 'ombuigingen', zullen
noodzakelijk zijn.
Zoveel mogelijk moet een streven naar 'hernationalisatie' van beleid onmogelijk
worden gemaakt. Dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan, zoals uit het volgende zal
blijken. Een van de grote politieke waarden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
is de binding die het geeft in Europese zin; dat wil zeggen: de mate van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en solidariteit waardoor het is gekenmerkt. Met name
speelt dit in het zogenaamde Noord-Zuidvraagstuk. Het zou in de zestiger jaren niet
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Groenboek, perspectieven voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Brussel/ Luxemburg, Commissie

van de Europese Gemeenschappen, 1986.

zijn gelukt het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de grond te krijgen, als we niet

™

de volle aandacht hadden geschonken aan dit uitgangspunt. Dit principe heeft
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belangrijke consequenties, niet alleen in de financiering van het toekomstige beleid,
maar ook voor de verdeling van de 'offers' die in de toekomst zullen moeten worden
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gebracht.
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Grenzen van de gemeenschappelijke 'bestuurskracht'
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De auteurs van het WRR-rapport: De onvoltooide europese integmties2 schenken terecht
veel aandacht aan de beperkingen van de 'bestuurskracht' van de Europese
Gemeenschap. Zij doen dit echter zonder er in voldoende mate rekening mee te houden
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bij de verdere uitwerking van het in de toekomst te voeren beleid. Ik kom daar later nog
•c

op terug. Dat gebrek aan bestuurskracht is het gevolg van factoren van politieke en van
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bestuurlijke aard. Ik kan ze hier slechts aanstippen. Een diepgaande studie naar de
grenzen van bestuurskracht zou echter op haar plaats zijn.

o

Een belangrijke beperking van de bestuurskracht ligt in het besluit alle beslissingen
van de Raad in unanimiteit te nemen. Dat schept een 'vetorecht'. De grote doelstelling
van het streven naar een Europese politieke eenheid is daarmede naar een verre
toekomst verschoven. Het eerste lid van artikel 128 van het Verdrag van Rome luidt:
'Voorzover in dit Verdrag niet anders is bepaald, neemt de Raad zijn besluiten met
volstrekte meerderheid van stemmen van zijn leden.' Geenszins betekent deze bepaling
dat niet echt moet worden gestreefd naar eenparigheid van stemmen. In een politieke
gemeenschap, wil die een 'gemeenschap' zijn, zal dat steeds noodzakelijk blijven.
Dat streven naar eenparigheid geeft echter geen vetorecht; dit laatste bestaat wel indien
meerderheidsbesluiten praktisch worden uitgesloten.
We hebben dit feit te aanvaarden als uitgangspunt. Voor het beleid dat wij
onderzoeken, betekent het de 'verplichting' de voorstellen zodanig tegen elkaar af te
wegen dat ze in hun totaliteit een politiek evenwicht vormen. De 'veto-wensen' moeten
als het ware worden geneutraliseerd door het politieke evenwicht.
Het is het bekende probleem dat van den beginne af heeft gespeeld in de besluitvorming; het probleem dat leidde tot de zogenaamde package deals in de Raad, waarbij
de politieke activiteit van de Commissie meermalen een doorslaggevende rol speelde.
Dat leidt me tot de volgende conclusie: zonder te beweren dat nu 'alles ineens' moet
worden beslist, vind ik het toch noodzakelijk dat er een uitgebreid complex van
maatregelen tegelijk aan de orde wordt gesteld.
Nog meer dan in het verleden is dit noodzakelijk, nu de Gemeenschap van Zes
intussen is uitgegroeid tot die van twaalf lidstaten.
Hoe verleidelijk het ook is om te denken dat het toekomstige beleid in de loop der
jaren kan worden ontwikkeld, en steeds verder kan worden verfijnd, de Gemeenschap
ontkomt niet aan een aantal duidelijke politieke keuzen, keuzen die als één geheel
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integratie.
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zullen moeten worden aanvaard. Dit betekent voor de Commissie een zware politieke
verantwoordelijkheid. Zij moet niet wachten tot de leden-landen zelve komen met
deelmaatregelen, doch zal na goede voorbereiding en uitgebreide discussie, een
duidelijke beleidskeuze moeten maken en een afgerond pakket voorstellen op tafel
moeten leggen. In het verleden -met name in de periode van de ontwikkeling van de
beleidsgrondslagen- is gebleken dat het de enige vruchtbare methode is om politieke
vooruitgang te boeken.
De tijd voor een dergelijk actief en initiërend optreden van de Commissie lijkt mij
nu aangebroken. Reeds de pogingen van enkele landen om thans deelvoorslellen op
tafel te leggen (het Jopling-voorstel) kunnen het klimaat bederven. Mijn ervaring in de
zestiger jaren heeft me geleerd dat het van het grootste belang is dat de Commissie het
initiatief weet te behouden. En dat niet in overleg maar na overleg met de leden-landen
wordt gehandeld: op eigen verantwoordelijkheid. De Commissie is geen administratief,
maar een politiek orgaan: een orgaan met een eigen verantwoordelijkheid.
Te veel heeft de Commissie zich in het laatste decennium het initiatief uit handen
laten glippen. De Ministerraad is niet in staat om een Europese politiek te ontwikkelen.
Het is vooral een grote fout het zwaartepunt van de beleidsontwikkeling te leggen bij de
toevallige voorzitter van de Raad! Dat heeft het verleden duidelijk bewezen. Dus: een
sterke, politiek denkende en politiek handelende Commissie - zoals bijvoorbeeld de
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Commissie-Hallstein was - is een eerste vereiste om uit het slop te geraken.
Een tweede grens aan de bestuurskracht wordt gesteld door de 'administratieve
capaciteit' van de Europese Gemeenschap. Vele maatregelen zullen een gedecentraliseerd karakter dragen, regionaal moeten worden toegepast. De uitvoering zal voor
een groot deel komen te liggen in de handen van de nationale regeringen. Met name
betreft dit de consequenties in het sociale vlak van te nemen gemeenschapsbeslissingen
op het gebied van prijspolitiek en produktiebeheersing. In het licht van hetgeen ik heb
gezegd over het behoud van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en solidariteit,
betekent dit dat de gedifferentieerde maatregelen en de gemeenschappelijke
financiering daarvan zo overzichtelijk mogelijk moeten zijn, en strikt gebonden aan
gemeenschappelijke criteria. Makkelijker gezegd dan gedaan.
Men hoede zich ervoor te menen dat de sociale gevolgen van het beleid aan de
produktiezijde in de toekomst duurzaam kunnen worden gecorrigeerd door een
uitgebreid en gedifferentieerd systeem van maatregelen van steun. In der Beschrankung
zeigt sich der Meister zal hier het adagium moeten zijn, op straffe van een chaotische en
oncontroleerbare ontwikkeling, een financiële janboel en - tenslotte - denationalisatie
van het beleid. Vanzelfsprekend zal men moeten trachten een stuk eigen (nationale)
verantwoordelijkheid in te bouwen in het geheel. Dat is uit bestuursoogpunt zeer
gewenst. Men moet echter niet uit het oog verliezen dat de ruimte tussen the devil end
the deep sea, tussen renationalisatie en politieke solidariteit slechts gering is!

Problemen en mogelijkheden van produktiebeperking
Uit het voorgaande volgt dat bij de keuze van maatregelen om de produktie te beperken
moet worden gestreefd naar eenvormigheid in een grote verscheidenheid van
omstandigheden. Bij het afwegen van het soort maatregelen staat men voor de keuze
tussen enerzijds een net van voorschriften en verplichtingen en anderzijds een beleid,
gericht op de vrije wil van de boer die voor enkele voor hem meer of minder
aantrekkelijke mogelijkheden wordt gesteld. Vanzelfsprekend is de laatste methode qua
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hantering verre te verkiezen boven de eerste. Ze is gemakkelijker te controleren: de boer
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kan het best zelf beslissen wat goed voor hem is. De maatregelen zullen minder storend
zijn, althans zo worden gevoeld. En vooral de toch zeer noodzakelijke aanpassing en
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ontwikkeling in de toekomst krijgen een grotere kans.
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Dus uit dien hoofde is het scheppen van keuzemogelijkheden de aantrekkelijkste
methode. Het zal echter blijken dat er ook bezwaren aan kleven, soms onoverkomelijke
bezwaren. De methode zal veelal kostbaarder zijn voor de overheid. De boer reageert
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immers slechts langzaam op prikkels tot produktieverlaging. Hij reageert niet of zeer
weinig op grond van rentabiliteitsberekeningen. Daarvoor zijn bewijzen te over. Men
denke bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om een melkcontingent te kopen. Het blijkt
dat daarvoor prijzen worden betaald die in geen verhouding staan tot de mogelijkheid
van terugverdienen. Een groot aantal psychologische factoren speelt vaak een doorslaggevende rol: de wens boer te zijn, grotere boer te zijn, de moeilijkheid van het
verwerken van inkrimping.
Is het bieden van keuzemogelijkheden dus administratief aantrekkelijk voor de
overheid, in de praktijk valt de uitvoering vaak tegen. Een tweede ernstig bezwaar is dat
de vrije keuze de mogelijkheid schept dat de meest kapitaalkrachtige en onder gunstige
omstandigheden werkende bedrijven zich onttrekken aan een produktiebeperking.
Bijvoorbeeld zullen de bedrijven op marginale gronden het eerst de dupe zijn. Nu kan
men dat zien als een 'marktconform', economisch te verdedigen beleid, echter zal
blijken dat het in de Gemeenschap tot grote spanningen zal leiden en daarom - naar
mijn ervaring - politiek onhaalbaar zal zijn.
In het algemeen kan men zeggen dat het aantal mogelijke beleidskeuzen in de
Gemeenschap zeer beperkt is. Als beleidsmethoden ter beperking van de produktie zijn
aan de orde gesteld:
-

medeverantwoordelijkheidsheffing;

-

contingentering van de produktiehoeveelheid;

-

prijsverlaging (= 'meer marktgericht prijsbeleid');

-

andere bestemming van de grond (dekvrucht, bos, recreatie, e t c ) .
In het kort maak ik enkele opmerkingen over de eerstgenoemde twee

mogelijkheden; vervolgens zal ik uitvoeriger en dieper ingaan op de prijsverlaging en
de bestemmingswijziging van grond.
De zogenaamde medeverantwoordelijkheidsheffing, zoals ze wordt toegepast, is
geen heffing die de medeverantwoordelijkheid van de boer tot uitdrukking kan
brengen. Ze is collectief; dat wil zeggen: de graanproducenten betalen allen gezamenlijk
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mee in het exportverlies. Het is een stukje medefinanciering door de producenten van
de uitgaven van de Gemeenschap voor de afzet van het overschot. Waar de beslissing
over de produktie-omvang geheel ligt bij de individuele boer, is er voor hem geen
enkele stimulans om de produktie te beperken. Slechts indien de individuele
produktiebeperking zou resulteren in een vermindering van de 'medeverantwoordelijkheidsheffing', zou er sprake kunnen zijn van een medeverantwoordelijkheid. Maar dan
spreken we van contingentering van de produktie.
Het enige resultaat van de thans toegepaste medeverantwoordelijkheidsheffing is
een prijsverlaging voor de producent; het enige effect op de produktie-omvang is dat
van een prijsverlaging in het algemeen. Als woord en begrip is medeverantwoordelijkheid in elk geval misleidend; als instrument heeft het geen effect. Waar het gaat om
produktiebeperking, moet het dus als onwerkzaam worden verworpen.
Contingentering van de produktiehoeveelheid kan slechts worden toegepast waar er
duidelijk een 'knooppunt' in de afzetketen voor komt zoals bij suiker en melk. Maar er
kleven grote bezwaren aan, vooral indien deze vorm van produktiebeperking over een
lange periode moet worden gehandhaafd. Als voornaamste bezwaren zie ik:
een verstarring van de produktie in de toekomst en het probleem van het vinden van
een goede basis voor het produktieverleden. Daarbij dient dan nog te worden beseft dat
iedere beperking op het voortbrengen van het ene produkt onmiddellijk leidt tot
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uitbreiding van de voortbrenging van een ander produkt. Er is immers geen enkele
reden om grond braak te leggen. Het gevolg is dus uiteindelijk een verschuiving van de
produktie, een verstoring van andere markten. Contingentering lost het algemene
probleem van een te grote produktiehoeveelheid in totaal geenszins op.
Gezien de feitelijke situatie van dit moment, zou de melkproduktie eigenlijk nog
met zeker 10% moeten worden ingekrompen; de produktie van suiker met minstens
20%. Men dient echter wel te bedenken dat een dergelijke straffe contingentering
onherroepelijk zal leiden tot marktverstoring elders. Ten aanzien van het zeer aanzienlijke produktie-overschot van suiker merk ik op dat de financiële nadelen voor het
EG-budget weliswaar gering zijn, doch dat door de zeer hoge binnen-Europese
consumentenprijs van suiker het exportverlies wordt gedragen door de Europese
consument en niet door de boeren. Het grote nadeel van het marktverstorende effect
op de wereldmarkt, met name voor de ontwikkelingslanden, is evident. Dat kan niet
worden gehandhaafd; de produktie moet dus wel terug.
In ieder geval acht ik contingentering van produktiehoeveelheden een onbruikbaar
instrument voor alle produkten die in de afzet een knooppunt missen. Dit is
bijvoorbeeld bij de granen het geval. Men denke eens aan de zeer grote verschillen in
graangebruik en -afzetmethode die in de Gemeenschap bestaan. Het graangebruik in
veevoer bedraagt voor de leden-landen (exclusief Spanje en Portugal) gezamenlijk
70 miljoen ton, waarvan de helft direct op de boerderij wordt gevoerd. In dit opzicht
bestaan er echter zeer grote verschillen van land tot land, zoals tabel 1 duidelijk laat
zien. Onder deze omstandigheden acht ik een contingenteringsstelsel voor granen
ondeugdelijk en onuitvoerbaar.

Illusies omtrent de afzetvergrotende effecten van prijsverlaging
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Het instrument van de prijsverlaging wordt veelal aangeduid met termen als een 'meer
marktbericht prijsbeleid'. Alvorens men grijpt naar het middel van prijsverlaging, zal
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vanzelfsprekend duidelijkheid m o e t e n bestaan over wat n u precies bedoeld wordt.
Het verbaast mij dat de georganiseerde l a n d b o u w in N e d e r l a n d zich gaat scharen achter
de vage uitspraken die k u n n e n worden samengevat in de w o o r d e n 'meer m a r k t b e r i c h t
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prijsbeleid'. Omdat enerzijds het Europese prijsbeleid een werkelijke hoeksteen is van
het gemeenschappelijk landbouwbeleid, anderzijds de Europese Commissie in haar
Groenboek zowel als diverse Nederlandse organisaties en de WRR-rapporten in die
richting denken, heb ik behoefte om de voor- en nadelen van dat 'meer marktgerichte
prijsbeleid' aan een nader onderzoek te onderwerpen.
Prijsverlaging, ofwel een meer marktgericht prijsbeleid, wordt verdedigd omdat
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twee doelen zouden worden bereikt: een vergroting van de afzet en een verlaging van de
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p r o d u k t i e . In het geval van overproduktie zouden beide dus werken in de richting van
een marktevenwicht. Ik acht het van belang na te gaan of dit u i t g a n g s p u n t wel juist is.
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In de eerste plaats schenk ik a a n d a c h t aan de beweerde vergroting van de afzet.
Niet te o n t k e n n e n valt dat een prijsverlaging van p r o d u k t e n een gunstig effect o p de
afzet kan h e b b e n . Van doorslaggevende betekenis is echter: welk effect, en van welke
omvang?
Voor zover het de directe menselijke c o n s u m p t i e betreft, acht ik het effect zeer
gering. In de eerste plaats o m d a t de prijselasticiteit van het merendeel van de
p r o d u k t e n laag is, in de tweede plaats o m d a t de producentenprijs-af-boerderij slechts
een fractie u i t m a a k t van de prijs in de winkel. Samen g e n o m e n leidt dat tot een gering
effect op het c o n s u m e n t e n g e d r a g .
Anders ligt het voor p r o d u k t e n met een eventuele industriële verwerking,
b e h o r e n d e tot de zogenaamde nieuwe afzetgebieden. Hier kan m e n niet generaliseren.
Men m o e t echter wel het volgende in acht n e m e n : indien een prijsverlaging zou k u n n e n
leiden tot nieuwe industriële verwerking, dan zal de prijs minstens tot het niveau van
de wereldmarkt m o e t e n w o r d e n verlaagd. Geen verwerkingsindustrie zal i m m e r s
behoefte h e b b e n zich in de G e m e e n s c h a p te vestigen indien ze buiten de G e m e e n s c h a p
goedkoper terecht kan voor haar grondstoffen.
Maar wat stelt m e n zich d a n voor aan nieuwe afzetmogelijkheden? Welke nieuwe
ontwikkelingen zien we eigenlijk in de verwerking? Is daar een grote m a r k t , een m a r k t
dus waaraan met voordeel kan w o r d e n deelgenomen via een prijsverlaging van het
gehele pakket van Europese l a n d b o u w p r o d u k t e n ? Ik zie het niet. Gedacht w o r d t en ik heb zelve gemeend hier een uitweg te zien - aan de verwerking van biomassa tot
e n e r g i e p r o d u k t e n . E n e r g i e p r o d u k t e n (van fossiele o o r s p r o n g ) w o r d e n schaars;
dat weten we. Het is bijvoorbeeld mogelijk o m uit biomassa ethylalcohol te m a k e n ,
geschikt voor v e r b r a n d i n g s m o t o r e n . Men zie de ontwikkelingen op dit terrein in
Brazilië en de Verenigde Staten. Hoewel dit financieel te realiseren is m e t accijnsm a n i p u l a t i e , blijkt het in de Europese v e r h o u d i n g e n technisch (nog) niet rendabel te
zijn uit een o o g p u n t van n e t t o - e n e r g i e r e n d e m e n t .
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Alvorens men besluit tot afzetvergroting via een 'meer marktbericht beleid', lijkt mij
een gedegen onderzoek naar de eventueel te verwachten afzetvergroting noodzakelijk.
Vooralsnog zie ik er weinig heil in.
Het is hier de plaats om iets dieper in te gaan op een prijsbeleid dat 'zich moet
richten naar de wereldmarkt'. Zowel in het Groenboek van de Europese Commissie als
in het WRR-rapport wordt met deze gedachte gespeeld, hoewel mij blijkt dat men
steeds zeer vaag blijft over wat nu dat 'meer marktgerichte beleid' precies inhoudt.
Professor C.T. de Wit, een van de auteurs van het WRR-rapport, is duidelijk in een
interview in Binder, het kaderblad van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt. In
antwoord op de vraag: 'Hoe ver zouden de prijzen dan wel moeten dalen?' zegt hij daar:
'Je moetje richten op een budgettair evenwicht van agrarische produkten aan de grens.
Evenwicht tussen wat er binnenkomt aan invoerheffingen en betaald moet worden aan
exportrestituties.'
Dat nu lijkt mij zeer aanvechtbaar. Afgezien van het feit dat het ons weinig zal
helpen in de handelsonderhandelingen, betekent een dergelijk beleid in de nettooverschotsituatie waarin Europa zich thans bevindt, een prijsverlaging tot het niveau
van de wereldmarkt. De wereldmarkt is voor een aantal belangrijke basisprodukten
(granen, vetten, zuivel, suiker,vlees) een 'overschottenmarkt'. Ze is de resultante van
het afwentelen van de moeilijkheden in de landbouw van de rijke industrielanden
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(de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten voorop) op de markt, niet alleen
via uitvoerrestituties maar vooral door overschotten in bulk te verkopen tegen afbraakprijzen. We moeten vaststellen dat het wereldmarktprijsniveau geen redelijk bestaan
kan geven aan de overgrote meerderheid van de boeren in de Europese Gemeenschap,
noch in de Verenigde Staten, Canada en Australië, en zeker niet in de ontwikkelingslanden. De slechte voedingssituatie is in vele ontwikkelingslanden mede het gevolg van
de te lage prijzen van een aantal basisprodukten.
Natuurlijk is het wenselijk daarin verbetering te brengen door 'produktenakkoorden op wereldschaal'. Ik zie die echter in de naaste toekomst niet gerealiseerd.
Wel heb ik het vermoeden dat het huidige Europese prijsniveau voor een aantal markt ordeningsprodukten dichter ligt bij het meest wenselijke wereldmarktprijsniveau dan
bij het tegenwoordige prijsniveau op die overschottenmarkt. De bestrijding van de
voedseltekorten in de arme ontwikkelingslanden zou gebaat zijn met een aanmerkelijk
hoger prijspeil van een aantal agrarische basisprodukten. En niet alleen de bestrijding
van de honger, doch ook de totaal scheefgetrokken verhouding tussen grondstoffenprijzen en prijzen van eindprodukten, die iedere werkelijke ontwikkeling van de arme
landen tot een illusie maakt. Er is dus geen enkele reden om het prijspeil aan te passen
aan het zogenaamde wereldmarktprijspeil.
Mijn conclusie luidt dat noch een matige, noch een aanzienlijke prijsverlaging zal
leiden tot een afzetvergroting van betekenis. Een aanpassing aan het wereldmarktprijspeil ligt mijns inziens buiten iedere politieke mogelijkheid, en is op zichzelf geen
redelijke doelstelling.

Prijsverlaging leidt tot produktieverhoging
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Het lijkt mij van belang hier te wijzen op een aspect van de prijsverlagingsdiscussie dat
zich met name in Nederland voordoet. Dan hoort men de volgende verdediging:
het prijsniveau kan wat verlaagd worden zonder dat een groot deel van de bedrijven in
Nederland in moeilijkheden komt. Dit zou kunnen leiden tot produktievermindering
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elders in Europa en dus tot grotere kansen voor de Nederlandse landbouw. Laten we
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daarvan gebruik maken.
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Ik acht dat een begrijpelijk doch kortzichtig standpunt. Afgezien van de vraag of de
produktie elders zal afnemen, acht ik een dergelijk beleid in de Gemeenschap politiek
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onhaalbaar. Het verleden leert ons al voldoende, als we bijvoorbeeld letten op de positie
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van de boeren in Duitsland. En het grote gevaar is dat een dergelijk beleid direct
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aanstuurt op een re-nationalisatie van het landbouwbeleid. En dat is het laatste
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waaraan de Nederlandse land- en tuinbouw behoefte heeft.
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Vrij algemeen wordt de stelling gehanteerd dat prijsverlaging zal leiden tot
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beperking van de produktie. Zowel in het Groenboek als in het WRR-rapport gebeurt
dat; blijkbaar wordt de stelling reeds aanvaard als uitgangspunt voor een nieuw beleid.
Voor mij staat het geenszins vast dat prijsverlaging een middel is tot produktiebeperking. Wel zal een prijsverlaging voor een produkt een verschuiving naar andere
produkten tot gevolg hebben. Een lagere prijs voor tarwe zal de verbouw van andere
granen doen toenemen. Lagere graanprijzen in het algemeen zullen wellicht leiden tot
een uitbreiding van de teelt van eiwithoudende gewassen. Als daar tenminste een zelfde
invoerregime wordt gehanteerd als bij de granen... Het betekent echter dat- bij gelijkblijvende vraag - die andere markten worden beïnvloed en dat ook daar lagere prijzen
zullen ontstaan. Een en ander zal tenslotte leiden tot een nieuw evenwicht op een lager
algemeen prijsniveau, zonder de totale produktiehoeveelheden te verminderen.
Ik roep in herinnering: de uitgebreide debatten die in de zestiger jaren zijn gevoerd
bij het introduceren van 'de hoeksteen' van het landbouwbeleid. Het uitgangspunt
daarvan was: schep voor een aantal basisprodukten in de landbouw een 'aanvaardbaar'
Europees prijsniveau en het zal van invloed zijn op de totaliteit van het produktiepakket. Dat was de verdediging van het gemeenschappelijke marktordeningsbeleid
voor granen, suiker, zuivel, vlees en zelfs groenten en fruit, successievelijk uitgebreid
tot een scala van andere produkten.
Het komt mij voor dat men nu bezig is deze hoeksteen van beleid los te wrikken
zonder voldoende na te denken over de consequenties. Men dient wel te overwegen
dat een prijsverlaging voor enkele belangrijke marktordeningsprodukten het gehele
prijsniveau van landbouwprodukten onder druk zet, en dus een zeer grote invloed heeft
op het inkomensniveau in de landbouw. Ze zet zich door tot niet-marktordeningsprodukten, zelfs voedergewassen en de opbrengst van weidegronden. Indien men dat
gewenst vindt en deze verlaging van inkomens meent te moeten compenseren met een
scala van sociale maatregelen en inkomenssteun, dan is dit een vorm van beleid
waarvan de consequenties moeten worden onderzocht. Daarover straks.
Wat zullen de gevolgen zijn van een algehele prijsverlaging van de produkten?
Zonder twijfel zal ze leiden tot een versnelde uittocht van boeren uit de landbouw, met
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name in de zwakke gebieden. Maar ik acht de kans dat gronden uit de produktie zullen
worden genomen, zeer gering. Misschien zal het hier en daar op de allerslechtste
gronden gebeuren, maar dan zal het toch om uitzonderingen gaan. Dat heeft het
verleden bewezen. En het zal geen zoden aan de dijk zetten als het doel een werkelijke
produktievermindering is, een vermindering die toch zeker 10 a 20% van de huidige
produktiewaarde zal moeten zijn in het komende decennium.
Die versnelde uittocht van boeren door de te lage rentabiliteit heeft tot gevolg een
overdracht van de grond aan de blijvers; leidt dus tot bedrijfsvergroting. Een proces dat
al tientallen jaren aan de gang is, krijgt nu een extra stimulans.
En leidt dit tot verlaging van de totale produktie? Geenszins... De feiten wijzen op
het tegendeel, namelijk een verhoging van de totale produktie. Indien wij bijvoorbeeld
de resultaten van het boekhoudkundig onderzoek van de zogenaamde ILB-bedrijven in
Europa nader analyseren, en daarbij de resultaten van de gemeenschappelijke enquête
inzake de structuur van de landbouwbedrijven in de Gemeenschap betrekken, dan
kunnen we vaststellen dat bedrijfsvergroting leidt tot een hogere produktie per hectare.
Uit tabel 2, gebaseerd op de genoemde onderzoeks- en enquête-resultaten, blijkt
immers overduidelijk dat de produktiewaarde per hectare toeneemt met de bedrijfsgrootte. Het blijkt dat dit beeld zich zonder uitzondering voordoet in alle lidstaten.
Daarbij hebben in Engeland en Ierland de kleine bedrijven nog niet éénderde van de
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produktiewaarde per hectare die daar op de grote bedrijven wordt aangetroffen.
De conclusie moet dan ook luiden dat een aanzienlijke prijsverlaging eerder zal
leiden tot produktieverhoging. Dat is dus het tegengestelde van wat men dacht te
bereiken.
Prijsbeleid: veroorzaker van de problemen?

De vraag is gerechtvaardigd of het prijsbeleid van de afgelopen decennia de veroorzaker
is geweest van de grote problemen waarmee we thans in de Europese Gemeenschap
worstelen. Heeft de prijspolitiek verstarrend gewerkt op de ontwikkeling van de
landbouw? Is ze de veroorzaker van de overschotten? Hoe staat het met de inkomens
van de boeren in Europa?
Het lijkt van belang hierover enige opmerkingen te maken. In het kort sta ik stil bij
de eerste twee vragen. Vervolgens ga ik uitvoeriger in op de inkomenssituatie in de
Europese landbouw, daarmee de basis leggende voor een aansluitende beschouwing van
het compensatievraagstuk waarmee de Gemeenschap zou worden geconfronteerd in
geval van rigoureuze prijsverlagingen.
Is verstarring het gevolg geweest van het prijsbeleid dat in de afgelopen decennia is
gevoerd?
Ik meen dat we mogen vaststellen dat nog nimmer in de geschiedenis de landbouw
in zo'n snelle ontwikkeling heeft verkeerd als juist gedurende de laatste decennia.
Ik beweer niet dat het prijsbeleid de oorzaak daarvan was; ik stel echter wel vast dat het
zeker geen belemmering is geweest. Als we zien hoe de produktiviteitsverhoging ook de
landbouw in haar greep heeft; hoe in een zeer hoog tempo de mechanisatie is doorgedrongen; hoe nieuwe technologieën hun invloed uitoefenen: we mogen wel van een
revolutie spreken! Natuurlijk, het gaat hier iets sneller en daar wat langzamer.

s
Maar wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting doen toch ten volle hun
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invloed gelden. Wellicht is het zo dat een stabiel prijsniveau een gunstige invloed heen
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op de investeringsbereidheid, en als zodanig produktiviteitsverhogend werkt.
Zijn de overschotten het gevolg van het prijsbeleid?
In het voorgaande hebben we gezien dat het wereldmarktprijspeil voor Europese
omstandigheden onbruikbaar en ongewenst is, en dat een prijsverlaging ook zeer
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weinig effect op de afzet heeft. Het ontstaan van de overschotten is de logische
consequentie van de revolutionaire technologische ontwikkeling die leidt tot een
stijging van de produktie met 1 a 2% per jaar, terwijl de binnen-Europese behoefte
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praktisch constant blijft en er - behalve tegen afbraakprijzen - op de wereldmarkt geen
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plaats is.
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Het is te gemakkelijk om ervan uit te gaan dat overschotten kunnen worden
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vermeden door een laag prijsniveau. Dat hebben de landbouwcrises van een eeuw en
een halve eeuw geleden ons wel geleerd.
De prijspolitiek als hoeksteen van de inkomenspolitiek zal ik trachten te benaderen
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vanuit twee invalshoeken:
-

Wat is het prijsverloop over het laatste decennium geweest en welke invloed heeft
dat gehad op de inkomens van de landbouwers?

-

Wat zijn de consequenties van een prijsverlaging voor het landbouwinkomen en op
welke wijze en in welke mate kan daaraan door compenserende maatregelen
worden tegemoet gekomen?
Uit een vergelijking van de prijsontwikkeling van de marktordeningsprodukten met

die van de produktiemiddelen blijkt dat de af-boerderij-prijzen enigermate zijn achtergebleven bij de inputprijzen. Uitgedrukt in nationale valuta's en gemiddeld voor de
Europese Gemeenschap exclusief Spanje en Portugal, zijn de prijzen van de produktiemiddelen tussen 1973 en 1983 gestegen van 100 naar 288 en die van de landbouwprodukten af-boerderij van 100 naar 247. Dit wordt gecompenseerd door de stijging van de
produktiviteit, die vooral de laatste jaren gunstig uitwerkt op het boereninkomen.
Het is van belang na te gaan hoe het in feite staat met het boereninkomen, en dat in
vergelijking met het inkomen in andere bedrijfstakken. Hoewel iedere vergelijking
mank gaat, meen ik dat het mogelijk is om een indruk te verkrijgen door het
arbeidsinkomen per arbeidsjaareenheid (AJE)3 in de landbouw te vergelijken met het
bruto jaarloon per arbeider in de industrie.
De netto bedrijfsresultaten in de landbouw geven grote verschillen te zien, al naar
gelang van de bedrijfsomvang en de intensiteit van het bedrijf. Ook blijken er grote
verschillen te bestaan tussen de leden-landen. Daarbij komt dat binnen een niet
onbelangrijke categorie van zeer kleine bedrijven het inkomen voor een groot deel
wordt gehaald uit werkzaamheden buiten de landbouw. Door het hanteren van het
inkomen per AJE kan men echter toch een vergelijking maken.
3

Arbeidsjaareenheid (AJE) staat voor de landbouwwerkzaamheden die in een jaar feitelijk
worden verricht door een volledig werkzame arbeidskracht. Voor deeltijd- en seizoenarbeid
wordt een bepaald gedeelte van de AJE in aanmerking genomen.
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Zorgelijke inkomenssituatie op de meeste bedrijven
In het boekjaar 1983/84 waren 2,7 miljoen bedrijven vertegenwoordigd in het
Informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen (ILB); op een totaal van 5,2
miljoen bedrijven was dat ongeveer de helft. We mogen ervan uitgaan dat het grote
aantal zeer kleine bedrijven niet is vertegenwoordigd in het ILB, doch dat dit voor de
grotere bedrijven vanaf 4 Europese Grootte Eenheden (EGE) wel het geval is. Met het
oog op - nog te bespreken - eventuele maatregelen van sociale compensatie bij een
mogelijke beleidswijziging in de produktiesfeer heb ik de bedrijven ingedeeld in drie
categorieën, gebaseerd op hun produktieomvang. Het resultaat is weergegeven in
tabel 3. We kunnen de zeer kleine bedrijven niet uitschakelen bij de beoordeling van de
inkomenspositie. Niet alleen brengen deze circa 3 miljoen bedrijven als categorie nog
een aanmerkelijke produktiewaarde voort, ze vormen eveneens een politieke factor van
grote betekenis.
We bekijken eerst die bedrijven met een omvang van minder dan 4 EGE (verder aan
te duiden als A-bedrijven). Het blijkt dat hier gemiddeld nauwelijks enig arbeidsinkomen wordt gehaald indien men de normale rentabiliteitsberekening (op pachtbasis) hanteert. Het is in Engeland, Ierland en Denemarken zelfs negatief. In verband
met de beoordeling van eventueel te nemen beleidsmaatregelen heb ik tevens nagegaan
wat op deze zeer kleine bedrijfjes, meestal deeltijdbedrijven, eigenlijk als 'inkomen'
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wordt gezien. Ik noem dat 'fictief inkomen', hoewel de betrokkenen het zien en voelen
als 'reëel inkomen'. Het is het verschil tussen ontvangsten en werkelijke gedane
uitgaven. Onder de laatste vallen alle uitgaven ten behoeve van de produktie, die van
rente voor geleend kapitaal, en de verschuldigde pacht. Afschrijvingen en rente van
kapitaal worden niet in rekening gebracht. Anders gezegd: het gaat om het bedrag dat
de boer in de hand houdt.
Het is dit bedrag dat in aanmerking wordt genomen als men maatregelen overweegt
van produktieverlaging, of indien men bedrijfsbeëindiging wil bereiken via inkomenssteun. Voorts is er een factor die vaak over het hoofd wordt gezien: dat in de pacht van
het bedrijf ook de huur van de woning zit. Dat is een aanmerkelijke post. Bij bedrijfsbeëindiging en verhuizing staat het gezin voor het huren (of kopen) van een nieuwe
woning.
Voorbeeld: Een kleine boer pacht een bedrijfje van 10 hectare voor 180 ECU/ha.
Dat is is dus 1.800 ECU per jaar. Aan eventuele huur voor een eenvoudige woning
elders zal hij zeker 12 x 160 = 1.920 ECU per jaar moeten neerleggen. Hij woont dus op
zijn bedrijf eigenlijk 'gratis'. In vergelijking met het bruto jaarloon van een industriearbeider moet dit 'gratis wonen' als inkomen worden aangemerkt. In tabel 4 heb ik
voor een zevental lidstaten het aantal A-bedrijven en hun gemiddelde fictieve inkomen
weergegeven; het laatste uitgedrukt in ECU zowel als in procenten van het bruto
jaarloon van een industrie-arbeider. Van de niet genoemde landen ontbreken
voldoende gegevens.

Waar nu de grens moet worden getrokken tussen A- en B-bedrijven is moeilijk te
bepalen. Dat zal van veel regionale factoren afhangen. Het is trouwens ook van weinig
belang. Indien voor de zeer kleine (deel-)bedrijven inderdaad andere mogelijkheden
van inkomensvorming worden geschapen, zal men zich zelfs moeten hoeden voor het
trekken van een grens. Zo'n afbakening is oncontroleerbaar, en maakt de maatregelen
onuitvoerbaar. Vast staat evenwel dat bij een vrije keuze tussen beëindiging en
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extensivering het beleid een kostbare zaak wordt, gezien de hoogte van het zogenaamde
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fictieve inkomen. Bij een gezamenlijke produktiewaarde van bijna éénvijfde van het
totaal kan men de A-bedrijven echter niet buiten schot laten. Hierop kom ik straks
terug.
Nu de harde kern van de landbouw: de B-bedrijven met een omvang van 4-40 EGE
en de grote C-bedrijven van 40 EGE en groter.
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Hoe staat het met het inkomen per AJE dat gemiddeld wordt gehaald op de
werkelijke boerenbedrijven: bedrijven van 4 EGE en groter? In het overzicht van tabel 5
heb ik de inkomens vergeleken met het nationaal verdiende bruto industrieloon.
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Hoewel het normaal is op deze werkelijke landbouwbedrijven uit te gaan van de
rentabiliteit op pachtbasis, dient voor een goede inkomensvergelijking toch in
aanmerking te worden genomen dat ook op die bedrijven de woninghuur als kosten (in
de pacht) gerekend is. Hiervoor heb ik een extra inkomensbestanddeel van 2.000 ECU
per jaar verdisconteerd.
De tabel laat ons zeer grote verschillen zien. Van de 2,2 miljoen boeren (B- en Gebedrijven) haalt éénvijfde het bruto industrieloon met éénderde van het totale
landbouwareaal. Op de bedrijven die 40 EGE of groter zijn, wordt het arbeidsinkomen
in de industrie meestal ruimschoots gehaald; in Nederland en België ruim het dubbele
daarvan. Duitsland vormt een uitzondering. Indien we in Duitsland het gemiddeld in
Nederland verdiende bruto industrieloon als norm zouden stellen, zou daar nog dat
industrieloon niet worden gehaald, ook niet op de grotere bedrijven.
In aanmerking nemende dat vier-vijfde van alle werkelijke boeren (dus niet
meegerekend de ruim 3 miljoen zeer kleine bedrijven) het paritaire arbeidsinkomen
per AJE niet haalt, mogen we de conclusie trekken dat het prijsbeleid in het verleden
geenszins royaal is geweest. De toestand op de grote meerderheid van de bedrijven is
zorgelijk.
Uiteenlopende inkomenseffecten maken prijsverlaging politiek onhaalbaar

Het is dan ook niet zonder reden dat reeds jaren discussie gaande is over de vraag of een
prijsbeleid dat als hoeksteen voor het inkomensbeleid geldt, in de toekomst wel te
handhaven is. Nu het moment gekomen is om na te gaan hoe de produktie kan worden
beperkt, en gedacht wordt aan het - in mijn ogen dus ondeugdelijke middel - van de
prijsverlaging, is het zinvol na te gaan of niet twee vliegen in een klap kunnen worden
geslagen:
- beperking van de produktie met financiële consequenties voor de boeren, en
- een stelsel van compensaties om het inkomen op peil te houden.
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Het Groenboek van de Europese Commissie gaat van deze gedachtengang uit, het
WRR-rapport sluit zich daarbij aan, en de politieke discussie beweegt zich meer en
meer in die richting. Een dergelijk beleid zou vanzelfsprekend de grote verschillen in
inkomen tussen de kleine en de grote bedrijven kunnen verminderen.
Vanwege de lagere prijzen zouden de kleinere bedrijven in aanmerking komen voor
inkomenssteun; de grotere bedrijven zouden die lagere prijzen moeten - en kunnen
verwerken.
Hoewel ik geenszins van mening ben dat lagere prijzen het marktevenwicht
naderbij zullen brengen, meen ik toch dat het zinvol is om uit een oogpunt van
inkomensbeleid na te gaan welke consequenties een dergelijk beleid zou hebben.
Men spreekt zo gemakkelijk van inkomenssteun, sociale compensatie. Waar het op
aankomt is: is zo'n maatregel uitvoerbaar; en wat zijn de financiële consequenties?
Daarom heb ik nagegaan wat bijvoorbeeld een prijsverlaging van de landbouwprodukten met 10% zou betekenen voor het gezinsinkomen.
De prijssteun van marktordeningsprodukten gaat dan aanzienlijk omlaag. Dat heeft
ook een sterke invloed op een aantal 'vrije' produkten. Het landbouwareaal krimpt
immers niet in en de afzet zal slechts zeer weinig toenemen. Ik ga er dan ook van uit dat
het nieuwe evenwicht wordt gevonden met een prijsverlaging van 10% over de gehele
produktie.
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Wat de inkomenseffecten betreft, beperk ik me tot de werkelijke boeren: de circa
2 miljoen bedrijven die 4 EGE of groter zijn. De 3 miljoen boeren in de A-categorie laat
ik buiten beschouwing; die zullen nimmer- bij welke prijspolitiek dan ook- een redelijk
inkomen uit het landbouwbeleid halen. Wat aan compenserende maatregelen ten
behoeve van de B-boeren wordt gedaan, zal echter vanzelfsprekend wel invloed
uitoefenen op de eventuele inkomenspolitiek voor de zeer kleine bedrijven.
Wat betekent nu een prijsverlaging van 10% voor het gezinsinkomen? Speciale
aandacht verdient daarbij de vraag: leidt een dergelijke prijsdaling tot een verlaging van
enige betekenis van de produktiekosten in de veehouderij? Het blijkt dat zo'n - voor die
sector compenserend - effect slechts in zeer geringe mate optreedt. Dit is een gevolg
van het feit dat in Europa het overgrote deel van de voedermiddelen wordt verbouwd
op het bedrijf zelf. Nederland maakt daarop een uitzondering. Voor zover het voer van
buiten de Europese Gemeenschap komt, heeft een prijsdaling binnen Europa geen
enkel effect. De graansubstituten hebben praktisch alle graaninvoer vervangen, terwijl
de eiwitgrondstoffen ook vrij van invoerheffing zijn. Zie voorts hetgeen ik ten aanzien
van de voederbalans op de bedrijven heb vermeld in de paragraaf over contingentering.
Een eventuele prijsdaling van 10% zou de inkomens binnen de Gemeenschap zeer
verschillend beïnvloeden. Dit blijkt uit tabel 6, waarin ik per lidstaat heb aangegeven in
welke mate het gemiddelde landbouwinkomen (op de B- en C-bedrijven) effect
daarvan zou ondervinden. De procentuele inkomensdaling varieert van 14% (bij een
uitgangssituatie van 4.400 ECU) in Griekenland, via 33% (over 20.800 ECU) in
Nederland en 58% (over 6.600 ECU) in Duitsland, tot 70% (over 6.900 ECU) in
Engeland. De aanmerkelijke verschillen blijken voor een groot deel het gevolg te zijn
van het feit dat de kosten-/opbrengstenstructuur sterk uiteenloopt voor de diverse
lidstaten.

Het is hier niet de plaats om verder daarop in te gaan. We constateren slechts het feit
dat deze verschillen in inkomensachteruitgang een grote belemmering vormen voor de
politieke besluitvorming in de Gemeenschap. Hierbij dient nog in aanmerking te
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worden genomen dat reeds nu in Duitsland praktisch nergens het bruto industrieloon
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wordt gehaald. Hoewel een 'krappe prijspolitiek' voorlopig nog wel wenselijk is, meen
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ik dat een prijsverlaging van enige betekenis in de Gemeenschap politiek niet haalbaar is.
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Compensatie van prijsverlaging: administratief onmogelijke opgave
Wat zijn eventueel de mogelijkheden van financiële compensatie? En wat zijn de
financiële consequenties daarvan?
Weer uitgaande van een beleid dat binnen enkele jaren een reële prijsdaling bereikt
van circa 10%, kom ik tot de volgende conclusie. Bij zo'n prijsverlaging zullen slechts
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81.000 landbouwbedrijven in de Europese Gemeenschap het bruto industrieloon
halen. Deze maken nog geen 4% uit van de bijna 2,2 miljoen bedrijven die 4 EGE of
groter zijn. Dat zou een desastreuze toestand zijn!
Zouden we de bedrijven compenseren met een financiële steun, gelijk aan de
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inkomensderving bij 10% prijsverlaging, en ons daarbij bepalen tot die bedrijven die
nog geen 75% van het bruto jaarloon in de industrie halen, dan zou daarmee een
bedrag van circa 7,7 miljard ECU per jaar gemoeid zijn. Het gaat dan om ongeveer 1,8
miljoen bedrijven, voornamelijk in de categorie met een bedrijfsomvang van 4-16 EGE.
Indien aan de zeer kleine bedrijven eveneens de inkomensderving zou worden vergoed,
zou dat nog eens 1,8 miljard ECU per jaar betekenen. Totaal zou er dus jaarlijks 9,5
miljard ECU aan inkomenssteun moeten worden uitgekeerd.
Het hoofdbezwaar tegen een dergelijk beleid zie ik echter in de welhaast
onmogelijke administratieve opgave van de controle op de uitgaven. En vooral ook van
belang is het volgende aspect, waaraan vaak stilzwijgend voorbij wordt gegaan: indien
een financiële steun wordt gegeven uit overheidsmiddelen, waar vindt men dan nog de
rechtvaardiging dat die steun beperkt moet blijven tot de boeren? Waarom zou ze niet
toekomen aan de middenstand; en aan andere vrije beroepen?
Ik ontken niet dat deze vraag óók kan worden gesteld ten aanzien van het huidige
prijsbeleid in de landbouw. Maar daar is een rechtvaardiging te vinden in een beleid dat
erop gericht is dat de consument voor zijn voedsel een prijs betaalt die althans aan een
redelijk rationeel bedrijf de mogelijkheid geeft van een arbeidsinkomen dat gelijk staat
met het bruto industrieloon. En wat het gegeven voorbeeld betreft: men dient daarbij
wel te bedenken dat de financiële compensatie werd berekend op grond van een precies
gegeven, namelijk een prijsdaling van 10%. Iets geheel anders is het indien een
compensatie moet worden voorgesteld aan de hand van een zeer krap prijsbeleid over
een aantal jaren. Ik zie niet dat daarover ooit politieke overeenstemming is te
verkrijgen, en zeker niet dat men daarbij tot een administratief sluitend geheel zou
kunnen komen.
Gestreefd moet worden naar een prijsbeleid dat is afgestemd op een categorie van
bedrijven die als 'rationeel' kunnen worden aangemerkt, en die een arbeidsinkomen
kunnen opleveren dat niet ver van het bruto industrieloon afligt. Dat zullen wellicht

39

bedrijven zijn die een produktiecapaciteit hebben van 8-40 EGE. Daarmee komt men
ongeveer op het huidige prijsniveau terecht. Iedere verlaging betekent een ongewenste
verarming van het platteland.
Ik meen dat de bezwaren tegen het huidige stelsel -waarbij het inkomensbeleid is
gebaseerd op de bedrijfsuitkomsten, dus in hoge mate wordt bepaald door het prijsbeleid voor marktordeningsprodukten- niet opwegen tegen de nadelen van de mijns
inziens onhanteerbare en politiek controversiële inkomenssteun. Wel acht ik een nader
onderzoek naar de positie van de A-bedrijven (met een omvang van minder dan 4 EGE)
noodzakelijk. Ik kom daar straks op terug.
Mijn verkenningen en overwegingen tot nu toe samenvattende, kom ik tot de
volgende conclusies:
Het huidige stelsel is zeker niet ideaal. Het zal ook steeds zeer moeilijk zijn om
politieke overeenstemming te verkrijgen, vooral ook in acht genomen de chronische
achterstand in de landbouwontwikkeling in enkele landen. In de politiek is het nu
eenmaal wijs zich de grenzen van het kunnen te realiseren.
Marktevenwicht valt slechts te bereiken door produktievermindering.
De zogenaamde medeverantwoordelijkheidsheffing moet worden afgewezen als
onwerkzaam. Het instrument van de contingentering van de produktiehoeveelheid is
slechts toepasbaar in enkele gevallen, zoals bij melk en suiker. Prijsverlaging moet
40

worden afgewezen omdat deze niet leidt tot produktievermindering.
Blijft dus over: areaalbeperking.
Randvoorwaarden voor een systeem van areaalbeperking

Ook bij het instrument van de areaalbeperking zullen we echter wel degelijk moeten
nagaan wat de consequenties daarvan zijn, en hoe het kan worden toegepast. En ook
hier is het een balanceren tussen enerzijds de politieke haalbaarheid en anderzijds de
administratieve uitvoerbaarheid. Terwijl hier eveneens de sociaal-demografische
gevolgen uitermate belangrijk zijn. Een ding staat wel vast: niet produceren is de
goedkoopste manier van produktiebeperking! De waanzin van het afgelopen
decennium: ongelimiteerd produceren en het overschot met inzet van miljarden tegen
atbraakprijzen sleten, zal dan in ieder geval tot het verleden behoren. Dat opent
mogelijkheden die de huidige financiële problemen aanmerkelijk kunnen verlichten.
Men denke echter niet dat het goedkoop is. Vooral de eerste jaren zullen nog
aanmerkelijke financiële offers vragen.
Ten aanzien van de politieke haalbaarheid stel ik voorop: aangezien we uitgaan van
een communautair beleid, en renationalisatie dus strikt afwijzen, is het afwegen van de
te nemen maatregelen van doorslaggevende betekenis. Het politieke evenwicht kan in
deze complexe materie slechts worden gerealiseerd als de gehele operatie in al haar
overzienbare consequenties goed is doordacht en afgewogen wordt gepresenteerd.
Slechts één instituut is daartoe in staat: de Europese Commissie.

Ik heb er reeds op gewezen dat de administratieve uitvoerbaarheid zeer zou zijn
gebaat met een automatisch werkend stelsel; dat wil zeggen: een stelsel dat het voor de
boeren aantrekkelijk maakt om zelf te besluiten om grond uit de produktie te nemen.
In een dergelijk stelsel passen verhandelbare produktierechten, evenals verhandelbare
'dekvrucht'-verplichtingen4. Bijbehorend voordeel: de produktiebeperking zal
voornamelijk daar plaatsvinden waar de kosten het hoogst zijn.
Zoals ik reeds heb betoogd, zullen de politieke bezwaren tegen zo'n stelsel
onoverkomelijk blijken te zijn. Immers, de reeds marginale gebieden krijgen de zware
last van produktiebeperking te dragen; een last die niet met communautaire middelen
is te compenseren. Voorts is het een kostbare methode omdat de boer niet op
rentabiliteitsgronden reageert. Deze overwegingen leiden mij tot de conclusie dat de
beperking van het cultuurgrond-areaal een verplichting zal moeten zijn, een
verplichting die niet overdraagbaar is.
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Daarbij merk ik op dat meermalen wordt betoogd dat, indien bijvoorbeeld in de
komende decennia 20 è 30 miljoen hectare cultuurgrond uit de produktie moet worden
genomen, de 'overheid' gaat plannen en regelen waar dat moet gebeuren. Er zou als het
ware sprake zijn van een nieuw ruimtelijk inrichtingsplan voor Europa: hier landbouw,
daar bossen en ginder recreatieterreinen, ecologische reserves, etc. Deze tendens neem
ik waar in het WRR-rapport. Vergeet het maar! Afgezien van de vraag of het werkelijk
wenselijk is: Europa is er eenvoudig niet toe in staat. Noch de politieke besluitvorming,
noch de administratieve capaciteit is ervoor aanwezig. Europa mist eenvoudig de
politieke structuur en bestuurskracht.
Wel lijkt het mij mogelijk dat in een tweede these door een soort ruilverkaveling op
regionale en nationale grondslag een nieuwe ruimtelijke ordening wordt geschapen.
Zulks zou op termijn gewenst kunnen zijn indien bijvoorbeeld op communautaire
basis wordt gekozen voor een stelsel van dekvruchtverplichting waarbij deze
verplichting aan iedereen wordt opgelegd, en er vanzelfsprekend een sterke
versnippering van 'niet-cultuurgrond' gaat ontstaan. Ik waarschuw er echter voor een
gemeenschappelijk orgaan hiermee te belasten. Ieder land is evenwel vrij om in zijn
eigen politieke wilsvorming binnen het kader van de gemeenschapsverplichting tot het
inperken van de produktie te streven naar een beter ruimtelijk beleid.
Natuurlijk is het verleidelijk om te gaan differentiëren in de omvang van de
dekvruchtverplichting, bijvoorbeeld naar gelang van de bedrijfsgrootte. Iedere
differentiatie of verfijning van het systeem maakt het echter moeilijker uitvoerbaar,
oncontroleerbaar, en mijns inziens ook politiek moeilijk aanvaardbaar.
Hoewel men zou kunnen overwegen weidegronden buiten de verplichting te
houden omdat de zuivelproduktie reeds wordt beperkt door het melkcontingent, blijkt
dit onredelijk te zijn tegenover bedrijven die - zoals bijvoorbeeld in Denemarken -

' Onder 'dekvrucht-verplichting' is kortheidshalve te verstaan: het verplicht uit cultuur nemen
van grond en het geven van een andere bestemming daaraan, zoals bos, recreatie, ecologisch
terrein en braak.
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nauwelijks weidegronden kennen. Afgezien daarvan is op zichzelve een beperking van
het weide-areaal gewenst als ondersteuning van de melkcontingentering. Ze zal het
uitwijken bemoeilijken naar de produktie van rundvlees, een produkt waarvan ook
reeds een overschot ontstaat, en via het scheuren van grasland naar de teelt van
akkerbouwprodukten. Het doel zal moeten zijn de totale produktie terug te dringen.
De dekvruchtverplichting zal voor blijvend grasland kunnen worden bereikt door
een 'maai-mest-weide-verbod'; dat wil zeggen: door het laten ontstaan van ecologisch
waardevol terrein zonder produktie.
Dus: geen enkele uitzondering!
Een aantal vragen met betrekking tot het systeem van areaalbeperking dient te
worden beantwoord:
-

welke omvang dient de dekvruchtverplichting te hebben;
welke speciale problemen ondervinden de zeer kleine bedrijven (kleiner dan
4EGE);

-

kan de inkomensderving worden gedragen door de boeren;

-

wat zijn de eventuele financiële consequenties en wie moet deze dragen?
Omvang van de produktiebeperking

Indien we de te verwachten produktiestijging in het komende decennium vergelijken
42

met de afzetmogelijkheden, mogen we rekenen op een toename van het jaarlijkse
overschot met minstens 1% van de produktiewaarde. Het huidige jaarlijkse overschot
bedraagt circa 7,5% van de produktiewaarde. Uiteraard zal moeten worden getracht de
produktiebeperking aan te passen aan het te verwachten overschot, dit om zoveel
mogelijk een marktevenwicht te verkrijgen. Eventuele tekorten kunnen vanzelfsprekend steeds door invoer worden gedekt. Om te beginnen zou een globale
produktiebeperking van 10% voldoende zijn. Ze zal echter in de loop van de negentiger
jaren zeker.20% moeten bereiken.
Gedurende deze eerste periode zal de bestaande contingentering van de melk en de
suikerproduktie moeten worden gehandhaafd. Wel zal het nodig zijn deze contingenten
aanzienlijk te verlagen: het melkcontingent met nog circa 10% en dat van suiker met
zeker 20%, dit laatste nog onder de voorwaarde dat de bestaande steunmaatregel ten
aanzien van het zoetstofgebruik kan worden gehandhaafd. Het besluit van de Raad van
Landbouwministers om het melkcontingent in de komende twee jaren nog eens met
10% te verlagen is een stap in de goede richting. Het zal echter blijken dat deze stap nog
niet voldoende is. Het is de vraag of men verder kan gaan met de verlaging van het
produktiecontingent voor een produkt zonder een begeleidende maatregel van areaalbeperking, en of de nu door te voeren verlaging van het melkcontingent niet reeds
moet worden begeleid met een dergelijke maatregel.
De produktiebeperking via areaalbeperking zal zich dus moeten uitstrekken over
het totale areaal aan bouwland en blijvend grasland. Uitgezonderd worden de tuinbouw
en de zogenaamde blijvende teelten, zoals die van fruit, druiven en olijven. De laatste
vertegenwoordigen een produktiewaarde van circa 14 miljard ECU. Waar blijkens tabel 3
de totale agrarische produktiewaarde 153 miljard ECU bedraagt, zal de produktiebeperking van voorshands 10% betrekking hebben op een produktiewaarde van rond
140 miljard ECU.

Om de omvang van de gewenste dekvruchtverplichting voor de werkelijke
landbouwbedrijven te kunnen bepalen dient men te weten hoe groot een eventuele
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produktiebeperking op de zeer kleine bedrijven zou kunnen zijn. Voor deze laatste
categorie zal een bijzondere benadering gewenst zijn, een benadering die aansluit bij
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bestaande regelingen ten aanzien van voortijdige beëindiging, extensivering, etc. Het is
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moeilijk te schatten in hoeverre speciale maatregelen voor de kleine bedreven effect

zullen sorteren. Dat zal in hoge mate afhangen van de voorwaarden die in het
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vooruitzicht worden gesteld met het oog op het overgaan tot hetzij bedrijfsbeëindiging,
hetzij extensivering. Het is dus in grote mate een kwestie van beschikbaarstelling van
voldoende financiële middelen voor die sociale programma's.
Om enig inzicht te krijgen in de oppervlakten die de echte landbouwbedrijven
onder dekvrucht zullen moeten leggen, ga ik uit van de volgende hypothese: Door een
sociaal programma voor de zeer kleine bedrijfjes besluit 10% tot vroegtijdige
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beëindiging; 15% neemt deel aan een programma van extensivering tot een gemiddelde
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van 60% van de oorspronkelijke produktie. Tesamen betekent dit een vermindering van
de produktie met een waarde van 6 miljard ECU per jaar. Voor de echte landbouwbedrijven is derhalve een produktievermindering noodzakelijk ter waarde van 8 miljard
ECU. Waar de bedrijven met de blijvende teelten met een produktiewaarde van 14
miljard ECU voornamelijk tot deze laatste categorie behoren, dient wederom gelet op
tabel 3, de produktievermindering op de echte landbouwbedrijven te worden
doorgevoerd over een totale produktiewaarde van rond 110 miljard ECU. Het gaat daar
dus om een vermindering met 7,5%.
Aangezien de plaats van de verplichte braaklegging is overgelaten aan de vrije keuze
van de ondernemer, zal hij voornamelijk zijn marginale gronden daarvoor bestemmen.
De dekvruchtverplichting zal dan ook meer dan 7,5% van het areaal moeten betreffen;
een dekvruchtpercentage van 10 lijkt gerechtvaardigd aan het begin van de operatie.
Al naar gelang van de verdere ontwikkeling van de produktie en van de afzet zal het
kunnen worden verhoogd.
Inkomensderving, compensatie en budgettaire besparingen

Wat betekent de dekvruchtverplichting aan inkomensderving voor de bedrijven?
En hoe kan hieraan eventueel worden tegemoet gekomen?
Ook hier blijkt dat de achteruitgang van het inkomen per bedrijf (het gezinsinkomen) sterk uiteenloopt voor de verschillende landen. De resultaten van een
berekening betreffende de bedrijven die 4 EGE of groter zijn, heb ik weergegeven in
tabel 7. De vermindering van inkomen heeft betrekking op het totaal van de
landbouwprodukten plus die van de veehouderij. Ze is te compenseren met een bedrag
van 4,5 miljard ECU per jaar.
Welke besparingen staan daar tegenover?
Indien wij ervan uitgaan dat met een beperking van 10% van het landbouwareaal en
van 10% van de veeteeltproduktie het marktevenwicht wordt bereikt, zijn er geen
overschotten meer.

43

Voor het begroten van de huidige kosten van de overschotten ga ik uit van de
gegevens in het Commissieverslag over 1985. Daarbij moeten wij ons baseren op het
jaarlijkse overschot, en niet op de enorme bedragen die het gevolg zijn van de
opgestapelde voorraden over vele jaren. Wel verwacht ik dat de huidige afzetkosten
belangrijk hoger liggen in verband met de gedaalde dollarkoers.
Tabel 8 biedt een overzicht van de uitgaven aan uitvoerrestituties over de vier
hoofdprodukten (granen, zuivel, rundvlees en suiker), alsmede van de inkomsten uit
heffingen die daar tegenover staan. Als saldo resteert er een netto afzetverlies van ruim
5,5 miljard ECU. Een paar kanttekeningen bij deze cijferopstelling zijn op hun plaats.
Het in het Verslag 1985 vermelde bedrag van 1,1 miljard aan inkomsten uit heffingen op
suiker is in zoverre misleidend dat het het werkelijke verlies maskeert dat ontstaat door
de te hoge binnen-Europese suikerprijs, waardoor een deel van het exportverlies wordt
betaald door de consument. Verder zijn de werkelijke uitgaven van het Garantiefonds
natuurlijk veel hoger, doordat de oude voorraden zeer zwaar drukken via opslag en
verlies. De jaarlijkse verliezen via uitvoerrestituties van circa 5,5 miljard ECU zullen
hoger zijn vanwege de bijkomende kosten voor opslag, en voorts als gevolg van
eventuele verkoopovereenkomsten tegen zeer lage prijzen. Uit de financiële verslagen
blijkt niet in welke mate een en ander invloed heeft op het kwantum dat jaarlijks als
overschot moet worden aangemerkt.
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Ik schat het effect ervan op 1 a 2 miljard ECU, zodat het totale jaarlijkse verlies op
het huidige overschot komt in de buurt van 7 miljard ECU. In tabel 7 werd de jaarlijkse
inkomensderving als gevolg van de introductie van een dekvruchtverplichting becijferd
op 4,5 miljard ECU. Van de invoering van deze produktiebeperking met een volledige
budgettaire inkomenscompensatie mogen we dus een jaarlijkse besparing van circa
2,5 miljard ECU verwachten.
Het is de vraag of het inkomensverlies van de boeren moet worden vergoed door de
Gemeenschap. Te verdedigen valt de compensatie direct door de leden-landen te laten
financieren, aangezien de lasten van de vermindering van de overschotten gelijkelijk
zijn verdeeld over alle lidstaten, al naar gelang van hun bijdrage in de produktie. Een
voordeel daarvan zou zijn: een aanmerkelijke ontlasting van de communautaire
begroting. Een nationaal te financieren compensatieregeling zou voorts bijdragen tot
het vermijden van de mogelijkheid tot misbruik van toch moeilijk te controleren
communautaire regels. Iedere lidstaat zou dan zelf kunnen beslissen in welke mate hij
de verliezen wenst te compenseren.
Voorts kan men zich afvragen of het wenselijk is de inkomenscompensatie te
realiseren door een prijsverhoging van enkele marktordeningsprodukten. Hoewel een
prijsverhoging zeer verschillend doorwerkt in de inkomens, lijkt een verhoging van
5 a 6% voldoende om een volledige compensatie op het gemiddelde bedrijf te bereiken
bij een dekvruchtplicht van 10%. Het lijkt mij echter niet gewenst reeds in de eerste fase
van de sanering daarmee te beginnen. Pas nadat meer ervaring is opgedaan met het
zoeken naar het marktevenwicht, zou de inkomenscompensatie via de prijzen de plaats
kunnen innemen van de directe financiering. Bovendien is het gewenst prijsveranderingen van de produkten mede te gebruiken om eventueel gewenste
verschuivingen in de produktie te stimuleren.

Het ligt voor de hand het beleid ten aanzien van de zeer kleine bedrijven te
ontwikkelen op basis van volledige vrijwilligheid. Er kan worden aangesloten bij
bestaande regelingen voor bedrijfsbeëindiging, voortijdige pensionering, bergboerensubsidie en dergelijke. In aanmerking genomen het 'fictieve inkomen' dat op deze
bedrijven nog wordt gehaald, zullen de als vergoeding in het vooruitzicht te stellen
bedragen vrij hoog moeten zijn.
Aangezien het doel van deze maatregelen niet zozeer ligt in de sfeer van produktievermindering, maar ze zullen worden getroffen met het oog op landschapsbehoud en
socio-demografische ontwikkelingen, is een aparte financiering op haar plaats.
Communautaire financiering is hier aangewezen, gezien de zeer verschillende situaties
in de leden-landen. De uitvoering kan plaatsvinden door de nationale en regionale
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Indien 10% van de A-bedrijven wordt uitgenodigd tot bedrijfsbeëindiging, zal
daarvoor naar mijn schatting minstens een bedrag van 2 miljard ECU per jaar nodig

•c

zijn. Als daarnaast nog 15% het bedrijf extensiveert tot 60% en belast wordt met het
toezicht op de landschappelijke verzorging c.q. het beheer van ecologisch terrein, en ter
plaatse blijk wonen, dan zal daarmede ruw geschat een bedrag van 1,5 miljard ECU per
jaar gemoeid zijn. In totaal komt dat neer op een bedrag van 3,5 miljard ECU per jaar
aan 'sociale uitgaven' voor de A-bedrijven.
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Tenslotte

Het is duidelijk dat de Europese Gemeenschap een sterke troef in handen heeft ten
aanzien van de vraagstukken die verband houden met de internationale handel en de
aanstaande besprekingen in het GATT, indien zij heeft besloten tot de uitvoering van
een programma van produktievermindering. Zij kan daarmede eisen stellen aan haar
handelspartners. Tevens zal zij daardoor in staat zijn om een.einde te maken aan de
lacunes die nog bestaan in het invoerregime van een aantal produkten dat nu
concurrentievervalsend werkt, vooral in de intensieve veehouderij. In een programma
van produktiebeperking past niet meer de vrije invoer van kunstmatig goedkoop
gehouden grondstoffen. Daarmee is dan tevens een belangrijke stap gezet om paal en
perk te stellen aan de ontwrichting in de intensieve veehouderij, die tot ernstige
milieuproblemen leidt.
Op de publikatie van het Groenboek van de Europese Commissie - dat ons een
goede analyse heeft gegeven - is een discussie gevolgd, in welk kader ook deze bijdrage
moet worden gezien. Ik hoop dat de Commissie niet zal talmen en zal komen met
afgeronde voorstellen die een einde kunnen maken aan de huidige desastreuze situatie
en die het gemeenschappelijk landbouwbeleid weten te behouden. Een landbouwbeleid
dat nog steeds mag worden gezien als een belangrijk bindend element in Europa.
Conclusies

1 Een globale beperking van de jaarlijkse landbouwproduktie met 10% in het
komende decennium lijkt noodzakelijk; in het tweede decennium kan ze oplopen
tot 20%. De Europese Gemeenschap is zeer beperkt in haar bestuurlijke capaciteit,

terwijl de politieke beslissingen slechts worden genomen indien er een evenwicht
tussen de lidstaten is in lusten en lasten. De te nemen maatregelen moeten
eenvoudig in de uitvoering zijn, uniform in de gehele Gemeenschap en goed
controleerbaar.
2

Contingentering van de produktiehoeveelheid kan slechts daar geschieden waar de
afzet zodanig plaatsvindt dat de hoeveelheden kunnen worden geadministreerd en
gecontroleerd. Dit is het geval bij suiker en melk. Voor granen is het instrument niet
aanwendbaar.
Het voordeel van contingentering is: een enkel produkt in overschot kan apart
worden verminderd. Nadelen zijn: het instrument werkt op den duur verstarrend,
en het verschuift de voortbrenging naar andere produkten en werkt daar dus
marktverstorend. Tenslotte heeft het weinig of geen invloed op de totale produktiewaarde.

3

Contingentering zal moeten worden gesteund door areaalbeperking (= dekvruchtverplichting). Wil deze politiek aanvaardbaar zijn, dan zal ze algemeen moeten zijn.
Daarin passen geen verhandelbare verplichtingen, noch een systeem van premie
voor dekvrucht. De beide laatste mogelijkheden leggen de lasten op de zwakste
bedrijven en de moeilijkste regio's.

4
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Wegens de zeer krappe inkomens in de landbouw, ook op de meer rationele
bedrijven, in grote delen van de Gemeenschap is financiële compensatie
noodzakelijk. De hiervoor benodigde bedragen zijn aanmerkelijk lager dan de
huidige uitgaven. Niet produceren is de goedkoopste manier van produktiebeperking.

5

Door prijsverlaging wordt geen produktiebeperking bereikt, eerder het tegendeel.
Wel biedt het instrument mogelijkheden tot een verschuiving in de produktie. Het
heeft slechts een zeer geringe afzetvergroting tot gevolg, tenzij het prijsniveau op
dat van de wereldmarkt wordt gebracht, hetgeen onmogelijke consequenties heeft
voor de boereninkomens. Een prijsverlaging van 10% leidt tot een situatie waarin
slechts 4% van de 2 miljoen werkelijke landbouwbedrijven in staat is om als
arbeidsinkomen het bruto industrieloon te halen. De rest zou dan financieel
gecompenseerd moeten worden, hetgeen uitermate kostbaar blijkt te zijn en zeer
moeilijk uitvoerbaar.

6

Bij een systeem van verplichte areaalbeperking met 10% kunnen de inkomensverliezen van de 2 miljoen echte landbouwbedrijven worden gecompenseerd met in
toteal 4,5 miljard ECU per haar. De bedragen kunnen worden uitbetaald per hectare
dekvrucht.
De huidige jaarlijkse uitgaven voor de afzet van het overschot, exclusief de oude
voorraden, liggen circa 3 miljard ECU hoger.

7

Voor de 3 miljoen zeer kleine bedrijfjes is een speciaal programma van vroegtijdige
beëindiging c.q. extensivering noodzakelijk. Het zal worden uitgevoerd op
vrijwillige basis. Gezien de huidige inkomens, zullen de compensaties hoog zijn. De
kosten zijn moeilijk te ramen. Voor zover de boeren niet deelnemen, vallen ze onder
de dekvruchtverplichting.

8 Het te bereiken marktevenwicht geeft de Gemeenschap een sterke onderhandelingspositie in het GATT. Ze zal vanuit die basis haar invoerregime kunnen
generaliseren, hetgeen een meer evenwichtige veehouderij in de hand werkt. Uit
milieu-overwegingen is dat een dringende noodzaak.
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Tabel 1
Graangebruik in veevoer in enkele lidstaten van de Europese Gemeenschap

Land

Procentueel

Percentage graan.

Graan (in kg),

direct op het

graanaandeel

per grootvee-

bedrijf gevoerd

in het mengvoer

eenheid gevoerd

73

23

1.130

5

15

430

57

49

850

?

34

2.100

Duitsland
Nederland
Frankrijk
Denemarken

EUR 10

890

Gegevens ontleend aan: Toepfer Marktberichten (Hamburg)
EUR 10 = Europese Gemeenschap, exclusief Spanje en Portugal.

Tabel 2
Gemiddelde oppervlakte en gemiddelde (absolute en relatieve)
produktiewaarde per hectare van alle landbouwbedrijven in de Europese
Gemeenschap (exclusief Spanje en Portugal), ingedeeld naar economische
grootteklasse
Bedrijfsgrootte (in EGE)

Oppervlakte
cultuurgrond

Produktiewaarde/ha

(in ha)

kleiner dan 4

7

Produktiewaarde/ha
(in % van die op

(xi.000 ECU)

de grootste bedrijven)

1,2

46

4-8

19

1,3

51

8-16

29

1,5

58

16-40

48

1,9

73

40 en groter

95

2,6

100

Gebaseerd op gegevens, ontleend aan het Informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen (De toestand van de landbouw in de
Gemeenschap, verslag 1985. Brussel/Luxemburg, Commissie van de Europese Gemeenschappen, 1986, blz. 211 ev.), alsmede aan
de Enquête inzake de structuur van de landbouwbedrijven in de Gemeenschap (1979-1980) (Eurostat, Delen I, II en III).
EGE: Europese grootte-eenheid, een maatstaf voor de economische omvang ven het landbouwbedrijf; 1 EGE= 1.000 ECU bruto
standaard-saldo.
ECU: Europese rekeneenheid, een 'cocktail' van munten, ter waarde van ongeveer 2, 50 gulden.

Tabel 3
Spreiding qua aantal, gezamenlijke oppervlakte en gezamenlijke
produktiewaarde van de landbouwbedrijven In de Europese Gemeenschap
(exclusief Spanje en Portugal) over een drietal economische

grootteklassen;

indeling naar A-, B- en C-bedrijven

CD
I

E
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I
Q

Bedrijfs-grootte-klasse

Aantal
bedrijven

Totale

Gezamenlijke

oppervlakte

produktiewaarde

cultuurgrond
(in EGE)

(x 1.000)

(%)

(x min ha)

(x 1 mrd ECU)

(%)

o
(%)

A: kleiner dan 4

3.074

59

18,5

21

28

18

B:4-40

2.050

39

58,0

65

94

62

121

2

12,0

14

31

20

5.245

100

88,5

100

153

100

C: 40 en groter
Totaal

O)

Zie voor de herkomst van het cijfermateriaal de toelichting bij tabel 2.

Tabel 4
Aantal zeer kleine landbouwbedrijven (A-bedrijven) in enige lidstaten van de
Europese Gemeenschap en hun gemiddelde fictieve inkomen per arbeidsjaareenheid, absoluut en als percentage van het (nationale) bruto
industrieloon

Land

Aantalbedrijven
(x 1.000)

Fictief inkomen
(x 1.000 ECU)

Fictief inkomen
(% van industrieloon)

Duitsland

404

6,2

41

Frankrijk

396

7,1

67

Italië

1.546

7,0

63

Engeland

111

2,7

24

Ierland

152

5,4

61

Denemarken

16

1,7

13

Griekenland

423

4,4

49

Fictief inkomen = arbeidsinkomen per arbeidsjaareenheid + 1.920 ECU huishuur.
De berekening van de fictieve inkomens is mede gebaseerd op de gegevens over 1983/84 betreffende de bedrijven van het
Informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen (De toestand van de landbouw in de Gemeenschap, verslag 1985.
Brussel/Luxemburg, Commissievan de Europese Gemeenschappen, 1986,blz. 211e.v.).
De gemiddelde bruto uurlonen van de arbeiders in de industrie zijn ontleend aan de Basisstatistieken van de Gemeenschap 1985.
Voor de niet genoemde landen (België, Nederland en Luxemburg) zijn onvoldoende gegevens voorhanden.
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Tabel 5
Bruto industrieloon en Inkomen op echte landbouwbedrijven (B- en Cbedrijven) in tien lidstaten van de Europese Gemeenschap, het laatste
gespecificeerd naar economische grootteklasse en eveneens uitgedrukt als
percentage van het eerste
Diverse items

Bruto industrieloon

Lidstaten van de Europese

EUR 10

Gemeenschap

D

F

I

NL

15,2

10,6

11,1

13,8

12,3

11,3

IRL

DK

13,3

9,0

GR

(x1.000 ECU)

Landbouwbedrijven
Aantal (x 1.000)
Inkomen

van 4-8 EGE
60

120

2,8

4,7

189

22

26
-7,5

3,!

36
2,5

20
-1,1

291

773

5,8

(x 1.000 ECU)
(% van bruto

18

44

35

28

66

64

industrieloon)

Landbouwbedrijven
Aantal (x 1.000)
Inkomen

van 8-16EGE
139
5,8

336
7,4

119

24

23

2

38

12,3

11,2

-

-2,5

50

89

91

-

58

54

25

-

18,8

18,0

-

5,6

23
6,6

26
6,3

14

744

7,2

(x 1.000 ECU)
(% van bruto

38

70

75

47

80

8

30

3

12,9

7,9

industrieloon)

Landbouwbedrijven
Aantal (x 1.000)
Inkomen

van 16-40 EGE
122
8,0

188
11,5

8,1

46
8,1

11,9

534

(x1.000 ECU)
(% van bruto

53

108

73

136

146

-

72

135

97

88

industrieloon)

Landbouwbedrijven,
Aantal

groter den 40 EGE
19

27

15

23

12,8

17,1

13,0

28,3

24

121

(x 1.000)
Inkomen

28,3

16,2

19,8

21,0

(x 1.000 ECU)
(% van bruto

84

161

117

205

230

143

225

158

industrieloon)

Alle B- en C-bedrijven aantal (x 1.000)

Inkomen = arbeidsinkomen per arbeidsjaareenheid + 2.000 ECU huishuur.
Zie voor de herkomst van het cijfermateriaal de toelichting bij tabel 4.

2.172

Tabel 6
Effect van een globale prijsverlaging
van de echte landbouwbouwbedrijven

van 10% op het gemiddelde inkomen
(B- en C-bedrijven) in negen lidstaten

o
CD

van de Europese Gemeenschap

i

E

Land

Inkomen bij prijs
van 1984 (x 1.000 ECU)

Inkomen bij prijs van 1984

Daling van het inkomen (%)

3

Q

minus 10% (x 1.000 ECU)

ET
O)
O!

Duitsland

6,6

2,8

-58

Frankrijk

9,1

6,2

-32

Italië

4,6

2,9

-37

Nederland

20,8

14,0

-33

België

16,0

11,6

-28

Engeland

6,9

2,1

-70

Ierland

3,4

1,1

-68

Denemarken

11,7

5,1

-54

Griekenland

4,4

3,8

-14

T

00

o

o

•c
(0

c
ra

o

Inkomen = arbeidsinkomen per arbeidsjaareenheid + 2.000 ECU huishuur. Het uitgangsmateriaal voor de berekeningen is ontleend
aan: De toestand van de landbouw in de Gemeenschap, verslag 1985. Brussel/Luxemburg, Commissie van de Europese
Gemeenschappen, 1986, onder meer aan de gegevens betreffende de bedrijven van het Informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen.
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Tabel 7
Inkomenseffect van een dekvruchtverplichting

van 10%, compensatie per

hectare dekvrucht, totaal dekvrucht-areaal en totaal benodigd
compensatiebedrag in negen lidstaten van de Europese Gemeenschap
Land

Vermindering
gezinsinkomen

per

Oppervlakte

Compensatie

cultuurgrond

per hectare

Totaal
dekvruchtareaal

Totaal benodigde
compensatie

bedrijf (x 1.000 ECU)

per bedrijf (ha)

dekvrucht (ECU)

(x 1.000 ha)

(x min ECU)

Duitsland

- 1,2

27,1

443

1.130

501

Frankrijk

- 1,6

36,8

435

2.800

1.218

Italië

-0,6

11,9

500

1.410

705

Nederland

-4,9

19,7

2.487

200

497

België

-3,0

22,0

1.360

130

177

Engeland

-4,7

122,5

384

1.680

645

Ierland

- 1,1

36,0

306

440

135

Denemarken

-2,8

32,7

856

280

240

Griekenland

-0,7

6,2

1.130

290

328

8.390

4.446

EUR 10

De berekeningen zijn wederom gebaseerd op de gegevens over 1983/84 betreffende de bedrijven van het Informatienet inzake
landbouwbedrijfsboekhoudingen (De toestand van de landbouw in de Gemeenschap, verslag 1985. Brussel/Luxemburg, Commissie
van de Europese Gemeenschappen, 1986, blz. 211 e.v.). Aangenomen is dat er bij een areaalbeperking van 10% geen vermindering
optreedt van zogenaamde overhead-kosten, afschrijvingen, rente en pacht, en dat de bruto output (produktiewaarde), de directe,
lopende kosten en de betaalde arbeid elk met 10% teruglopen.

Tabel 8
Verwachte uitgaven aan uitvoerrestituties en inkomsten uit heffingen over
1986 van de afdeling Garantie van het Landbouwfonds van de Europese
Gemeenschap betreffende een viertal hoofdprodukten

(x min ECU)
Uitvoerrestituties:

3
c
o
o
o
^

I
Q
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- granen

1 .575

- zuivel

2.760

- rundvlees

1.100

- verlies op suikerexport

1.700

S

0

c
ra

totaal

7.135

inkomsten uit heffingen

1.585

netto afzetverlies

5.550

S
o
o
o
ü5

Bron: De toestand van de landbouw in de Gemeenschap, verslag 1985. Brussel/Luxemburg, Commissie van de Europese
Gemeenschappen, 1986.
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Sicco Mansholt

Minder blijft moeilijk in de Europese landbouw
Met de bedoeling om de discussie over het probleem van de landbouwoverschotten aan
te wakkeren heb ik enkele stellingen geponeerd In het SPIL-nummer van december
1986. Het artikel heeft aan zijn doel beantwoord, want er is een stroom van reacties
binnengekomen.
In het volgende zal ik op enkele hoofdpunten van kritiek antwoorden, zonodig
enkele onduidelijkheden ophelderen en vanzelfsprekend - indien de kritiek daartoe
aanleiding geeft - mijn aanvankelijke standpunt wijzigen. Daarbij beperk ik mij tot de
reacties die elders in deze aflevering van SPIL zijn gepubliceerd, omdat anders de
discussie oeverloos dreigt te worden. Ik zie als hoofdpunten de vraagstukken rond het
prijsbeleid, de contingentering van de produktiehoeveelheid, de sociaal-structurele
maatregelen die leiden tot bedrijfsbeëindiging, en de capaciteitsbeperking door
vermindering van de oppervlakte cultuurgrond.
Aan het slot van dit artikel wijd ik enige aandacht aan de -op zichzelf54

belangwekkende beschouwingen van de vertegenwoordigers van de LUW-vakgroep
Algemene agrarische economie over de taak van de economische wetenschapper met
betrekking tot de politiek.
Aangezien enkele critici mij verwijten te zeer de nadruk te hebben gelegd op het
middel van de areaalbeperking, wil ik hier uitdrukkelijk stellen dat ook naar mijn
mening het doel -het in evenwicht brengen van de markt- slechts kan worden bereikt
door een beleid dat is gericht op vele aspecten van de landbouwproduktie. Markt- en
prijspolitiek zowel als inkomenspolitiek verdienen daarbij de aandacht, naast
produktiebeheersing door directe contingentering en beperking van de productiefactor
grond. Tevens zullen sociaal-structurele maatregelen met betrekking tot
bedrijfsbeëindiging en eventueel extensivering hun bijdrage moeten leveren. Hoewel ik
in het december-artikel aandacht heb geschonken aan al deze aspecten, is het verwijt
gegrond dat het vraagstuk van de beperking van de oppervlakte cultuurgrond, meer in
het bijzonder de 'dekvruchtverplichting' inhoudelijk heeft overheerst.
Mede op grond van de vele reacties stel ik het duidelijk: slechts door het samengaan
van velerlei maatregelen, in nauw onderling verband genomen, is het doel te bereiken!
Dat betekent ook dat, wil het beleid overtuigend zijn, we de vraagstukken als één geheel
aan de orde moeten stellen, mede om het noodzakelijke politieke evenwicht dichterbij
te brengen. Dit laatste is essentieel voor de besluitvorming in de Ministerraad.
Een versnippring van de verschillende beleidsonderdelen leidt tot onnodige politieke
weerstand en zal de besluitvorming moeilijk- zo niet onmogelijk- maken.

Nu achtereenvolgens - maar wel in verband gezien - enkele opties van beleid.
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Contingentering van de produktie
Bolhuis meent bij mij scepsis te bespeuren ten aanzien van de effectiviteit van
produktiecontingentering. Dat blijkt toch niet uit mijn artikel. Integendeel. Met
nadruk wijs ik erop dat ten aanzien van melk en suiker het produktiequotum verder
omlaag moet, wil een produktie-evenwicht in zicht komen. Ik wijs er echter tevens op
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dat contingentering van de produktie alleen slechts een beperkt effect heeft. Ze zal

o>

gepaard moeten gaan met areaalbeperking om verschuiving naar andere produkties en dus marktverstoring elders - te voorkomen. De reeds nu, bij een matige melk-

J,
o
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quotering, in tuinbouwkringen merkbare ongerustheid is veelzeggend.

~j

Hierbij merk ik op dat produktiequotering en prijsdaling voor een produkt,
bijvoorbeeld granen, een analoog neveneffect hebben, namelijk het uitwijken naar een
ander produkt, bijvoorbeeld in de zogenaamde 'vrije sector'. Dat effect wordt versterkt
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als quotering en prijsverlaging gepaard gaan met inkomenssteun, zoals door velen
wordt aanbevolen. Het 'marktgerichte beleid', samen met inkomenssteun aan bedrijven
in moeilijkheden bepleit door het Landbouwschap, zal op de vrije sector een zware
druk gaan uitoefenen, als niet tegelijkertijd areaal uit de produktie wordt genomen.
Areaalbeperking is geen 'alternatief' voor contingentering. Het is een instrument dat
niet gemist kan worden, ook niet in het geval van produktiequotering.
Prijsverlaging en prijsrelaties
Een 'marktgericht prijsbeleid' zou volgens de Europese Commissie tweeërlei effect
hebben: in de richting van produktieverlaging en van grotere afzet. Beide zouden
tenderen naar vermindering van de overschotten.
De Heer kan het eerste effect niet in het Groenboek terugvinden. Daarin heeft hij
gelijk; het Groenboek ziet 'een tragere groei van de produktie indien het beleid
gedurende langere tijd wordt volgehouden'. Het moet naar het oordeel van de
Commissie 'voldoende scherp zijn' om compensatie door technische vooruitgang te
voorkomen. Inmiddels heeft de Commissie haar oorspronkelijke standpunt afgezwakt
door- in plaats van op een rigoureuze prijsverlaging - aan te sturen op een 'restrictief
prijsbeleid', hetgeen blijkens de voorstellen neerkomt op een zekere prijsbevriezing.
Het inmiddels verschenen advies van de Sociaal-Economische Raad inzake aanpassing
van het EG-landbouwbeleid komt tot de conclusie dat 'een drastische verlaging van het
landbouwprijspeil als middel om de produktie te verminderen en het verbruik te
stimuleren pas op langere termijn het beoogde effect zal sorteren, maar wel op korte
termijn grote negatieve gevolgen zal hebben voor de inkomens in de landbouw'.
De Heer acht 'het prijsbeleid onmachtig, ook wanneer er een prijsbevriezing of een
prijsdaling gedurende enkele jaren wordt volgehouden', en daar sluit ik mij bij aan.
Ik geloof dat het goed is dat ik hier mijn standpunt nog eens uiteenzet. Er is een
duidelijk verschil in effect tussen veranderingen in de prijsrelaties tussen verschillende
produkten en een verlaging van het algehele prijsniveau. Daarbij is het van belang dat

55

het algehele niveau in belangrijke mate wordt beïnvloed door het prijsniveau van het
pakket marktordeningsprodukten. Dat noemde ik de 'hoeksteen' van het prijsbeleid.
Het is dus het prijsniveau van belangrijke produkten als granen, suiker, melk, vlees,
olie, vetten en wijn dat een grote invloed heeft op de prijzen van overige produkten.
Een belangrijke prijsverlaging van dat pakket heeft een analoge druk op de nietmarktordeningsprodukten, de vrije sector, met als gevolg een algehele prijsdaling en een
scherpere inkomensachteruitgang voor de gehele agrarische bevolking.
Daarnaast staat het vraagstuk van de prijsrelatie, met name die tussen de marktordeningsprodukten. Die kunnen we beïnvloeden en moeten we beïnvloeden. Ik heb er
in mijn artikel op gewezen dat een tarweprijsverlaging een verschuiving van de
produktie naar andere granen tot gevolg heeft. Als alle granen in prijs worden verlaagd,
treedt er een verschuiving op naar eiwithoudende gewassen, of naar'handelsgewassen',
of naar tuinbouw. In het systeem van marktordening acht ik het 'manipuleren' van de
onderlinge prijsverhoudingen van zeer grote betekenis. Het is een belangrijk sturend
element. Braks wijst daarop, als hij uitvoerig ingaat op de zijne inziens gewenste
prijsverlaging van granen. In principe ben ik het dus met hem eens, want dat sturende
element moet gehanteerd worden indien we willen voorkomen dat de produktie uit de
hand gaat lopen. De grote vraag is: in welke mate, en hoe voorkomen wij een algehele
prijsval met ernstige gevolgen voor de inkomens?
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Vanwege de inkomensfunctie van de prijzen zal in het hanteren van de prijsrelaties
tussen marktordeningsprodukten niet slechts prijsverlaging nodig zijn, maar ook prijsverhoging. De onderlinge prijsverhoudingen kunnen worden gewijzigd, het totaal zal
echter voldoende hoog moeten zijn om een uitwijken van de produktie naar andere niet gesteunde - sectoren te voorkomen. Zulke uitwijkmanoeuvres van enige omvang
zouden immers via een algehele prijsdaling het inkomenspeil in de landbouw onmatig
aantasten.
Hantering van het instrument van de prijsverhoudingen van marktordeningsprodukten zowel als van het algemene prijsniveau daarvan behoorde tot de grondslagen
van het beleid in het kader van de Nederlandse landbouwpolitiek. Sedert de jaren zestig
functioneren beide instrumenten op overeenkomstige wijze op het Europese vlak. Er is
dus geen enkele reden om, nu er overschotten zijn in enkele sectoren, het systeem als
zodanig te laten vallen, wèl om het bij te sturen door correcties in de prijsverhoudingen.
Gelukkig mogen we vaststellen dat de Commissie dat doet, terecht op voorzichtige
wijze. Ik hoop en verwacht dat zij daarbij op wat langere termijn niet de zeer
belangrijke tweede functie van het prijsbeleid uit het oog gaat verliezen: die van de
inkomensfactor!
In dit verband stel ik met instemming vast dat slechts weinigen nog pleiten voor een
sterke prijsdaling over het gehele vlak om het overschottenprobieem 'op te lossen'.
Behoudens de econoom Oskam, maar bij hem kom ik straks terug met enkele
opmerkingen over de hantering van 'modellen' en daaruit te trekken conclusies.

Objectieve methode?
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Braks gaat uitvoerig in op de gevolgen van een lager prijsniveau van granen en doet in

o

dat verband een belangwekkend voorstel, naar ik aanneem om zonder dat hij het met

§

zoveel woorden zegt - de produktie te sturen en het verstoorde marktevenwicht te

'

herstellen via de prijsrelaties tussen marktordeningsproduktenten en niet als element

S

van een algehele prijsverlaging. Een duidelijke beleidsuitspraak in deze materie zou

§
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zeer welkom zijn.
Braks stelt voor de graanprijzen vast te stellen aan de hand van het kostprijsniveau
op de efficiënte graanbedrijven in de Gemeenschap; hij doelt daarbij op 'ongeveer 35%
van de bedrijven, waarop 90% van de produktie plaatsvindt'. Bij dit uitgangspunt acht
hij 'een flinke prijsdaling voor granen niet onredelijk'.
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Met het uitgangspunt van Braks kan ik me zeer wel verenigen. Het komt in grote lijnen
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overeen met wat ik voorstelde, namelijk 'een prijsbeleid dat is afgestemd op een
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categorie van bedrijven die als 'rationeel' kunnen worden aangemerkt, en die een
arbeidsinkomen kunnen opleveren dat niet ver van het bruto industrieloon afliet'.
Ik noemde daarom bedrijven in de categorie van 8 EGE en groter. Op grond van de
'Enquête inzake de landbouwbedrijven in de Gemeenschap', en rekening houdend met
het ook door mij in tabel 2 van mijn vorige artikel aangetoonde verschil in produktievolume per hectare tussen grote en kleine bedrijven, mogen we inderdaad vaststellen
dat 35% van de grootste bedrijven in de Europese Gemeenschap 90% van de totale
graanproduktie voortbrengen. Welke zijn nu echter die 35% van alle graanbedrijven?
Braks wekt bij zijn beschouwingen inzake de inkomens de indruk dat hij de grote
bedrijven in met name Frankrijk en Engeland voor ogen heeft.. De werkelijkheid is dat
35% van de grootste graanbedrijven correspondeert met alle bedrijven met een
economische capaciteit van 8 EGE en meer; dus met de bedrijven die ik voorstelde als
grondslag voor het kostprijsbeleid
Gezien de inkomenssituatie op die bedrijven, kan ik niet komen tot de conclusie van
Braks dat daaruit een 'flinke graanprijsdaling" zou volgen. Ik ga dus wel akkoord met
zijn uitgangspunt, niet met de door hem voorspelde conclusie. Een goede kostprijsberekening zal ons wel leren waar we terechtkomen, een berekening 'voor de uitkomst
willig blind', zoals H.D. Louwes, bij de oprichting voorzitter van het Landbouwschap,
het eens kernachtig heeft uitgedrukt. Een gezegde dat op de gevel staat van het tehuis
van het Landbouw-Economisch Instituut, dat in Nederland het fundament heeft gelegd
voor het kostprijsbeleid.
Het zou een zegen zijn indien dit beleid kon worden overgebracht naar het
Europese landbouwbeleid! We hebben het geprobeerd destijds, maar gefaald. De
politieke onwil was te groot, misschien omdat men niet 'blind' was voor de uitkomst.
Gezien de ernst van de discussie rond de graanprijzen nu, zou ik het toejuichen als
Braks het initiatief nam tot invoering van de objectieve methode in plaats van het
'handjeplak' van de afgelopen jaren.
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Onder het hoofd 'Effecten van prijsverlagingen' gaat Braks uitvoerig in op de
mogelijkheden van overgang naar de voortbrenging van andere produkten. Hierin kan
ik hem geheel volgen; het is duidelijk dat wijzigingen in prijsrelaties directe gevolgen
hebben voor de produktie, en een goed stuurmiddel vormen indien ze niet het karakter
hebben van een prijsverlaging over de gehele linie. In dit verband zou het gewenst zijn
dat Braks zich duidelijk uitsprak over de door de Europese Commissie voorgestelde
verlaging van het prijspeil van peulvruchten en oliehoudende zaden. Dit voorstel past
namelijk in het geheel niet in het kader van pogingen tot het sturen van de graanproduktie naar een lager niveau. Nog afgezien van het feit dat in de afgelopen jaren
terecht een beleid is gevoerd waarbij een produktieverschuiving naar eiwit- en oliehoudende gewassen optrad.
De belangrijkste conclusie die ik trek uit het betoog van Braks inzake het graanprijsbeleid, is dat ik in mijn eerste artikel te weinig heb doen uitkomen dat het prijsbeleid zeker een element is om de produktie te sturen. Dit is waarschijnlijk een gevolg
van het feit dat het stuk in belangrijke mate werd geïnspireerd door mijn vrees voor de
rondwarende gedachte dat een algehele prijsverlaging de oplossing zou zijn. Die vrees is
in belangrijke mate weggenomen door vele reacties uit binnen- en buitenland.
Prijsklimaat en technologie factor
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Braks verwacht dat de technologische ontwikkeling meer zal uitgaan naar kostprijsbeheersing en kwaliteitsbewaking als mogelijkheden om de bedrijfsrendementen op
peil te houden. Ik ben het met hem eens dat dit zeer wenselijk is. Ik stel echter vast dat
de huidige technologische ontwikkeling nog steeds meer gaat in de richting van een
vergroting van het productievolume, zowel in de akkerbouw als in de veehouderij. Er is
dus alle reden om de wetenschap - voor zover ze door de overheid 'gestuurd' kan
worden - te sturen in de richting van de door Braks gewenste ontwikkelingen:
kwaliteitsbewaking, kostprijsverlaging zonder vergroting van het produktievolume,
natuur- en milieubehoud, etc.
De Heer gaat uit van de stelling dat de technische ontwikkeling, wat betreft
onderzoek en toepassing van de resultaten daarvan, overwegend gestuurd wordt door
het marktmechanisme. Daarom bepleit hij meer aandacht voor, wat hij noemt, het
'prijsklimaat' dan ik eraan gegeven heb. Daarbij stelt hij vast dat het prijsbeleid
onmachtig is, ook wanneer een prijsbevriezing of prijsdaling gedurende enkele jaren
wordt volgehouden. Met dit laatste ben ik het eens; het was ook de kern van mijn
betoog.
Wat nu het 'prijsklimaat' betreft, sta ik op het standpunt dat we voorlopig een
'krappe prijspolitiek' moeten blijven handhaven, ook om de prijsverhoudingen als
produktiesturend instrument te kunnen hanteren. Daarbij verlies ik geenszins uit het
oog dat het prijsklimaat in belangrijke mate het inkomensklimaat bepaalt. Blijft de
vraag of een klimaat van lage prijzen, dus een situatie van lage prijzen voor alle
produkten zal leiden tot een vermindering van de inzet van produktieverhogende
inputs.

Daarbij neem ik in acht dat het prijsklimaat- mede vanwege de relatie met het
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inkomensklimaat - nimmer een echt bar klimaat zal worden en dat het dus gaat om
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enkele procenten meer of minder. Hoewel er economen zijn die gaarne een rigoureuze
prijsverlaging gerealiseerd zouden zien, ga ik uit van de veronderstelling dat die tot de
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politieke onmogelijkheden behoort. Dat op grond van enkele procenten meer of
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minder de boer zou gaan reageren met het achterwege laten of wel toepassen van
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produktieverhogende of kostenbesparende techniek, lijkt mij een fictie. Het besluit tot
toepassing is veel meer een kwestie van ontwikkeling, kennis en ondernemingsgeest.
Deze zullen in de moderne maatschappij, mede door de ruime voorlichting in de
media, de beslissende rol gaan spelen in de besluitvorming over het al of niet gebruiken
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van nieuwe technieken. Van belang is hierbij dat er nog een groot verschil qua
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toepassing van bestaande techniek is tussen enkele voorop lopende regio's, zoals
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Nederland, en de grote massa van de boeren tot aan de Middellandse Zee. Daarom zie

§
o
p
w

to

ik in het prijsklimaat geen echte rem op de toepassing van nieuwe methoden en
, ..
technieken.
En wat de ontwikkeling daarvan betreft, meer en meer geschiedt deze door het
industriële bedrijfsleven: de chemische en de farmaceutische fabrieken, de machinefabrieken, etc. Ook de via genenmanipulatie tot stand komende 'nieuwe' planten en
dieren worden niet meer in overheidsinstituten, maar door het bedrijfsleven
ontwikkeld en verkocht, - zonder mogelijkheden van ingrijpen door de overheid.
Nu onlangs het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten heeft beslist dat niet slechts
'nieuwe' micro-organismen maar ook hogere levensvormen (behalve de mens) kunnen
worden geoctrooieerd, ligt de weg open voor een commerciële ontwikkeling van de
manipulatie van erfelijkheidsfactoren!
De commentaren hebben mij er niet van overtuigd dat het marktmechanisme grote
invloed zou hebben op het al of niet toepassen van nieuwe technieken. Beslissend is het
niveau van kennis en ondernemingsgeest, behoudens in het geval van rigoureuze
prijsverlagingen. Een zeer scherpe aantasting van het prijsniveau zal dermate
desastreuze gevolgen hebben voor het investeringsklimaat dat er een debacle ontstaat
voor de agrarische bevolking. Een duidelijk voorbeeld van zo'n ontwikkeling zien we in
de Verenigde Staten. Daarom is het een absolute noodzaak dat de verdedigers van het
zogenaamde marktgerichte prijsbeleid heel duidelijk uitspreken wat zij precies
daarmee bedoelen. De schimmigheid waarmee ze zich nu omhullen, zoals enkele
Nederlandse landbouworganisaties doen, wekt terecht grote onrust en is niet te
verdedigen. Klaarheid dus op dit punt!
Het graanscenario van Braks
Wat de effecten van eventuele prijsverlagingen betreft, gaat Braks uitvoerig in op de
graanproduktie en de graanafzet tussen nu en het begin van de negentiger jaren.
Hij constateert een inkrimping van het areaal met 800.000 hectare tussen 1984 en 1986
en verwacht een verdere inkrimping bij voortgaande prijsaanpassingen, met een over-
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schakeling op bonen, oliehoudende zaden, etc. Hierin kan ik hem geheel volgen, want
dit proces is gestimuleerd door een relatief aantrekkelijke prijs (inclusief de subsidie)
voor deze alternatieve gewassen. Het is een voorbeeld van het sturen van de produktie
in een gewenste richting door middel van wijzigingen in de prijsverhoudingen.
Iets anders is het als Braks verwacht dat prijsverlagingen de producenten zullen
dwingen te streven naar kostprijsbeheersing, hetgeen zou neerkomen op een geringer
gebruik van bestrijdingsmiddelen en vooral kunstmest. Waarom? De kostprijs wordt
bepaald door de totale inputkosten en de opbrengst. Een verlaging van het kunstmestgebruik die een verlaging van de opbrengst geeft, zal eerder de kostprijs verhogen! En
als bestrijdingsmiddelen arbeidsbesparend werken, zal een verminderd gebruik ervan
gemakkelijk leiden tot hetzij produktieverlies, hetzij meer arbeid.
De boer zal steeds zoeken naar het optimale verbruik van deze inputs. Slechts als hij
de grens heeft overschreden van het traject waarop een extra inzet van een bepaald
produktiemiddel nog net wordt goedgemaakt door de daaraan ontleende extra
opbrengst, zal een verlaging van de produktprijs eerder leiden tot bezuiniging op die
input. Maar in eigen belang had hij ook daartoe moeten overgaan zonder prijsverlaging.
Ten aanzien van de produktie en de afzet maakt Braks de volgende opstelling: Hij schat
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dat er bij ongewijzigde ontwikkelingen aan het begin van de negentiger jaren een
structureel graanoverschot van circa 20% zou zijn. Een voldoende 'scherpe prijsaanpassing' zal het graanareaal gedurende de komende vijfjaar met enige procenten
doen afnemen. Op delen van dit vrijkomende land worden andere produkten geteeld.
In die periode kan het verbruik met enige miljoenen tonnen toenemen. Op deze basis
schat Braks dat een halvering van de overproduktie mogelijk is.
Dat lijkt heel fraai, maar laten we dit scenario eens nader bekijken aan de hand van
de gegevens uit 'De toestand van de landbouw in de gemeenschap 1986', het meest
recente landbouwverslag van de Europese Commissie. Een overproduktie aan graan
van 20% komt neer op ongeveer 28 miljoen ton. Braks verwacht dus dat deze door
beperking van de produktie en uitbreiding van de afzet zal zijn te verminderen tot
14 miljoen ton. In het volgende vergelijk ik de periode 1980-1985 en de te verwachten
marktsituatie in 1985 en 1987; dit laatste omdat ik niet beschik over de nauwkeurige
gegevens voor 1986. Ik ga dan uit van een scherpe prijsaanpassing die tot gevolg heeft
dat het graanareaal met enkele procenten daalt; tussen 1985 en 1992 zelfs met 8%,
hetgeen overeenkomt met een vermindering van 27,3 miljoen tot 25 miljoen hectare.
Terwijl tussen 1980 en 1985 de hectare-opbrengst gemiddeld met bijna 3% steeg, neem
ik aan dat deze stijging tussen 1985 en 1992 slechts 2,5% zal bedragen. Het resultaat is
dan dat in 1992 op 25 miljoen hectare 145 miljoen ton graan wordt geproduceerd; dit is
12 miljoen ton meer dan in 1985.
Op de vrijkomende grond wordt bijvoorbeeld 2 miljoen hectare oliehoudende
zaden geteeld. Aan de hand van de produktie tussen 1980 en 1985 bereken i k - b i j een
opbrengststijging van 4% per jaar - dat dit 11 miljoen ton oplevert. Ondanks een
scherpe prijsaanpassing van granen, neemt de produktie in totaal toe met 23 miljoen
ton veevoeder; dit is circa 16%.

De vraag is nu in welke mate de afzet toeneemt. Zowel het graan als de alternatieve
gewassen zullen hun weg moeten vinden in de veevoedersector. Braks schat dat het
verbruik met enige miljoenen tonnen zal toenemen. En dat met een straffe melkquotering in het vooruitzicht, en bij goedkope invoer van substituten en oliehoudende
zaden met een lage dollarkoers? Ik betwijfel het zeer. Maar zelfs als het gebruik van
voedermiddelen met enige miljoenen tonnen zou toenemen, klopt de rekening van
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Braks niet.
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Het hangt voorts van de prijsontwikkeling van de andere voedermiddelen dan
graan af in welke mate de verschuiving zich zal voordoen. Het is voornamelijk in de
mengvoedersector dat een andere samenstelling kan ontstaan bij lagere graanprijzen,
maar dat zal weer leiden tot een druk op de rest. Wel is te verwachten dat het uitvoeroverschot van graan afneemt, en bijgevolg het daarmee gemoeide subsidiebedrag, maar
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dat wordt weer teniet gedaan door een grotere produktie van direct gesteunde voeder-
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middelen.
Verschuivingen in produktie en gebruik helpen ons op deze wijze niet veel.
Immers, het totale grondareaal blijft in produktie en een vermindering van de hectareopbrengsten is niet te verwachten. Mijn conclusie is: prijsbeleid is belangrijk, maar dan
om door middel van de prijsverhoudingen tussen de marktordeningsprodukten de
produktie in de goede richting te sturen. Dat kan zowel hogere als lagere prijzen
betekenen, met inachtneming van een zodanig totaal niveau dat op rationele bedrijven
een redelijk inkomen kan worden gehaald. Gezien de overschotsituatie' zal dit niet
meer kunnen zonder beperking van de oppervlakte cultuurgrond.
Areaalbeperking verduidelijkt

De meningen over areaalbeperking blijken ver uiteen te lopen in het koor van de velen
die zich hiermee bezighouden politici, economen, landbouwvoormannen. En dat niet
alleen in ons land, maar ook verder in Europa en in de Verenigde Staten. Het is dan ook
zaak om de argumenten vóór en tégen goed tegen elkaar af te wegen. Natuurlijk is
niemand enthousiast, maar het pleidooi vóór cultuurgrondbeperking kan ook
voortkomen uit de overtuiging dat er geen ander middel is, althans toepasbaar is.
Ik wil vooropstellen dat mij bij lezing van de vele commentaren gebleken is dat
hetgeen ik in het artikel heb gezegd, niet geheel goed is overgekomen. Daarom eerstvoor het goede begripenkele woorden ter verduidelijking. Ik ben uitgegaan van een
samenstel van instrumenten:
- in hoofdzaak de prijsrelaties tussen de verschillende marktordeningsprodukten;
- verder, als middel van directe produktiebeheersing, contingentering van die
produkten waarvoor dat wenselijk en administratief mogelijk is; èn
- capaciteitsbeperking door beperking van de productiefactor grond.
Noch het ene, noch het andere instrument kan worden gemist! Daarnaast bepleitte
ik een pakket van sociale maatregelen ter bedrijfsbeëindiging, subsidies voor
extensivering, en stimulering van het zoeken naar andere bestemmingen van grond,
zoals recreatie, bos, landschap en milieu. Het laatste is eveneens algemeen bedoeld; het
dient zich geenszins te beperken tot de kleine bedrijven, hoewel ik daar wel de grootste
toepassing zie.
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Uitzonderingen op de verder algemeen verplichte areaalbeperking gelden slechts
voor bepaalde teelten, zoals fruit, tuinbouw, olijven en wijn, alsmede voor- voeg ik nu
daaraan toe -bepaalde gebieden met zeer lage produktie, zoals rough grazing in
Schotland, Noord-Ierland en Sardinië. Bij deze laatste gaat het om regio's waar de
landbouw zeer extensief wordt gevoerd. In mijn voorstel is geen uitzondering per
bedrijf voorzien, omdat die niet te controleren en te administreren is.
Areaalbeperking is dus een globale benadering en wordt niet opgelegd per produkt,
omdat ook dat niet te administreren valt. Het is dus een benadering die de boer een
grote vrijheid laat om zelf op het beperkte areaal zijn gewassenkeuze te bepalen.
Het is duidelijk dat een beperking van de oppervlakte cultuurgrond een directe
invloed heeft op het produktievolume van de grondgebonden produkten, en slechts een
indirecte, soms zelfs verwijderde invloed op bijvoorbeeld produkties die uitsluitend op
aangekocht veevoer zijn gebaseerd. Produktiecontingentering blijft dus noodzakelijk,
bijvoorbeeld van melk, waarvoor de produktie slechts ten dele van het bodemareaal
afhangt. Areaalbeperking heeft dan ook alleen meer zin als het gehele pakket van
voedermiddelen aan een regime is onderworpen. Indien de heffingvrije invoer van
zogenaamde substituutprodukten, eiwitprodukten, etc. gehandhaafd blijft, heeft
beperking van de oppervlakte cultuurgrond geen zin. Daarmee zeg ik niet dat de deur
voor dergelijke importen moet worden gesloten, geenszins, wel dat het prijspeil ervan
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in overeenstemming moet worden gebracht met een redelijk geacht prijspeil voor
granen en oliehoudende zaden die in Europa worden geteeld.
Een tweede verduidelijking vooraf lijkt gewenst. In mijn artikel in het
decembernummer heb ik betoogd dat een snelle beheersing van de produktie een
vereiste is; niet slechts uit ovenwegingen van financiële, maar ook van handelspolitieke
aard. Willen wij met kans op succes de onderhandelingen in het GATT voeren, dan
dienen wij over een program-in-uitvoering te beschikken dat een einde maakt aan
gesubsidieerde export, dat wil zeggen: aan de produktie van overschotten.
De politieke situatie geeft ons geen ongelimiteerde tijd. Tijd is een politieke factor
van betekenis!
In dit verband wil ik iets duidelijker zijn over de verschillende programma's die
kunnen leiden tot marktevenwicht. In de publikaties van de Europese Commissie,
trouwens ook in de commentaren die ik hier bespreek, wordt de nadruk gelegd op een
over een lange termijn te voeren beleid dat erop is gericht de landbouw te leiden naar
andere taken dan het produceren voor de markt. Taken als het vormgeven en het
onderhouden van het landschap, het scheppen van aantrekkelijke recreatiegebieden,
het vergroten van het bosareaal, het in stand houden van goede omstandigheden voor
natuur en milieu. Hiermede ben ik het geheel eens, maar we moeten wel bedenken dat
dit een beleid is dat pas op zeer lange termijn resultaat kan hebben, zoals de aanpak van
alle vraagstukken van ruimtelijke ordening. Dit mag overigens geen reden zijn om met
de aanvang ervan nog langer te wachten. Ook zogenaamde beëindigingsregelingen,
mits gebonden aan het uit produktie nemen van grond, vergen een lange aanlooptijd en
zullen pas over vele jaren resultaat afwerpen uit een oogpunt van produktiebeperking.

In mijn eerdere betoog heb ik er reeds op gewezen dat een areaalbeperking diehetzij vrijwillig, hetzij verplicht per bedrijf wordt doorgevoerd, een vervolg nodig heeft
op de lange termijn. Door mij werd dit aangeduid als een soort herverkaveling van de
dekvruchtoppervlakte op grondslag van een ruimtelijke ordening die in regionaal of
nationaal verband wordt uitgevoerd. Ik zie dit niet als een zaak van de Europese
Gemeenschap, maar als iets wat afhankelijk is van de politieke wilsvorming in ieder

N

o
§
CD

'

<§
3
Q

land apart.
Wellicht is het verband duidelijker als ik het als volgt stel. De noodzakelijke
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capaciteitsbeperking in de landbouw is naar mijn mening op korte termijn slechts te
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bereiken door een beperking van de oppervlakte cultuurgrond. Dit neemt niet weg dat
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we reeds nu alles moeten doen om ontwikkelingen naar een andere, meer duurzame
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bestemming van grond in gang te zetten door middel van ruimtelijke ordening en
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integratie van landbouw, natuur, recreatie en landschap. Al naar de mate waarin dat
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lukt, en dus de grond een andere bestemming krijgt, zal de beperking van de
oppervlakte cultuurgrond per individueel bedrijf kunnen worden afgebouwd. Hieruit
blijkt ook het tijdelijke karakter van de dekvruchtverplichting; zo men wil: het karakter
van overgangsmaatregel naar een duurzame situatie dat die verplichting kenmerkt.
Bezwaren tegen areaalbeperking
Centraal staat in enkele commentaren het bezwaar dat areaalbeperking hetzij slechts
voor een korte termijn resultaat zal opleveren, hetzij in het geheel niet.
Het argument is dat grond slechts één van de inputs in het produktieproces vormt
en dat een beperking van het gebruik ervan de inzet van andere inputs zó zal stimuleren
dat de produktievermindering snel ongedaan wordt gemaakt. Eigenlijk is dit eenzelfde
redenering als wordt gevolgd bij hoge prijzen. Beide zouden dus de inzet van extra
inputs tot effect hebben.
Nergens wordt deze argumentatie onderbouwd aan de hand van gegevens. Het is
steeds hetzelfde hoofdstuk uit vele leerboekjes van de economie. Ik heb reeds betoogd
waarom ik het effect niet aanneem bij prijsveranderingen. Evenmin zie ik het optreden
bij areaalbeperking. Andere factoren zijn beslissend.
Maar mijn critici zien het anders. Zo vreest De Heer dat de technische ontwikkeling
zich wel eens in versterkte mate zou kunnen richten op een verhoging van de grondproduktiviteit en op grondvervangende produktiemethoden. 'Op die manier zou het
systeem aan zichzelf ten onder gaan.' Bolhuis acht het mogelijk dat de produktie relatief
simpel en op korte termijn wordt verhoogd op gronden die niet braak worden gelegd.
Oskam ziet in areaalbeperking een 'volstrekt zinloze maatregel' van 'in het nauw
gebrachte politici (en onderzoekers?)'.
Van Dijk en Hoogervorst kiezen iets genuanceerder positie. Enerzijds stellen zij
'Een reductie van het beteelbare areaal per bedrijf maakt grond een schaarsere
productiefactor en lokt alleen al daarom grondvervangende technische ontwikkeling
uit.' Anderzijds voeren beiden een pleidooi om de landbouw meer taken te geven in het
onderhouden en vormgeven van het landschap, het creëren van aantrekkelijke
vakantiegebieden en het in stand houden van natuur en milieu; in het kort: bepleiten zij
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'een verschuiving van de produktie van marktbare gewassen en dierlijke produkten
naar collectieve goederen en diensten'. Zij besteden - terecht - uitvoerig aandacht aan
de vraag: waarom de inzet van grond beperken, en niet die van andere inputs? 'Grond is
[...] niet meer de cruciale input die hij eens is geweest.' Het auteursduo besluit zijn
kritiek op mijn voorstel met de constatering: 'Mansholts analyse berust dus
economisch en landbouwkundig gezien op een nogal verouderd beeld van het
agrarische produktieproces.'
Om met dat laatste te beginnen: in mijn artikel heb ik mij niet begeven in een
uitvoerige analyse van alle inputs die in aanmerking zouden kunnen komen om te
worden gebruikt als instrument in het proces van produktiebeheersing. De bedoeling is
geweest, enkele mogelijke maatregelen die in de beleidsvoornemen aan de orde zijn
gesteld, aan een nadere beschouwing te onderwerpen. Het ging mij dus allerminst een
theoretisch economisch betoog en daarbij een analyse van mogelijk te hanteren inputs.
Dus: waarom grond?
Van Dijk en Hoogervorst gaan uitvoerig na welke inputs van betekenis zijn. Zij
storten als het ware de gehele 'doos met inputs' op tafel en zoeken dan welke eventueel
in aanmerking zouden komen om beheerst of beïnvloed te worden; van landbouwkundige kennis en geselecteerde embryo's tot vele andere attributen - het geheel
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samengevat in hun term science-based agriculture. En daarbij constateren zij:
'Het kennisniveau dat in de landbouw aanwezig is, bepaalt de hoogte van de produktie,
niet de aanwezige hoeveelheid grond of arbeid.' Met het eerste deel van deze uitspraak
ben ik het roerend eens; het lijkt mij echter logischer om die kennis te betrekken op de
produktie per hectare grond.
Maar wat heb ik aan deze analyse, aan deze beschouwingen als het gaat om
instrumenten die kunnen worden gehanteerd om de produktie te beheersen? Wat is de
conclusie van Van Dijk en Hoogervorst? Hebben zij uit die doos vol een input gekozen
die zodanig beheersbaar is dat daarmede invioed op de produktie kan worden
uitgeoefend? Ik vind in hun artikel het antwoord niet. Moet ik daaruit de conclusie
trekken dat ook zij ervaren dat van alle inputs in het produktieproces de grond
overblijft, omdat deze wel administratief'beheersbaar' is?
Het was wel mijn conclusie en ik voel me erin gesterkt door de analyse van Van Dijk
en Hoogervorst.
Andere inputs nader bekeken
Men zou kunnen overwegen de kunstmest of de bestrijdingsmiddelen duur te maken,
zoals Oskam doet, maar ik zie daaruit geen geringer gebruik van deze inputs voortvloeien, nog afgezien van de mijns inziens onmogelijke controle. Ik moet nog zien dat
een boer besluit niet de - naar zijn kennis en ervaring - optimale hoeveelheid stikstofmest te gebruiken, zelfs al zou men de prijs ervan verdubbelen. Er moet al heel wat
gebeuren, wil een boer bewust aansturen op een lagere produktie.
Mijn conclusie is dan ook dat- wat men ook probeert: prijsverlaging, areaalbeperking prijsverhoging voor inputs als kunstmest - de boer stééds zal streven naar

het optimale gebruik van produktiemiddelen en dat door zijn groeiende kennis en
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ervaring, zolang de technologische ontwikkeling doorgaat, het produktievolume per
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hectare toeneemt. Het tempo waarin dit gebeurt, wordt bepaald door de technologische
ontwikkeling en de mate waarin het kennisniveau van de boer de toepassing van nieuwe
methoden en technieken toelaat.
Het valt mij op dat Van Dijk en Hoogervorst in hun analyse van de vele soorten
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inputs helemaal geen aandacht schenken aan een zeer belangrijke input in het
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produktieproces, namelijk het krachtvoer dat door een lacune in het heffingenstelsel
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ongelimiteerd tegen zeer lage wereldmarktprijzen kan worden ingevoerd. En wel met
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als resultaat dat iedere Nederlandse veehouder gemiddeld naast elke hectare voeder-
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gewas op zijn bedrijf nog een hectare ver overzee heeft liggen. Door op deze stroom
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voedermiddelen hetzelfde regime toe te passen als op al de andere importen, zou men
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aan het gebruik van deze kunstmatig gecreëerde input een einde maken en daarmede
een belangrijke oorzaak wegnemen van het onhoudbare mestvraagstuk in ons land.

(/y

Het is niet slechts uit overwegingen van beheersbaarheid dat ik de keuze heb laten
vallen op grond als produktiefactor; in het volle besef dat er vele andere zeer
belangrijke zijn. Waar het hier gaat om grondgebonden produktie, is grond wel een
cruciale factor; een factor die niet gemist kan worden. Alle andere inputs uit het
science-based arsenal zijn slechts te gebruiken als er grond is. Om het simpel te zeggen:
een aardappel groeit niet op kunstmest of op kennis. Wel zijn beide van groot belang
om de grond tot hoge produktie te brengen.
De oppervlakte grond acht ik wel beheersbaar. Areaalbeperking is ook zeer goed
administreerbaar indien gestreefd wordt naar een uniforme maatregel zonder
uitzonderingen per bedrijf, hoogstens per regio, of van tuinbouw en blijvende
gewassen. Maar wee als men dezelfde weg opgaat als bij de melkquotering; dan kan het
een janboel worden.
Daarom dus grond!
De Heer vreest een technische ontwikkeling in versterkte mate bij areaalbeperking.
Waarop het hier aankomt is 'in versterkte mate'. Bij de beoordeling van deze vraag ga ik
ervan uit dat het arsenaal van grondvervangende productiefactoren onbeperkt ter
beschikking staat, en door de landbouw wordt toegepast zolang en in de mate waarin
het rendabel is. Voorts dat wij niet in staat zijn - of niet van zins zijn - om het gebruik
van de technische mogelijkheden te beperken, zoals ik ook heb geconstateerd in mijn
antwoord aan Van Dijk en Hoogervorst. Dat wil dus zeggen: wij zien dat het - ten dele
nog onbekende - arsenaal van wetenschap en technisch ontwikkelde productiefactoren
als een stoomwals over ons heengaan, of we nu willen of niet, of het goed is of slecht...
Daarbij valt wel te bedenken dat deze wals in steeds belangrijkere mate wordt bestuurd
door het bedrijfsleven zelf, omdat de winstmogelijkheden voor de fabrikanten er van
bepalend zijn voor de vorm en de mate waarin deze factoren ter beschikking komen.
Er is geen verschil van mening over het feit dat de produktie zal toenemen zonder
dat het areaal wordt vergroot. Wel lopen de schattingen uiteen van de mate waarin dit
in de toekomst zal gebeuren. Ik heb mij inderdaad voorzichtig opgesteld met een
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jaarlijkse stijging van netto circa 1%, mij baserende op de totale produktie tussen
Jutland en Gibraltar. Nederland is geen maatstaf, wel een voorteken. Ik heb reeds
aangeduid dat de produktiestijging per hectare snel kan toenemen door meer kennis.
Deze vraag is nu niet aan de orde, maar wel: is er reden om aan te nemen dat de
produktie per hectare meer en sneller zal stegen b] verkleining van de oppervlakte
cultuurgrond?
Met andere woorden: zal een boer besluiten om meer andere inputs in te zetten als
zo'n areaal kleiner wordt? Ook hier ben ik van mening dat we voorzichtig moeten zijn
met wat in veel leerboekjes economie wordt beweerd. Hij zal het slechts doen als het
hem voordeel oplevert: meer winst, een hoger inkomen. Maar dan rest de vraag: als het
voordeel oplevert om meer inputs in te zetten, waarom ging de boer dan niet daartoe
over toen hij nog het volle areaal te beschikking had? Het antwoord zal moeten luiden:
omdat hij de produktie stimulerende middelen optimaal gebruikte op het niveau van
zijn kennis, en van zijn ervaring! En die veranderen niet door areaalverandering.
Ik heb ook de indruk dat men te gemakkijk speelt met de gedachte dat een boer
eenvoudig weg zijn produktie kan verhogen door meer kunstmest of meer bestrijdingsmiddelen. Zo eenvoudig ligt de zaak niet. Een gemiddelde boer weet over het algemeen
drommels goed waar het optimum ligt van het kunstmestgebruik. En voor zover hij het
niet weet, is het niet de areaalbeperking die hem de meerdere kennis bijbrengt.
66

Is cultuurgrond schaars?

Enkelen hebben erop gewezen dat cultuurgrond schaars zou zijn. Zij achten areaalvermindering economisch onzin, omdat je daarmee een schaars artikel nog schaarser
zou gaan maken. Ik bestrijd dat het onzin is, en vind het onzin om te zeggen dat
cultuurgrond schaars is. Cultuurgrond is in Europa in overvloed aanwezig; er is zelfs te
veel van. Over een generatie zullen we wellicht met 70 of zelfs 60% van de huidige
oppervlakte toe kunnen.
Mijn stelling is: cultuurgrond is niet schaars, maar milieu-, recreatie- en
natuurgrond wel. En toch weerspiegelt zich dat niet in de grondprijzen. Vele economen
zeggen: grond is duur, en concluderen daaruit: grond is schaars. Dat wil dus zeggen dat
de markteconomie ons niet veel verder helpt als we wat duur is, ook schaars noemen.
Wat men wel kan constateren, is dat grond duur is als hij een essentiële factor is om een
plaats te verwerven in de landbouw; duur voor al degenen voor wie hij een essentiële
factor is om een zelfstandig beroep in de landbouw uit te oefenen, een voor velen gelukkig - aantrekkelijk beroep. Is grond dus toch 'schaars'?
Waar een grote druk bestaat op de arbeidsmarkt, in dichtbevolkte streken: ja, maar
dan niet omdat er aan het produkt van die grond behoefte is, en ook niet omdat de
produktprijzen hoog zouden zijn. Als we de grondprijzen in Europa bestuderen, blijkt
dat de gangbare theorie van 'hoge produktprijzen = hoge grondprijzen' niet opgaat.
Ik zie dan ook niet dat lagere produktprijzen zullen leiden tot lage grondprijzen, nog
afgezien van het feit dat de grondprijzen in hoge mate worden beïnvloed door factoren
die liggen buiten het bestek van de landbouw. Als we de grondprijzen in drie EGlidstaten vergelijken voor de periode van 1963 tot heden, dan zien we dat ze - bij gelijke

produktprijzen - in Frankrijk zeer gelijkmatig stijgen van circa 1.000 naar 3.000 ECU
per hectare, in Duitsland van 4.000 naar ongeveer 17.000, terwijl ze in Nederland een
veel minder regelmatige ontwikkeling vertonen. De gemiddelde grondprijs in ons land
stijgt tussen 1963 en eindjaren zeventig van 2.000 naar 13.000 ECU per hectare, daalt
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vervolgens tot 10.000 in 1983, en is daarna weer stijgende. Wie er een touw aan vast kan
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knopen, mag het zeggen.
In dit verband wil ik erop wijzen dat de 'marktprijs' van cultuurgrond, zoals we die

g
Q

^

waarnemen, de prijs is die betaald wordt bij koop en verkoop. Die prijs wordt
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gerealiseerd bij de zeer geringe oppervlakte die binnen een bepaald tijdsbestek via koop
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in andere handen overgaat. Kleine percelen die grenzen aan het bedrijf van een of meer
potentiële kopers, kunnen vaak zeer hoog in prijs oplopen, omdat bedrijfsvergroting
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onder zulke omstandigheden aantrekkelijk is. Een en ander heeft echter weinig

J2

betekenis als het gaat om de grondprijs van het totale areaal dat niet in andere handen
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overgaat.
Dit alles wil niet zeggen dat het met de grondprijzen goed zit. De private eigendom
van de grond is nog steeds en blijft een groot obstakel voor een maatschappelijk
rechtvaardige toegang tot het uitoefenen van de landbouw. Grond is en blijft een
cruciale factor. Een oplossing op korte termijn zie ik niet; die is trouwens in dit verband
ook niet aan de orde. In ieder geval is er geen enkele aanwijzing dat een daling van de
produkieprijzen een daling van de grondprijzen met zich mee zal brengen. Tenzij, zoals
nu in de Verenigde Staten van Amerika, eerst de helft van de boeren tot de bedelstaf
wordt gebracht.
Het vraagstuk speelt vanzelfsprekend een rol bij de beperking van de oppervlakte
cultuurgrond. Economen zeggen mij: als nu de oppervlakte cultuurgrond nog schaarser
wordt, dan wordt de grond dus nog duurder. In het voorgaande heb ik reeds betoogd
dat het met schaars en - dus - duur niet zo eenvoudig ligt. Het beslissende element ligt
in de toegang tot een beroep, tot een zelfstandig bestaan. En zeker in een periode van
structurele werkloosheid is er grote behoefte aan de mogelijkheid tot het opbouwen
van een zelfstandig bestaan. De huidige tweedeling in de maatschappij, een schrik voor
zeer velen, zal de druk van nieuwe gegadigden doen toenemen in relatie tot de geringere
kans om cultuurgrond te verwerven. De grondprijzen zullen dan ook hoog blijven.
Hoe staat het echter met de eventuele wens naar meer grond, dus tot bedrijfsvergroting bij areaalbeperking? Dat zal in hoge mate afhangen van de hoogte van de
compensatie die wordt gegeven voor het braakleggen. Als deze vergoeding zodanig is
dat het inkomen niet achteruitgaat - en dat stel ik voor bij de dekvruchtverplichting en
bij het zogenaamde vrijwillige premiestelsel - dan verwacht ik bij de zittende boeren
geen versterkte wens tot bedrijfsvergroting, en dus geen versterkte opwaartse druk op
de grondprijzen.
Zonder inkomensvergoeding wèl, want de inkomensdaling zal aanleiding zijn om te
zoeken naar middelen om het gevallen gat weer te dichten. Van areaalbeperking zonder
compensatie is een zelfde effect te verwachten als van inkomensvermindering door een
algehele daling van de produktprijzen!
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Verplicht of vrijwillig?
Ook de keuze tussen een verplichte en een vrijwillige areaalbeperking houdt de
gemoederen bezig. Voor beide mogelijkheden zijn er voor- en tegenstanders. Wat zijn
in de hier besproken commentaren de grootste bezwaren tegen een verplichting, zoals
door mij is voorgesteld?
Braks vindt het een 'verregaand dirigistisch systeem, dat qua administratie en
controle nog complexer is dan de zuivelquotering'. Hij kiest voor vrijwiltigheid en acht
'een juist niveau van de uit te keren premie van belang'. Hij denkt daarbij voorts aan de
mogelijkheid diegenen die graanareaal braakleggen, vrij te stellen van een eventuele
extra prijsdaling of van een eventueel verhoogde medeverantwoordelijkheidsheffing.
Depla keert zich tegen de gedachtengang van het Landbouwschap, dat hoopt dat via een
vrijwillige braaklegging de bui wel buiten Nederland zal vallen. Hij wijst erop dat in de
Verenigde Staten is gebleken dat een vrijwillige regeling niet werkt.
Met betrekking tot het bezwaar van Braks is de relevante vraag of een op vrijwilligheid gebaseerd systeem minder dirigistisch zou zijn dan de door mij voorgestelde
dekvruchtverplichting. Ik zie dat niet. Beide systemen moeten immers worden
gecontroleerd. In beide systemen hanteert men een vergoeding die afhankelijk is van de
mate van deelname. Bij de uitbetaling van de vergoeding moet in beide systemen
worden gecontroleerd of de boer aan zijn verplichting heeft voldaan; anders krijgt hij
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zijn vergoeding niet.
In beide systemen is de controle eenvoudig per steekproef uit te voeren. Ik stel me
voor dat iedere boer op een schets op een formulier aangeeft welk perceel in dekvrucht
ligt, waarna uitbetaling van de premie volgt en steekproefsgewijs de controle plaatsvindt. De administratieve behandeling is eenvoudig en gemakkelijk te controleren
omdat het een heel goed zichtbare handeling betreft.. Dan zie ik wel andere regelingen
in de Gemeenschap die verregaand bureaucratisch en moeilijk te controleren zijn. Wat
te denken van een premie die wordt uitbetaald per ooi? En van de toeslag per hectare
peulvruchten en koolzaad?
Of bedoelt Braks met 'verregaand dirigistisch' slechts dat mijn voorstel een
voorschrift, een verplichting inhoudt in plaats van medewerking op basis van vrijwilligheid mogelijk te maken? Maar bij de melkquotering is toch ook gekozen voor een
verplichting? Waarom zou een systeem waaraan de veehouder wel is onderworpen, niet
worden toegepast op de akkerbouwer? Ik zie het verschil niet. Ik denk dat de keuze voor
een verplichting voor een ieder, zoals gedaan bij de melkquotering, de enige begaanbare
weg was.
Wat zou de hoogte van de premie moeten zijn bij vrijwilligheid? Zeker meer dan de
prijs in de zogenaamde opkoopregeling Als men ziet dat in Nederland boeren bereid
zijn om fl 2,50 te betalen 'per liter quotum', dan krijgt men een indruk van de premie
die nodig zou zijn om 9% van de produktie te korten. En wie zou zo'n premie betalen?
De Gemeenschap? En zou de premie per land moeten worden vastgsteld? In Nederland
zou slechts een zeer hoge premie leiden tot produktiebeperking op basis van
vrijwilligheid. Bij toepassing van een (lager) gemeenschappelijk premieniveau zouden
gehele regio's in Europa worden leeggezogen.

Ik zie dat niet zitten voor melk en - met een analoge redenering - ook niet voor
grond. Bedenk wel: wil er voldoende resultaat bereikt worden, dan gaat het om
voorlopig minstens 11 miljoen hectare (EG-12)!
Braks lanceert de gedachte aan een 'premie' in de vorm van een vrijstelling van een
extra prijsdaling voor granen of van een verhoging van de medeverantwoordelijkheids-
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heffing voor diegenen die graanareaal braakleggen. Wat is een braaklegging van
graanareaal? Om dat te bepalen moet men eerst de graanoppervlakte per bedrijf in een
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basisperiode vaststellen en vervolgens -jaar op jaar- aan de hand daarvan controleren
of er hectares zijn toegevoegd of braakgelegd. Over dirigistisch gesproken! Krijgen we
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dan ook nog, bij aan- en verkoop van grond, land met quotum en land zonder quotum?
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Het voordeel van een dekvruchtverplichting is juist dat het grondgebruik vastligt,
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en dat er -hoe groot het bedrijf ook is- steeds 10% (of later een hoger percentage) van
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de bedrijfsoppervlakte in dekvrucht moet liggen. Of men nu land verkoopt of pacht:
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het maakt geen verschil. Elk stuk land dat overgaat in handen van een ander, draagt als
het ware een dekvruchtverplichting van 10% in zich.
Voorts ligt het voor de hand dat een vergoeding voor een verplichting veel lager kan
zijn dan een premie die op basis van vrijwilligheid moet aansporen tot areaalbeperking.
Gezien de benodigde compensatiebedragen zou men de vergoeding voor alle lidstaten
kunnen vaststellen op een gelijk bedrag per hectare dekvrucht, bijvoorbeeld rond 500
ECU. Aan de hand van een communautaire regeling zou elke lidstaat desgewenst
- op eigen budget - een hogere compensatie kunnen geven, indien het inkomensverlies
aantoonbaar groter is. Een eventuele nationale 'kop' op de compensatie zou niet per
bedrijf, maar als een gemiddelde per hectare land moeten worden uitgekeerd. Voor
berekeningen ter zake verwijs ik naar tabel 7 in mijn vorige artikel in SPIL.
Voor de door Braks genoemde 'premie' (vrijstelling van extra prijsverlaging of
verhoogde medeverantwoordelijkheidsheffing) ten bedrage van 1.000 a 1.500 gulden
per hectare zullen naar mijn verwachting zeer weinig boeren in Nederland bereid zijn
om 'graanareaal' braak te leggen, mede in acht genomen de hoge vaste kosten per
bedrijf. In het algemeen zal het uitermate moeilijk, zo niet praktisch onmogelijk zijn
om een zodanige premie vast te stellen dat er een voldoende oppervlakte cultuurgrond
uit produktie wordt genomen. Maar ook afgezien van deze overwegingen ben ik van
oordeel dat een stelsel van vrijwilligheid met premie grote nadelen heeft als het gaat om
een rechtvaardige bijdrage van de verschillende regio's in de Gemeenschap aan de
areaalbeperking. Depla wijst eveneens daarop.
In dit verband merkt Braks op dat de zuivelsector buiten schot moet blijven, gezien de
reeds gehanteerde contingenteringsregeling. Een van de bezwaren tegen een
contingentering per produkt is echter dat de grond in andere sectoren kan en zal
worden ingezet. En het gaat hier niet alleen om een verplaatsing naar grondgebonden
veehouderijtakken, zoals vleesvee- en schapenhouderij, maar ook om een verschuiving
naar alle grondgebonden produkten van grove tuinbouw en akkerbouw. Daarbij is het
van belang dat slechts een klein deel van de voederbehoefte van het rundvee in Europa
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wordt gedekt door grasland dat ongeschikt is voor een andere bestemming. Om een
vergelijking te maken: de oppervlakte grasland in Nederland is 57% van de totale
oppervlakte cultuurgrond, in Denemarken slechts 9%.
In het algemeen kan men stellen dat een contingentering van de produktiehoeveelheid steeds leidt tot druk op andere markten. Derhalve zal een produktiebeperking van enige omvang steeds aanleiding moeten geven tot maatregelen ter
vermindering van het areaal cultuurgrond.
Helpt ons de modeltechniek?
De benadering van het vraagstuk van de overschotten door Oskam vraagt om een
aparte behandeling, zijn prognoses van de invloed van een prijsverlaging op het
produktievolume zijn gebaseerd op het zogenaamde 'WASmodel'5.
Oskam komt tot de conclusie dat een prijsverlaging van de gehele agrarische produktie
van 10% leidt tot een vermindering van de produktie met 3%. Hij geeft in zijn
commentaar geen inzicht in de doorwerking van zo'n prijsverlaging op het boereninkomen. Waarom niet?
Nadere bestudering van het WASmodel is in velerlei opzicht zeer leerrijk. Maar
aangezien de lezers van SPIL de 'ins and outs' ervan waarschijnlijk niet kennen, zal ik er
hier niet diep op ingaan. Wel geef ik enkele conclusies om een wat evenwichtiger beeld
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te krijgen dan uit het commentaar van Oskam naar voren komt. Wat is namelijk
volgens het WASmodel de realiteit? Een jaarlijkse prijsdaling van 1% over vijfjaren
leidt tot een gecumuleerde prijsdaling van 5,3% in het laatste jaar. Wat is van een
dergelijke operatie over alle agrarische produkten het effect? Vermindering van de
bruto produktie met nog niet één procent, en van het inkomen met 22%!
Een andere berekening is gebaseerd op een prijsverlaging van 10% van enkele zware
marktordeningsprodukten (granen, suikerbieten en melk). Wat is het resultaat?
Ik citeer Oskam (t.a.p.: 48): 'Hoewel deze prijsverlaging zowel het arbeidsvolume [...]
als de investeringen in machines e.d. [...] negatief beïnvloedt, resulteert er toch een
positief effect op het volume van de bruto produktie [...] Dit komt door een verhoging
van de investeringen in gebouwen [...] en-vanwege de relatief lage veevoederprijzeneen toename van het gebruik van toegeleverde goederen en diensten (veevoeder).'
Het verbaast mij niet. Het was dienstiger voor de discussie geweest als Oskam het hele
verhaal had verteld dat aan de uitkomsten van de modelberekeningen moet worden
ontleend.
Wat mij zeer huiverig maakt om de resultaten zonder meer te aanvaarden, is de
betrekkelijke waarde van de geschatte gegevens en vergelijkingen die als basisgegevens
in het model moeten worden 'gestopt'. Oskam hanteert tientallen geschatte relaties,
gebaseerd op de periode van 1950 tot 1975 en dan alleen betrekking hebbende op de
Nederlandse landbouw. Met de gegevens en de relaties is de uitkomst bepaald.
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Zie: A.J. Oskam, WASmodel. het Wagenings Agrarisch Sectormodel voor de nederlandse landbouw.

Wageningen, Landbouwuniversiteit, 1987

Daarbij blijkt mij dat het model nog steeds in een experimenteel stadium verkeert, met
alle onzekerheden vandien.
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Wat geeft het model als resultaat van een areaalbeperking met 10%. Volgens een
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scenario in de beschrijving van het WAS-model (t.a.p.: 52-54) concludeert Oskam dat

§

zo'n beperking van de oppervlakte cultuurgrond resulteert in een produktiedaling van
1,9% in Nederland, bij een inkomensdaling van 0,4%. De vergelijking van beide
scenario's brengt Oskam tot de keuze: verlaag de prijzen van alle agrarische produkten
gedurende enkele jaren met vier procent per jaar; op die manier voorkom je 'een
volstrekt zinloze maatregel als het uit produktie nemen van grond door in het nauw
gebrachte politici'.
Wel, mijn conclusie is vierkant tegengesteld. Als een econoom mij, als politicus, de
beide alternatieven voorlegt (met een gering verschil qua produktievermindering maar
een negatief inkomenseffect van 40 respectievelijk minder dan 1%), is de keuze niet
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moeilijk. En daarmee steun ik zelfs mijn politieke keuze op een modelberekening van
Oskam, hoe discutabel ook. Als ik dan voorts constateer dat in het algemeen de
economen ook van oordeel zijn dat een algehele prijsdaling slechts een gering effect
heeft op het produktievolume, dan sluit ik mij daarbij aan.
Wat is nu eigenlijk de oorzaak van de verwarring die kan ontstaan uit de door mij
gegeven resultaten en de cijfers van Oskam? Mijn conclusies zijn gebaseerd op een
geheel ander uitgangspunt dan Oskam hanteert. Ik ben ervan uitgegaan dat
areaalbeperking gepaard moet gaan met contingentering van niet of weinig
grondgebonden produktie, zoals die van melk. Oskam berekent een areaalbeOperkingsresultaat over de gehele agrarische produktie in Nederland.
Als we eens veronderstellen dat een areaalbeperking van 10% voor alle akkerbouwgewassen, inclusief de op bouwland geteelde voedergewassen, leidt tot een
vermindering van het produktievolume met eveneens 10%, dan betekent dit voor
Nederland een vermindering met 800 miljoen gulden aan produktiewaarde. Betrekken
we deze overeenkomstig de benadering van Oskam op de totale agrarische produktiewaarde in ons land van circa 33 miljard gulden, dan komen we uit op 2,4%.
Maar wat hebben we aan een dergelijke benadering, waarbij een areaalbeperking
wordt gerelateerd aan de totale produktie, inclusief de niet grondgebonden produktie?
Niets, behalve dat ze ons nog eens duidelijk maakt dat areaalbeperking zeer weinig
invloed heeft op de veehouderij, vanwege de ruime mogelijkheid om via aangekocht
veevoer de produktie op peil te houden.
Een simpele vergelijking van de procentuele opbouw van de totale agrarische
produktiewaarde voor Nederland en de EG (tabel 9) maakt duidelijk dat eventuele
resultaten van de globale benadering van het WAS-model bovendien weinig zeggen
voor Europa. Een 'Europees model' zou wellicht enige hulp kunnen bieden ter
verkrijging van cijfermatige indicaties van de relevante effecten.
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Om het geheel samen te vatten: Areaalbeperking is nodig om een globaal evenwicht te
benaderen, maar produktiecontingentering in de veehouderij, met name in de
melkveehouderijsector, kan niet worden gemist. Onderlinge prijsverhoudingen zijn een
onmisbaar instrument, niet alleen om de produktie te 'sturen' maar ook om de
areaalbeperking te leiden naar overschotprodukten.
Negatief oordeel ik over een directe beperking van het 'graanareaal' of zoals Braks
voorstelt - het toekennen van een premie aan boeren die een deel van hun 'graanareaal'
braakleggen. Dat graanareaal ligt nergens vast; er is geen basis om per bedrijf de
vermindering ervan vast te stellen. Ik zie bovendien voordeel in een systeem waarbij de
boer vrij is om te kiezen wat hij binnen zijn (resterende) areaal wil produceren.
Het alternatieve beleidsvoorstel van Oskam acht ik praktisch onuitvoerbaar, zowel
ten aanzien van de heffing op alle agrarische produkten als ten aanzien van de verdeling
op 'historische gronden' van de inkomenscompensatie. Bovendien helpt het ons niet
naar een lagere produktie.
Uitgesloten acht ik een systeem van marktsplitsing, zoals door Van Dijk en
Hoogervorst wordt aanbevolen met de verzuchting: 'Waarom zou dat niet kunnen?'
ik herinner me nog te goed de poging die in Nederland in die richting is gedaan in de
landbouwcrisis van de jaren dertig; het was zelfs in ons goed geadministreerde landje
een compleet fiasco, oncontroleerbaar en een bron van fraude. Dat is het laatste
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waaraan we nog behoefte hebben in de Europese landbouwpolitiek.
Economen en politici

Ten slotte een enkel woord naar aanleiding van de opmerkingen van Van Dijk en
Hoogervorst en van Oskam over de rol van de economie in de politiek.
Het betoog van Van Dijk en Hoogervorst komt neer op de volgende procedure: In
de eerste fase van planvorming zetten economen de grote lijnen uit, die dan in
samenspraak met politici worden omgezet in politiek acceptabele maatregelen. Als
politicus zou ik, mij baserend op mijn ervaring, de volgende nuance willen aanbrengen:
Politici geven de doelstelling van het beleid aan en vragen economen welke
instrumenten daarvoor kunnen worden ingezet; samen bezien zij in hoeverre deze in
politiek acceptabele zowel als uitvoerbare maatregelen kunnen worden
geconcretiseerd.
Oskam stelt het simpeler en verwijt mij dat ik mij 'ook nu weer zo weinig gelegen
laat liggen aan de resultaten van economisch onderzoek en als een globaal bestuurder
door het landschap' draaf.
Op de subtiele benadering van Van Dijk en Hoogervorst zowel als op de zeer
simplistische van Oskam zeg ik het volgende. Als politicus ben ik zo'n dertig jaar nauw
betrokken geweest bij de ontwikkeling en vormgeving van het landbouwbeleid,
nationaal zowel als internationaal. Steeds heb ik gewerkt in zeer nauw overleg met
economen van diverse pluimage. Een groot probleem is daarbij voortdurend geweest
dat 'de' econoom niet bestaat. Ik ga zeker niet zo ver dat ik zeg: 'Zet drie economen bij
elkaar en je krijgt drie verschillende antwoorden', maar op internationaal niveau lijkt
het er vaak wel op.

Daar is het soms vermakelijk om te zien hoezeer de 'objectieve' beoordeling
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nationaal getint is; maar daar blijkt ook hoe bijzonder groot de verschillen zijn in
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benaderingswijze van de vraagstukken.
Een econoom als Oskam gaat blijkbaar uit van het principe dat alles wat niet in
overeenstemming is met de markteconomie, als 'irrationeel' kan worden afgedaan.
Anderen benaderen de vraagstukken met een grotere belangstelling voor de kennis en
inzichten die in de maatschappij voorhanden zijn, en ook voor haar behoeften en
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mogelijkheden. Ik acht rationeel wat in het belang is van de maatschappij. En ik weet
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maar al te goed dat de vrijemarkteconomie, voor zover ze al bestaat, veelal dwars ingaat
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tegen het maatschappelijk belang.
Mijn repliek wil ik dan ook besluiten met een citaat uit de inaugurele rede van
Veerman, de pas benoemde hoogleraar in de agrarische economie aan de Katholieke
Universiteit Brabant te Tilburg:
'Het is dringend noodzakelijk dat landbouweconomen zich bezig gaan houden met
de fundamentele vraag in welk opzicht en in welke mate de gangbare agrarisch
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economische theorie en het onderliggende denkkader een adequaat instrument zijn
voor de analyse van de hedendaagse vraagstukken in de land- en tuinbouw. Een
pleidooi dus voor de blik naar binnen in plaats van de vermanende vinger naar buiten.
Een oproep ook tot een matiging van de pretentie van landbouweconomen op het punt
van de toepassing van de landbouweconomische theorie in de beleidsadvisering.'

Overgenomen uit: Spil 59/60 (1987): 41-51
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Tabel 9
Agrarische produktiewaarden In Nederland en in de Europese
Gemeenschap, uitgedrukt in procenten van de respectieve totalen.
Produkt (categorie)

Nederland

EG-10

1,3

12,5

Voeder-gewassen

17,3

6,8

Andere akkerbouw

5,1

6,0

Akkerbouw

23,7

25,3

Veehouderij

65,1

53,8

Andere produkten

11,1

20,7

100,0

100,0

Granen

Totale

totaal

Bron: De toestand van de landbouw in de Gemeenschap 1986.
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Sicco Mansholt

Een illusie armer, een ervaring rijker
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Met het Groenboek, waarin de Perspectieven voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zijn neergelegd, heeft de Europese Commissie en dus met name het lid
Andriessen in 1985 de start gegeven voor de dringend noodzakelijke hervormingen en
aanpassingen van het beleid. Het memorandum gaf een uitstekende analyse van de

o
2
^
g

vastgelopen situatie en stelde de landbouw en de politieke leiders voor een
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fundamentele keuze.
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In het volgende wil ik mij bezighouden met een deel van het beleid, namelijk het
beleid ten aanzien van de landbouwmarkten. En wel in het bijzonder met enkele
aspecten van dat beleid die betrekking hebben op het herstel van het evenwicht tussen
produktie en afzetmogelijkheden, in het kort: het'overschottenprobleem'.
Daarbij ga ik in op de prijsverhouding tussen landbouw- en industrieprodukten en
de consequenties daarvan voor de landbouwinkomens. In dat verband stel ik de
fundamentele beleidsvraag aan de orde betreffende de gewenste structuur van de
landbouw in Europa en de daaruit te trekken consequenties voor het markt- en
prijsbeleid. Tenslotte wijs ik op de gevolgen van het marktgerichte beleid voor de
basisprodukten en op de snel stijgende milieukosten.
In het Groenboek stelde de Europese Commissie de Raad voor een aantal opties, daarbij
een eigen oordeel niet uit de weg gaand.
Fundamenteel is de keuze tussen wat genoemd wordt een 'realistisch prijsbeleid',
neerkomend op een restrictief prijsbeleid met oriëntatie op 'de markt', naderhand
gedefinieerd als,marktgericht prijsbeleid', en een andere weg, namelijk die van de
fysieke beperking van de produktievolumes, bijvoorbeeld door contingentering van de
produktie per bedrijf, zoals bij suiker en melk.
Twee sectoren gaven ten aanzien van de verhouding tussen produktie en afzetmogelijkheden de grootste zorgen: granen en melk. Reeds sedert medio zeventiger
jaren steeg de melkproduktie met circa 2,7% per jaar bij een nagenoeg stabiele afzet.
Wat de granen betreft: met een gemiddelde jaarlijkse produktiestijging van 1,7% kwam
de Gemeenschap aan het begin van de jaren tachtig in een 'overschot-situatie'. Van
beide produkten lag het Europese prijspeil boven dat van de wereldmarkt en de
toenemende budgettaire lasten voerden tot een ondergraving van de financiering van
het landbouwbeleid, dat terecht reeds lang ernstige zorgen gaf.
In 1983 stond de Gemeenschap voor de keuze, hetzij door prijsverlaging, hetzij door
contingentering per bedrijf de produktie van melk te beperken. In 1984 besloot de Raad,
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op voorstel van de Commissie, tot het laatste: vaststelling van een produktiequotum
per bedrijf. Sedertdien is de marktontwikkeling in de hand gehouden, en kan het
prijspeil in de Gemeenschap zich op een redelijke basis ontwikkelen.
Anders gaat het toe in 1985, bij het aantreden van de nieuwe Commissie. Dan ligt
het zwaartepunt van het marktherstel bij de granen. Terecht wijst de Commissie in het
Groenboek op de belangrijke rol van de granen op de Europese landbouwmarkten.
Terecht noemt zij 'granen een hoeksteen van het landbouwbeleid'.
Zij constateert dat het graanareaal niet is toegenomen, maar dat de produktie per
hectare, speciaal wat tarwe betreft, spectaculair is gestegen met circa 3% per jaar, een
stijging die nog voortgaat. In tegenstelling met het beleid, reeds ingezet voor de zuivel,
kiest de Commissie nu zeer nadrukkelijk voor prijsverlagingen om een geringere groei
van de produktie te bereiken.
Prijzen als instrument om de produktie te beperken!
Het is deze keuze van de Commissie geweest die mij aanleiding heeft gegeven mij
wederom te verdiepen in het Europese landbouwbeleid. Met alle waardering voor de
Commissie vanwege de moed en doortastendheid waarmee zij het herstel van het
landbouwbeleid ter hand nam, was ik van oordeel dat zij hier een fundamentele fout
beging in de keuze van de methode om het doel - marktevenwicht - te bereiken. Dat zij
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onvoldoende oog had voor de 'wetten' die nu eenmaal de landbouwmarkten
onderscheiden van de algemeen bekende economische beginselen in het 'markt'begrip. Dat zij de in het verleden opgedane ervaringen onvoldoende in het oog hield,
ervaringen die teruggaan tot de decennia van 1880 en 1930.
In SPIL 55-56 (december 1986) heb ik mijn afwijkende standpunt-uitvoerig
gedocumenteerd - bekend gemaakt. Samengevat kwam mijn betoog op het volgende
neer:
-

Prijsverlaging van de basisprodukten in de landbouw - granen, melk, vlees en wijn
- leidt niet tot produktieverlaging. Een dergelijk meer 'marktbericht prijsbeleid'
draagt eveneens zeer weinig bij tot vergroting van de afzet.

-

Prijsverlaging van de granen leidt tot een algehele verlaging van de prijzen in de
gehele landbouw, inclusief die van de niet-marktordeningsprodukten. Een en ander
voert weer tot uitbreiding van de graanproduktie.

-

Bedrijfsvergroting, hoe noodzakelijk ook, voert tot produktieverhoging.

-

Een prijsverlaging van granen van circa 10% voert, via een algehele prijsverlaging in
de landbouw, tot een aanzienlijke inkomensdaling. Deze inkomensdaling varieert
van 33% in Nederland en Frankrijk tot 60% in Duitsland.

-

Waar mogelijk, zoals bij melk en suiker, kan contingentering per bedrijf resulteren
in produktievermindering. Daarnaast kan slechts areaalbeperking leiden tot het
gewenste evenwicht in de markt.
Daarbij heb ik de voorkeur uitgesproken voor een verplichte areaalbeperking per

bedrijf, met compensatie, hetzij via een bijdrage per hectare van circa 500 ECU, hetzij
via een prijsverhoging. Als richtlijn voor deze laatste stelde ik dat 10% areaalbeperking
kan worden gecompenseerd met een prijsverhoging van circa 6%.

In mijn artikel van twee en een halfjaar geleden heb ik voorts mijn verbazing
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uitgesproken over het feit dat in het algemeen de georganiseerde landbouw zich ging
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scharen achter de vage uitspraken die kunnen worden samengevat in de woorden 'meer
marktbericht prijsbeleid'. Dat gebeurde niet slechts in Nederland, maar ook in vele
andere landen van de Gemeenschap.
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Op weg naar 1992: zonder historisch inzicht?

^

In februari 1988 heeft de Europese Commissie de Raad gebracht tot zeer belangrijke
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beslissingen. De Europese Acte, die de institutionele basis van de Gemeenschap
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versterkte en de weg opende naar' 1992', werd gevolgd door een nieuwe financierings-
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basis. Een financieringsbasis met meer middelen, waarin de solidariteit van het rijke
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Noorden met het armere Zuiden van Europa tot uitdrukking werd gebracht.
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De Commissie toonde daarmee over een grote politieke invloed te beschikken, en dat is
op zichzelf zeer verheugend.
Onvermoeibaar strijdt de Commissie voor haar doelstellingen: een stevige
grondslag te geven aan de Europese eenwording en deze te plaatsen in een nieuwe
politieke context. Ze gaat daarmee de geschiedenis in als de Commissie die een
wezenlijke mijlpaal heeft geslagen op weg naar de Europese eenheid.
In dat kader past het doel van de door haar nagestreefde hervormingen van het
gemeenschappelijke landbouwbeleid: herstel van het evenwicht tussen produktie en
vraag, gepaard gaande met nieuwe impulsen tot een duurzame verbetering van de:
sociale positie van de boeren. Ik verschil ook niet met de Commissie van mening over
deze doelstellingen. Mijn bezwaren richten zich tegen de gebruikte middelen en
methoden, in het bijzonder ten aanzien van de granen, oliehoudende zaden en peulvruchten: de zogenaamde stabilisatiemechanismen en de daarmee verbonden automatische prijsverlagingen. Deze leiden tot een gevaarlijke en zinloze prijsverlaging en niet
tot een aanpassing van de produktie aan de markt. Nog in 1983, bij de opgave het
marktevenwicht van melk te herstellen, werd gekozen voor een fysieke produktievermindering per bedrijf. Dat heeft geleid tot een marktevenwicht en een redelijke
prijsontwikkeling. Dat had een voorbeeld kunnen en moeten zijn voor de akkerbouwprodukten!
Nu moet men zich afvragen: Vanwaar komt deze breuk met het verleden, deze koerswijziging? Vanwaar deze plotselinge euforie van het marktbeginsel? Is het een afkeer
van 'regularisatie', van planning en ordenend ingrijpen? Is het daarmee een beweging
uit negatieve overwegingen? Of is het simpelweg het zich niet meer realiseren van
bepaalde wetmatigheden van die landbouwmarkten? Is het dus gebrek aan kennis,
gebrek aan ervaring?
Deze beweging is geenszins tot Europa beperkt In dat verband wijs ik op het
uitstekende artikel van Niek Koning en Gerrit Walstra in SPIL 69-70 van juni 1988:
Over de lange golven van het landbouwbeleid en de kortzichtigheid van het 'marktgerichte denken'. De auteurs tonen daarin aan dat een terugkeer naar het negentiendeeeuwse marktdenken geen enkele oplossing biedt. Herhaalde malen heeft het geleid tot
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een koude sanering. We zien dat in de ernstige crisis van de tachtiger jaren van de
vorige eeuw en in de crisis van 1930.
Ook Koning en Walstra vragen zich af hoe de recente politieke koerswijziging moet
worden geïnterpreteerd. Zij komen tot de conclusie dat deze gezien moet worden als
een neo-liberale aanval op het agrarische ordeningsstreven, dus als een wezenlijke
ideologische omslag. Ik wil niet ontkennen dat een aantal aspecten van het verschijnsel
daarop wijzen. Maar dan blijft de vraag hoe het mogelijk is dat men met open ogen in
de val loopt: dat men kiest voor een liberalisering waarvan de ervaringen in het
verleden leren waartoe die leidt.
Mijn conclusie is dat de huidige generatie van beleidsmakers de ervaring van het
verleden mist en dus met gesloten ogen illusies nastreeft. Ook als we vaststellen dat er
een toenemende afkeer bestaat van een politiek van planning en regulering, kan slechts
door onvoldoende kennis van de 'markt' een neoliberaal beleid veld winnen. Ik acht dus
de beweegredenen voor beleidsverandering minder diep liggend dan Koning en
Walstra, gezien ook het feit dat planning en beheersing van de produktie wel worden
aanvaard voor andere produkten, zoals zuivel, suiker, wijn en olijfolie. Daarbij is het in
het geheel niet vreemd dat men graag de voordelen van een dergelijk ingrijpen in de zak
steekt en een broertje dood heeft aan de minder plezierige kanten van ordening en
regelgeving.
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In een brochure uit 1898 van mijn grootvader D.R. Mansholt, boer in de Westpolder
(Groningen), vond ik een felle verdediging van het behoud van redelijke graanprijzen
door schaalrechten (variabele heffingen op ingevoerd graan):
'Ik waarschuw tegen een onbelemmerde invoer van granen uit de Verenigde Staten tegen
zeer lage prijzen. Ondanks de slechte oogsten in Midden-Europa dalen de graanprijzen
reeds tot ƒ'5,25 per hectoliter, als gevolg daarvan de prijzen van aardappelen en andere
produkten, zoals het aardappelmeel, van f12,00 tot f 9,00. En als gevolg daarvan zien we
een verschuiving naar de koolteelt met een export naar Duitsland. Als gevolg daarvan lage
prijzen op de Duitse markt en beschermende rechten op de invoer van kool. Wederom
gevolg: deze opbloeiende tak van de landbouw zal tegen de grond geworpen worden en
zullen wij wel gedwongen worden de graanbouw weer uitte breiden.'

Dat was anno 1898. L'histoire se répète in 1989!
Is men de crisis van 1930 vergeten? Met de crisis-tarwewet van 1931 en de crisiszuivelwet? Noodwetten waarin terecht voor de basisprodukten graan en zuivel een
bodem in de markt gelegd werd. Dit principe werd na de tweede wereldoorlog de
grondslag voor het markt- en prijsbeleid in Nederland. Het werd als zodanig algemeen
aanvaard en heeft zegenrijk gewerkt.
Bij het ontwikkelen van het gemeenschappelijke landbouwbeleid in het begin van
de jaren zestig - en ook daarvoor, tijdens de zogenaamde Green Pool-onderhandelingen - stond één ding vast: de centrale betekenis van de prijsontwikkeling op de
markten van basisprodukten granen, oliehoudende zaden, melk en vlees, en wijn.
Er was toen, evenmin als nu, ook maar een schijn van kans om de wereldmarkt voor
deze produkten te beïnvloeden.

e
Een eigen, Europees prijsbeleid was een conditio sine qua non\ het was algemeen
aanvaard dat vooral de graanprijzen een fundamentele rol spelen in de landbouw-
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markten. De landbouwconferentie van Stresa in 1958, waarin enkele grondslagen van
het gemeenschappelijke landbouwbeleid werden vastgelegd, formuleerde het in een
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resolutie aldus: 'De prijs van voedergraan is voor de gemeenschappelijke organisatie
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van kapitaal belang, aangezien deze een sterke invloed uitoefent op het prijspeil van de
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andere bodemprodukten, alsmede op dat van de dierlijke produkten.' Aangedrongen
werd dan ook op het stabiliseren van de graanprijs op het kostenniveau.
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De salto's van Braks en de boerenvoormannen
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Nu is het geenszins zo dat men in het verleden de consequenties van het beleid heeft
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aanvaard. Het beheersen van het prijsniveau uit inkomensoverwegingen zal steeds
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gepaard moeten gaan met het op een of andere wijze beheersen van de produktie.
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Dat is een keuze waar men niet omheen kan.

u

o
CO

Reeds de New Deal-politiek van Roosevelt in de Verenigde Staten is ten gronde
gegaan aan de weigering die consequentie te aanvaarden. En ook in de Europese
Gemeenschap bestonden en bestaan grote weerstanden ertegen. Slechts voor suiker
werd het als een essentieel element in het beleid aanvaard, zij het dat het totale quotum
te hoog werd vastgesteld en dat de consument via een hoge suikerprijs voor de exportverliezen opdraaide.
Aan het eind van de jaren zestig was de situatie op de zuivelmarkt zodanig dat
produktiebeperking noodzakelijk werd. Maar ook toen reeds haalden de voorstellen
van de Commissie geen unanimiteit in de Raad. De voorraden boter en melkpoeder
werden bergen. Pas in 1983 was men, onder zware politieke druk, bereid de
consequentie te aanvaarden in de vorm van een produktiebeperking per bedrijf.
Medio zeventiger jaren veranderde ook de situatie voor de granen. Europa werd van
een netto invoergebied tot een uitvoergebied en dat had vanzelfsprekend ernstige
financiële en handelspolitieke gevolgen. Pas op de topconferentie in februari 1988 werd
tot ingrijpen besloten.
Hoewel de Commissie zich duidelijk uitsprak voor een produktievermindering
door middel van grote prijsverlaging, is het niet fair haar daarom de zwarte piet in
handen te spelen. De landbouworganisaties zelve in de meerderheid van de landen van
de Gemeenschap, met Nederland voorop, hebben een marktgericht prijsbeleid gewild!
Ze hebben iedere produktieregeling van de hand gewezen. De politici hebben, zoals
gewoonlijk, in meerderheid de organisaties gevolgd. Dan gaat het niet aan nu te zeggen
dat men zo grote prijsverlagingen niet heeft bedoeld. De lessen van het verleden waren
vergeten!
Ook door de Nederlandse minister van Landbouw, die vorig jaar bij de worsteling
om het nieuwe beleid nog als kampioen van de grote prijsverlaging optrad, in het
bijzonder tegenover zijn Duitse collega. En nu, nog maar een jaar later, zien we het
omgekeerde gebeuren. Terugkomend van de onderhandelingen over de prijzen voor het
nieuwe oogstjaar, april 1989, beroemt Braks zich erop dat het hem gelukt is althans een
deel van de door de Commissie voorgestelde prijsverlagingen tegen te houden, 't Kan
verkeren...
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We zien nu trouwens dat vele landbouwvoormannen en ook politici zich de ogen
uitwrijven en gaan inzien dat ze hebben gedwaald. Gelukkig maar, het is beter ten halve
gekeerd!
Maar daarmee zijn we er nog niet. Het komt er nu op aan de goede weg in te slaan.
Door niet of slechts ten dele de prijzen te verlagen is men niet van de problemen af.
Dan verschuift men ze weer naar de toekomst. In haar toelichting op de prijsvoorstellen
voor 1989/1990, waarin de Commissie consequent de in 1988 uitgezette lijn doortrekt,
wijst zij op het gevaar dat, in het licht van een betere budgetpositie, zowel de
landbouworganisaties als de regeringen zullen trachten de gemakkelijke weg te zoeken!
Graanprijsverlaging: zinloze en desastreuze operatie
Nu is het geenszins zo dat prijsveranderingen geen consequenties hebben voor de
produktie. In december 1986 heb ik in SPIL betoogd dat men door wijziging van de
prijsrelaties tussen de produkten, zeer wel de teelt in een bepaalde richting kan sturen.
Een hogere peulvruchtenprijs en een lagere tarweprijs stimuleren de teelt van het eerste
produkt ten koste van de teelt van het laatste. Prijsrelaties blijven een belangrijk
stuurmiddel.
Als men echter een heel pakket produkten, zoals granen, oliehoudende zaden en
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peulvruchten, in een prijssysteem vat, gaat het sturingsverhaal niet op. Waar het
bovendien op aankomt, is of er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn.
Om dat duidelijk te maken, verwijs ik naar tabel 10. Daarin heb ik de landbouwprodukten, met hun arealen, ingedeeld naar drie categorieën: 'stabilisatie-produkten',
'gebonden produkten' en 'vrije produkten'. De arealen heb ik weergegeven voor de
huidige Gemeenschap (Europa 12), Frankrijk en Nederland. Frankrijk heb ik
opgenomen als voorbeeld van een zeer belangrijk landbouwland, Nederland om zijn
afwijkende structuur.
Tot de 'stabilisatie-produkten' behoren de granen, de oliehoudende zaden en de
peulvruchten. Deze zijn onderworpen aan het stabilisatie-mechanisme, dat wil zeggen:
een sterke prijsverlaging als de (totale) produktie een bepaalde hoeveelheid
overschrijdt. De 'gebonden produkten' zijn de produkten die op een of andere wijze in
hun voortbrenging beperkt zijn. Men denke daarbij bijvoorbeeld aan de suikerbieten
(waarvoor een quotum geldt), de groenvoeders en het grasland (vanwege de melkcontingentering), de wijn, en voorts blijvende teelten, zoals olijven.
De 'vrije produkten' worden gevormd door alle andere landbouwprodukten,
waarheen dus vrijelijk zou kunnen worden uitgeweken, zoals aardappelen, vollegrondsgroenten, alle handelsgewassen plus zaden, 'alternatieve' gewassen, en diverse
produkten, waaronder fruit en groenten en bloemen onder glas.

Het doel van het thans gevoerde marktbeleid is dus vermindering van de teelt van de
stabilisatie-produkten. Waarheen kan de boer nu uitwijken? Niet naar de gebonden
produkten; dat heeft geen zin. Uitwijking is (in principe) slechts mogelijk naar de vrije
produkten.
In Europa-12 beslaan de stabilisatieprodukten 32% van de totale oppervlakte
cultuurgrond, de vrije produkten slechts 3,6%. Dat wil zeggen: indien de oppervlakte
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stabilisatie-produkten zou verminderen met slechts 5%, dan zou dat de oppervlakte
vrije produkten vergroten met 44%. Een totale ineenstorting van de markten voor vrije
produkten zou hiervan het gevolg zijn! In Frankrijk zou de oppervlakte vrije produkten
ook met 44% toenemen. Nederland vormt een uitzondering, omdat wij slechts weinig
graan verbouwen en veel groenten, zaden en aardappelen. Maar het blijkt dat zelfs in
Nederland de markt voor vrije produkten zeer gevoelig is. Want zowel de prijs van
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aardappelen (inclusief pootgoed) als die van de vollegrondsgroenten ondervinden de
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gevolgen van de verschuiving.
Er valt echter een andere les te leren uit deze cijferopstelling, namelijk dat men niet
zomaar een produkt kan contingenteren, zonder andere markten in problemen te
brengen. Reeds in december 1986 heb ik in SPIL daarop gewezen bij de bespreking van
de mijns inziens gewenste beperking van het areaal: 'De produktiebeperking via
areaalbeperking zal zich dus moeten uitstrekken over het totale areaal aan bouwland en
blijvend grasland.'
Hoewel ik nog niet beschik over de definitieve cijfers van de arealen in Europa en
Nederland, kan ik vaststellen dat de oppervlakte granen zich weer belangrijk uitbreidt.
Dit blijkt uit de voorlopige berichten over de winter- en voorjaarsinzaai. Bedroeg de
oppervlakte granen in Nederland 176.000 hectare in 1987, in 1989 is ze -volgens een
opgave van het Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten - toegenomen tot
209.000 hectare. Een uitbreiding met 33.000 hectare in twee jaren, die - lijkt mij - niet
ten volle te verklaren is uit een vermindering van het peulvruchtenareaal. Daarbij doet
zich ook de invloed gelden van het teruglopen van het grasland- en groenvoederareeal.
De hoofdmoot van de gebonden produkten wordt gevormd door deze arealen, namelijk
65% van de totale oppervlakte cultuurgrond in Nederland. Het is duidelijk dat door de
melkquotering de behoefte aan groenvoeder en gras vermindert. Indien we uitgaan van
de veronderstelling dat 2% van het grasland en 3% van het land dat vroeger met snijmaïs werd beteeld, een andere bestemming moeten hebben, dan gaat het om 28.000
hectare. Daarnaast is zeker een vermindering van het peulvruchtenareaal te
verwachten, gezien het zeer straffe prijsbeleid, waarin - in tegenstelling tot wat bij de
granen het geval is - geen limiet is gesteld aan de automatische prijsverlaging.
Oók in Nederland is er daarom maar één uitweg: graanl
Volgens de voorlopige berichten is het graanareaal inEuropa-12 in 1989
toegenomen met rond 420.000 hectare, in plaats van gedaald. Dat was te verwachten!
De operatie ter verlaging van de graanprijs is dus volkomen zinloos geweest.
De gevolgen ervan zijn zeer ernstig, zowel voor de boereninkomens in de akkerbouw als
voor de toekomstige investeringsbereidheid en -mogelijkheden. En dat terwijl ze voor
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de financiën van de overheid - en daar was het eigenlijk om begonnen - geen enkel
soelaas biedt. In december 1986 heb ik in SPIL berekend dat een graanprijsverlaging,
die doorwerkt in een breed produktiepakket, een verlaging van het arbeidsinkomen tot
gevolg heeft van circa 33% in Nederland en Frankrijk, en zelfs van 58% in Duitsland.
Gelukkig voor Nederland heeft de 'besmetting' met dit beleid zich niet kunnen
uitstrekken tot de zuivelproduktie, die beschermd is door de contingentering. Anders
zou het totale effect van het bovenstaande nog ernstiger zijn geweest. In de zuivelsector
is eerder sprake van de omgekeerde situatie. De produktievermindering in de
melkveehouderij heeft een nadelig effect op de akkerbouw en wellicht ook op de grove
tuinbouw. Een reden te meer om na te gaan welk complement moet worden gevonden
om dit tegen te gaan. Mijns inziens is dat ook areaalbeperking.
Het sprookje van de 'beschermde en dus stagnerende' landbouw
Het lijkt mij van belang in dit verband nog iets te zeggen over het prijsniveau in de
landbouw in het algemeen. Meermalen hoor ik verkondigen dat het agrarische
prijsniveau te hoog is en best wat lager kan. Sommigen economen beweren dat, zonder
duidelijk te maken wat zij ermee bedoelen. Ook landbouwminister Braks heeft zich in
deze geest uitgelaten.
Verhelderend voor de beoordeling van het relatieve prijsniveau in de landbouw in
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vergelijking met andere sectoren is het Verslag 1988 van de Europese Commissie over
De toestand van de landbouw in de gemeenschap. Aan de op pagina 53 voorkomende
tabel E ontleen ik mijn tabel 11. Daarin wordt de netto toegevoegde waarde per
arbeidskracht, werkzaam in de landbouw, vergeleken met de netto toegevoegde waarde
in de economie als geheel.
Daaruit blijkt, bij alle verschillen tussen de EG-lidstaten, een relatief lage netto
toegevoegde waarde per arbeidskracht in de landbouw. Vaak wordt daaraan de
conclusie verbonden dat de landbouw in ontwikkeling achterblijft bij de industrie.
Dat is echter in het geheel niet het geval. Integendeel, qua groei van het produktievolume per arbeidskracht laat de landbouw de industrie ver achter zich. Voor een
beoordeling daarvan geef ik in tabel 12 de index van dat volume voor de jaren
1970,1975,1980 en 1985.
Daaruit zien we welk indrukwekkend rationalisatieproces in de landbouw van het
Europa van de Negen heeft plaats gevonden. In de laatste vijftien jaar is de hoeveelheid
produkt per arbeidskracht in de landbouw meer dan verdubbeld. In de industrie is de
vergelijkbare toename slechts 35%.
Conclusie: ondanks een veel sterkere groei van het produktievolume (tabel 12) is de
ontwikkeling van de toegevoegde waarde (= volume x prijs) (tabel 11) in de landbouw
ver achtergebleven bij die in de overige sectoren. Het prijsniveau van de agrarische
produkten is dus sterk achtergebleven bij dat van de industriële produkten. Met andere
woorden: boeren en landarbeiders worden slecht beloond voor hun inspanningen.
Dat valt trouwens ook rechtstreeks af te leiden uit een vergelijking van de reële prijzen
in de landbouw en in de industrie over de afgelopen jaren (tabel 13). Dan blijkt dat er
zeer grote verschillen bestaan, ook nog weer tussen de verschillende sectoren van de
landbouw.

Hoogst ernstig is de situatie voor de granen, waarvoor in 1985 al een prijsschaar van
63 kon worden berekend en ik nu kom tot een raming van 50. De prijsschaar voor
granen kan ook anders in beeld worden gebracht, en mogelijk iets meer aansprekend:
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Voor dezelfde landbouwmachine die een boer in 1970 kocht voor 10 ton tarwe, moet hij
nu 20 ton leveren!
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Door de sterke rationalisatie in de bedrijven was de gemiddelde daling van de reële
prijzen in de periode 1970-1985 met 1,8% per jaar mogelijk zonder de inkomensontwikkeling aan te tasten. Tal van factoren speelden hierin een rol: gebruik van
chemische middelen en nieuwe machines, kunstmestgebruik en invoering van nieuwe
rassen, en vergroting van de bedrijven. Alle hebben hun bijdrage geleverd aan de sterke
verhoging van de arbeidsproduktiviteit. Een en ander vormt een afdoend antwoord op
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het sprookje dat te vaak verteld wordt: dat de landbouw is achtergebleven door de grote

§
o
Ü

10

'bescherming' die hij heeft genoten in het gemeenschappelijke landbouwbeleid. Het
tegendeel is waar: het relatief stabiele prijspeil heeft in hoge mate bijgedragen aan de
geschetste ontwikkeling van de landbouw tot een rationeel uitgeoefende bedrijfstak.
Daarbij valt op te merken dat de in de tabellen genoemde cijfers betrekking hebben op
de gehele Gemeenschap (exclusief Spanje en Portugal), dus niet beperkt zijn tot de
koplopers, zoals Nederland.
In het eerder aangehaalde Verslag 1988 wordt eveneens de ontwikkeling van de
algemene prijsschaar weergegeven: de verhouding tussen de prijs van de landbouwprodukten en de prijs van het intermediaire verbruik (tabel 14). De argeloze lezer zal
hieruit de indruk krijgen dat het nogal meevalt met de verschillen tussen landbouwprijzen en prijzen van andere produkten. Op grond van deze cijferopstelling zou men
immers geneigd zijn te veronderstellen dat de 'prijsschaar' in de weergegeven vijfjaren
met slechts 1,2% is toegeknepen. Dit beeld is misleidend! En wel om de eenvoudige
reden dat in de prijsindex van het intermediaire verbruik ook de zeer belangrijke post
veevoer is opgenomen. Deze maakt 41,2% uit van het totale intermediaire verbruik, in
Nederland zelfs 59%. Van de totaal ingezette voedermiddelen komt 12% van buiten de
Europese Gemeenschap, waarvan tegen lage prijzen, zonder heffing, slechts enkele
procenten. Bij het overgrote deel van de verbruikte voedermiddelen gaat het dus om
produkten uit de Europese akkerbouw, produkten die regelmatig in prijs verlaagd zijn
(zie boven). Het is duidelijk dat een dergelijke 'prijsschaar' niets zegt over de relatieve
prijsniveaus van industrie en landbouw!
Noodzaak van politieke keuzes ten aanzien van de structuur van de landbouwproduktie

In mijn bijdrage in de Spil-aflevering van december 1986 stelde ik dat het van belang is
de structuur van de landbouwproduktie nader te bezien om te kunnen beoordelen wat
algemeen economisch en sociaal het meest gewenste prijsniveau voor landbouwprodukten is. Ik heb daarbij vooral gewezen op de noodzaak van het stellen van een
politiek doel, van het geven van een antwoord op de vraag: Welke type en welke grootte
van landbouwbedrijven wenst men in de toekomst voor Europa? Anders gezegd:
op welk type en welke economische grootte dient het prijsbeleid te worden afgestemd?
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Dat is de politieke kernvraag die men eerst moet beantwoorden, alvorens over een
'redelijk prijsniveau' te kunnen spreken.
In genoemd SPIL-artikel heb ik de bedrijven in Europa-9 ingedeeld in twee
categorieën: bedrijven kleiner dan 4 EGE en bedrijven groter dan 4 EGE. Ik stelde vast
dat 60% van de huidige bedrijven nog geen 20% van de totale produktiewaarde
voortbrengt, en 40% van de boeren meer dan driekwart daarvan. Ik kwam tot de
conclusie dat het gewenst is te streven naar een prijspeil dat voor 80% van de produktie
zodanig is dat op een rationeel en voltijds gedreven gezinsbedrijf een met overige
sectoren vergelijkbaar inkomen kan worden gehaald.
Ik handhaaf dat standpunt, en wijs inkomenstoeslagen af voor de laatstgenoemde
categorie van bedrijven. Die zullen echter wel nodig zijn voor de kleine bedrijven en de
probleemgebieden.
In het Verslag 1988 wordt een belangwekkende beschouwing gewijd aan de
ontwikkeling van de kosten en de inkomens in de voorbije tien jaren. Meer speciaal
wordt aandacht gegeven aan de inkomens en de efficiency in de probleemgebieden.
Daarbij blijkt dat 40% van de bedrijven ligt in probleemgebieden en 60% in 'normale'
gebieder, met grondoppervlakten in dezelfde verhouding. Van de totale 'activiteit' van
de bedrijven wordt echter slechts 25% gerealiseerd in de probleemgebieden, tegen 75%
in de normale gebieden. De gemiddelde economische omvang van de bedrijven in de
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normale gebieden bedraagt 31 EGE, bij een gemiddeld gezinsinkomen van circa 12.000
ECU per arbeidsjaareenheid, tegen ongeveer de helft daarvan in de probleemgebieden.
Het zou van belang zijn na te gaan in hoeverre deze opstelling behulpzaam kan zijn bij
het zoeken naar een basis voor de kostprijsberekeningen die nodig zijn voor het
prijsbeleid. Daarbij is wel in aanmerking te nemen dat ook in de 'normale' gebieden
nog vele bedrijven onvoldoende arbeid opleveren.
Het lijkt me uitermate gewenst dat nu langs deze lijnen wordt nagegaan wat een
redelijk algemeen prijsniveau voor de landbouw moet zijn, indien wij in de toekomst de
prijzen baseren op de produktiekosten van de rationeel gevoerde bedrijven in de
normale gebieden. Men kan nu eenmaal niet het prijsbeleid mede laten beïnvloeden
door de probleemgebieden en de te kleine, onrendabele bedrijfseenheden.
Wat hier als uitgangspunten voor een nieuw prijsbeleid wordt aangeduid, gaat
vanzelfsprekend uit van een fundamenteel andere benadering dan ten grondslag ligt
aan het denken in 'marktgerichte prijzen'. Het marktgerichte prijsbeleid - we zien het
ook in de Verenigde Staten - leidt tot het wegvagen van gezinsbedrijven, ook kerngezonde. Het staat haaks op de talloze uitspraken van praktisch alle politieke partijen,
die het moderne gezinsbedrijf in Europa als het meest wenselijke zien.
Hier ligt naar mijn mening de fundamentele keuze waarvoor de Europese
Gemeenschap is gesteld. Het gaat niet om een keuze tussen marktgerichte prijzen en
regulering van de produktie, maar tussen een prijsbeleid dat een sociaal gesteld doel
bereikbaar maakt, en een prijsbeleid waarin de 'economie' de hoofdrol speelt en de
gezinsbedrijven tenslotte worden uitgeschakeld.

Een keuze voor het sociale prijsbeleid impliceert dat het begrip kostprijs weer een
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rol gaat spelen. Ze betekent dat we de landbouw niet slechts zien als een zuiver
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economische proces, maar hem ook weten te plaatsen in het sociaaldemografisch voor
Europa gewenste kader. Kortom, het gaat daarbij om een herstel van het beleid dat in
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1958 is ingezet, maar niet zonder de absoluut vereiste aanpassingen en correcties!
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Het sprookje van 'de grote bedrijven die het graan produceren'
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In de discussie over de graanprijzen is de laatste tijd meermalen betoogd, ook door
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minister Braks,dat de Nederlandse akkerbouwbedrijven zich qua structuur en
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produktie onvoldoende hebben aangepast. Ze zijn te eenzijdig, zo wordt gezegd.
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De graanprijs zou moeten worden afgestemd op de grotere graanbedrijven in Frankrijk
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en Engeland, waar de kostprijs belangrijk lager zou liggen. Die bedrijven zouden 80%
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van de graanbehoefte dekken.
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Dit strookt geenszins met de feiten. Reeds uit Akkerbouw 1985 (LEI-rapport 5,1985)
blijkt dat met name de grotere akkerbouwbedrijven in Nederland zich zeer sterk
hebben ontwikkeld tussen 1975 en 1985. Het gaat daarbij om bedrijven die groter zijn
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dan 250 stee, dat wil zeggen: groter dan gemiddeld 45 hectare, Dat is geschied door
intensivering van het bouwplan, efficiëntere inzet van arbeid, teelt van produktievere
gewassen en meer doelmatige verkaveling. De gemiddelde bedrijfsgrootte nam toe met
gemiddeld 2% per jaar.
Gezien de zeer ernstige problemen waarmee, niet alleen in Nederland, de akkerbouw kampt als gevolg van de sterke daling van de graanprijzen, is het van belang na te
gaan op welke bedrijven qua grootte en type de bulk van de graanproduktie in Europa
plaatsvindt. Is het waar dat het merendeel van de granen wordt geproduceerd op 'de
grote bedrijven in Frankrijk en Engeland', zoals zo vaak wordt beweerd?
Uitgaande van de laatste mij bekende structuurenquete (EUROSTAT 5-C 1983) en
het Verslag 1988, kom ik in tabel 15 tot een verhelderende cijferopstelling voor het
Europa van de Tien (Eur-10: de huidige EG, exclusief Spanje en Portugal) en de
lidstaten Frankrijk, Duitsland, Engeland en Nederland.
Daaruit volgt dat de bedrijven die groter zijn dan 100 hectare, samen slechts 28%
van de Europese granen produceren. Voor zover deze zeer grote bedrijven in Frankrijk
of Engeland zijn gelegen, brengen ze 24% van de graanproduktie in Europa-10 voort.
Betrekken we de produktie van de zeer grote Franse en Engelse bedrijven op die in
Europa-12, dan blijkt hun aandeel zelfs maar 20% te zijn. Er is dus geen sprake van dat
het merendeel van de granen in Europa wordt geteeld op de zeer grote bedrijven, laat
staan: op de zeer grote bedrijven in Frankrijk en Engeland.
Kijken we naar alle bedrijven die groter zijn dan 50 hectare, dan zien we dat daar
50% van de totale graanopbrengst in Europa-10 vandaan komt. De Franse en Engelse
bedrijven binnen deze categorie produceren 38% van hetzelfde totaal (en 34% van de
totale graan opbrengst in Europa-12). De helft van de Europese granen wordt dus
geteeld op zeer grote en grote bedrijven. Maar in het beeld van de grote bedrijven
passen ook reeds de Nederlandse graanbedrijven in het Noordelijke, het Centrale en
het Zuidwestelijke Zeekleigebied, alsmede in de Veenkoloniën. Tabel 16 illustreert dit
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ten aanzien van de bedrijfsgrootte. Met hun hectare-opbrengsten (LEI-rapporten
1987/1988) kunnen de ondernemers op deze bedrijven iedere vergelijking doorstaan
met hun Engelse en Franse collega's.
Zelfs indien men het prijspeil zou willen afstemmen op de helft van de Europese
graanproduktie die van bedrijven met meer dan 50 hectare komt, zou dit bedrijfstype
zich kunnen handhaven. Om maar te zwijgen van een prijsbeleid dat rekening zou
willen houden met alle akkerbouwbedrijven die groter dan 30 hectare zijn, de bedrijven
die samen 67% van de totale graanproduktie voortbrengen.
Het Nederlandse akkerbouwbedrijf past geheel binnen de categorie van gezonde
gezinsbedrijven die we in de toekomst graag zouden zien als de hoeksteen van de
landbouwproduktie. De scherpe daling van de graanprijzen leidt tot eliminatie van dit
bedrijfstvpe, en vanzelfsprekend van vergelijkbare bedrijven in overig Europa.
Een desastreus proces dat op geen enkele wijze valt te verdedigen.
Bij pogingen om het alsnog te keren passen geen lapmiddelen meer. Ten spoedigste
dient het prijsbeleid te worden aangepast aan de regelmatige ontwikkeling tussen 1970
en 1985. Dit betekent een terugkeer op de stappen die in 1987 en 1988 op ondoordachte
wijze zijn gezet!
Indien men van oordeel is dat het fungerende belastingstelsel een onvoldoende
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corrigerende werking heeft op de hieruit voortvloeiende inkomstenvermeerdering op
de (zeer) grote bedrijven, ligt het voor de hand met deze consequentie rekening te
houden bij de vaststelling van eventuele compensaties of heffingen in het kader van de
in ieder geval nodige areaalbeperking.
Het sprookje van 'produktiebeheersing

door prijsverlaging'

Een van de belangrijkste drijfveren van het beleid ter beteugeling van de produktie was
gelegen in zorg over de budgettaire ontwikkeling. Daarvoor was en is zeker alle reden.
In het document Com(87)410, over de 'Perspectieven van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid', zei de Europese Commissie zeer hoopvol: 'De stabilisatie-maatregelen
zullen er voor zorgen dat de landbouw-uitgaven voor de verschillende sectoren binnen
de perken worden gehouden.' Dat was een aanlokkelijk vooruitzicht voor de ministers
van Financiën, die beslissingen hadden te nemen inzake het landbouwbeleid.
Maar wat is de realiteit? Reeds in de calculaties waarop de begroting 1989 is
gebaseerd, blijkt een te groot optimisme wat de granen en de oliehoudende zaden
betreft... Daarin wordt verondersteld dat het totale graanareaal in de huidige
Gemeenschap tussen nu en 1995 zal terugvallen tot 32 miljoen hectare. Bij een
gemiddelde opbrengst van 5 ton per hectare zou over zes jaar de totale graanoogst
160 miljoen ton bedragen (Landbouwprijzen 1989/90).
Dat lijkt mij weer een voorbeeld van zich rijk rekenen, maar straks arm tellen!
Reeds nu wijst het verloop van het areaal erop dat bij een gemiddelde oogst de 175
miljoen ton zal worden gepasseerd. Dat is dus 15 miljoen ton meer, een misschatting
waartoe men slechts kan komen door aan tijdelijke omstandigheden duurzame
gevolgen te verbinden.

De grote droogte van 1988 in Noord-Amerika had een drastische teruggang van de
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produktie tot gevolg. De prijs van tarwe die vanuit de Verenigde Staten naar Europa
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werd geëxporteerd, steeg daardoor met 36%, die van maïs en soja zelfs met 45%. Een en
ander leidde hier tot een versnelde verkoop van de interventievoorraden, de hoofd-
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oorzaak van de gunstige begrotingsontwikkeling. Maar het ligt voor de hand dat dit een
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tijdelijke omstandigheid is, en dat de genoemde prijsstijgingen op de wereldmarkt
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zullen worden gevolgd door een ernstige prijsval. De Verenigde Staten domineren met
hun export de wereldmarkt. Hun marktaandeel in maïs is circa 60%, in tarwe 40%, en

-^
o>

in sojabonen zelfs 70%. De te verwachten prijsval zal worden versterkt doordat in
verband met de droogte de remmen op de produktie zijn losgegooid. Daarbij moet men
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in acht nemen dat de agribusiness en de exporteurs de grondstoffen kopen tegen circa
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de helft tot tweederde van de produktiekosten af boerderij! Een deel van het verlies van

J2
ra
*
o
o

de boeren wordt gedekt door deficiency payments, subsidies aan de boer.
Zeer gunstig steekt in Europa het zuivelbeleid, gebaseerd op contingentering van de
melkproduktie, aftegen het marktgerichte beleid voor granen en oliehoudende zaden.
De produktie is aangepast aan de vraag en de prijzen kunnen zich daardoor op een
redelijk niveau ontwikkelen. Dat is een voorbeeld voor de akkerbouwsector. Daarmee
wil ik niet zeggen dat een graancontingentering mogelijk is, wel dat de produktie kan
worden verminderd door areaalbeperking.
In december 1986 (SPIL 55-56) heb ik mij uitgesproken voor een verplichte areaalbeperking van - om te beginnen - 10% van het totale areaal, inclusief het grasland!
Indien de jaarlijkse produktiestijging per hectare van circa 2% zich voortzet, wat zeker
is te verwachten, zal het areaal cultuurgrond met 2% per jaar moeten verminderen
(tenzij zich nieuwe markten zouden voordoen).
De Europese Commissie heeft op het laatste moment, onder druk van de
Ministerraad, een voorstel tot vrijwillige areaalbeperking ingediend. Dat is aanvaard.
De voorspelling dat dit onvoldoende soelaas zou bieden, is uitgekomen. De aangemelde
arealen zijn mij niet bekend, maar ik schat ze op nog geen 3% van de totale oppervlakte
cultuurgrond. Een areaal dat nauwelijks voldoende is om - éénmalig - de jaarlijkse
produktiestijging op te vangen. Daarbij is het premiestelsel een bijzonder kostbaar
systeem, met als bijkomend nadeel dat het de oorzaak kan zijn van grondprijsstijging.
Indien gevolg gegeven wordt aan de wens tot verhoging van de hectare-premie van
circa 1.600 tot 1.800 of zelfs 2.000 gulden, wordt dat effect evident.
In mijn pleidooi voor de verplichte braak heb ik erop gewezen dat het, en om
administratieve en om socio-demografische redenen, gewenst is de verplichting te
beperken tot de grotere bedrijven in de 'normale' regio's. Ze betreft dan circa 40% van
de bedrijven met 60% van de totale oppervlakte cultuurgronden ongeveer 70% van de
produktie. Hetgeen betekent dat het areaal op de betrokken bedrijven met circa 14%
moet worden ingekrompen om de totale produktie met 10% te verminderen.
Maar de keuze van systeem is geenszins beperkt tot die tussen vrijwilligheid en
verplichting. Een commissie van de Sociaal-Economische Raad, onder voorzitterschap
van professor De Hoogh, pleit voor een gecombineerd heffingen- en subsidiestelsel.
Europarlementariër Woltjer bepleit een verplicht heffingenstelsel. Voorts kunnen
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verschillende stelsels worden gecombineerd. Afhankelijk van de keuze van het systeem,
zal men de inkomensconsequenties voor de grote bedrijven kunnen corrigeren.
Vanzelfsprekend is het vraagstuk van de compensatie van grote betekenis. Ik heb
voorgesteld: een compensatie per hectare braak van ongeveer 500-600 ECU of een
prijsverhoging voor granen en oliehoudende zaden van circa 6%, of een combinatie
van beide. Daarbij stel ik dat de areaalbeperking zodanig dient te zijn dat alle
overschotten verdwijnen en dus marktevenwicht wordt bereikt. Marktinterventies
zullen bijgevolg tot de uitzonderingen gaan behoren.
Kostprijs gedekt op rationeel en milieuvriendelijk producerende bedrijven
Het spreekt vanzelf dat de compensatie voor areaalbeperking gepaard moet gaan met
een zodanige prijsaanpassing dat de kostprijs kan worden verdiend op de rationeel
producerende bedrijven die we in Europa wensen te behouden. Een aldus dekkende
kostprijs was een algemeen aanvaarde doelstelling. Er is geen enkele reden om daarvan
af te stappen. Maar de les die we uit het verleden moeten trekken, is wel: deze doelstelling kan niet worden gerealiseerd indien de produktie zich onbelemmerd kan
ontwikkelen. Daar ligt het zwaartepunt voor het beleid. De les uit 1983 voor de zuivel
en die uit 1988 voor de granen zijn dan niet tevergeefs geweest.
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Een nieuw element: de zorg voor het milieu, zal overigens een steeds grotere rol spelen in
de beleidskeuze tussen directe produktiebeheersing met de mogelijkheid van een
redelijk prijspeil en prijsverlaging om de produktie tot evenwicht met de vraag te
dwingen.
Het staat wel vast dat wij in Europa, trouwens ook elders in de wereld, niet door
kunnen gaan met potverteren. Dat wil zeggen: met het vernietigen van de ecologische
voorwaarden voor het voortbestaan. Over een zeer breed vlak zullen we gedwongen
worden onze produktiemethoden te herzien en aan te passen aan een duurzaam te
handhaven milieu. Dat vergt planning, ordening, voorschriften, regels die moeten
worden gerespecteerd. Voor Europa zal dit betekenen: Europese normen voor
produktiemethoden en -volumes.
Ik zie helemaal niet hoe dat van de grond zou kunnen komen in een 'marktgericht
beleid'. Integendeel. Het is namelijk duidelijk dat de noodzakelijke aanpassingen van de
produktiemethoden kostprijsverhogingen met zich meebrengen. Milieuvriendelijk
produceren betekent een duurder produkt. De extra kosten ervan gaan een normaal
element vormen in de kostprijs van het produkt. Toekomstige kostprijsberekeningen
zullen dan ook gebaseerd (moeten) zijn op vastgestelde 'milieu-normen' ten aanzien
van de produktie.
De landbouw moet dat mede betrekken in zijn overwegingen ten aanzien van de
beleidskeuze. Zeker in Nederland, dat door zijn zeer intensieve produktie
waarschijnlijk het verst verwijderd is van de toekomstige normen! Wil men klem gezet
worden tussen milieu-eisen en 'marktbericht beleid' of kiest men voor een
(geconditioneerd) herstel van een beschermend landbouwbeleid?

In het onlangs gepubliceerde Nationaal Milieubeleidsplan wordt de Nederlandse
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boeren een rekening gepresenteerd van 10 miljard gulden aan extra investeringen in de

o

komende tien jaren. Daarvan zouden zij 800 miljoen gulden per jaar zelve moeten
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dragen. Een grove benadering leert ons dat dit jaarlijks neerkomt op 10% aan extra
investeringen en eveneens op 10% van de netto toegevoegde waarde van 8 miljard

gulden voor de gehele land- en tuinbouw! Daarnaast zullen vanzelfsprekend ook de
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kosten van de produktie aanzienlijk stijgen. Ik ben benieuwd te horen waar de boeren,
met name de akkerbouwers, deze bedragen zullen kunnen vinden bij het huidige
marktgerichte prijsbeleid.
Het is dus dringend gewenst en nodig dat de georganiseerde landbouw in Europa
zich gezamenlijk gaat beraden en zich zet aan een fundamentele koerswijziging in het
beleid. Hij dient daarbij uit te gaan van een realistisch standpunt: een redelijk prijsbeleid is slechts mogelijk in samenhang met een beleid dat de produktievolumes in
evenwicht brengt met de vraag naar basisprodukten. Indien de landbouw zich op deze
basis stelt, heeft hij het volste recht om te eisen dat het prijsbeleid gebaseerd wordt op
het rationeel gezonde bedrijf en dat op dat bedrijf een vergelijkbaar inkomen kan
worden gehaald.
Overgenomen uit: Spil 79/80 (1989): 50-60
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Tabel 10
Arealen stabilisatie-,

gebonden en vrije produkten, absoluut en

procentueel, In de Europese Gemeenschap (Europa-12), Frankrijk en
Nederland (1987).

Produkten

Totaal per gebied

Granen
Oliehoudende zaden

Europa-12

Frankrijk

Nederland

min ha

min ha

1.000 ha

129,0

100

35,8

28

3,8

3

31,4

100

2.000

9,5

30

197

10

1,3

4

10

0,5

100

1,7

1,3

0,4

1

49

2,4

41,3

32

11,2

35

256

13

Suikerbieten

1,9

1,5

0,45

1,4

128

6,3

Groenvoeder

13,9

11

5,1

16,2

201

10

Grasland

55,5

43

2,1

38,6

1.108

55

7,5

5,8

0,3

0,9

35

1,7

Peulvruchten
Stabilisatieprodukten

Blijvende teelten
Wijn
Gebonden produkten

4,3

3,3

1,0

3,3

-

-

83,1

64,6

19,0

60

1.472

73

Aardappelen

1,5

1,1

0,3

0,8

168

8,3

Groente (vollegrond}

1,7

1,3

0,3

0,8

39

1,9

0,1

0,2

38

1,9

Handelsgewassen + zaden
Diverse (waaronder fruit)

1,5

1,2

0,7

2,2

41

2,0

Vrije produkten

4,7

3,6

1,3

4,0

286

14,1

Bron: De toestand van de landbouw inde Gemeenschap, verslag 1988.

Tabel 11
Geraamde netto toegevoegde waarde per arbeidskracht in de landbouw en
in de economie als geheel in elf EG-lidstaten (indexcijfers voor de
gemiddelden over 1982-1986; landbouw Europa-11 = 100).

Land

Landbouw

Alle sectoren

Europa-1 1

100

248

België

222

276

Denemarken

128

209

Duitsland (BRD)

68

258

Griekenland

88

150

Frankrijk

130

263

Ierland

120

200

Italië

95

282

Luxemburg

148

264

Nederland

252

295

73

252

141

215

Spanje
Verenigd Koninkrijk
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Bron: De toestand van de landbouw in de Gemeenschap, verslag 1988, p. 53.

Tabel 12
Ontwikkeling van het produktievoiume per arbeidskracht in de landbouw en
in de industrie in de Europese Gemeenschap (indexcijfers; 1970 = 100).
Jaar

Landbouw

1970

100

100

1975

128

110

1980

166

122

1985

214

135

Gemiddelde groei per jaar

5,2%

Industrie

2,0%

(1970- 1985)

Bron: De toestand van de landbouw in de Gemeenschap, verslag 1988.

Tabel 13
Ontwikkeling van de reële prijzen in de landbouw en in de industrie voor
Europa-9 (indexcijfers; 1970 = 100).
Prijs betreffende

1970

1975

5980

7985

1989*)

Produkten af boerderij

100

97

86

76

Benodigdheden aan boerderij

100

103

102

101

Algemene prijsschaar

100

94

84

75

Granen af boerderij

100

93

77

64

50

Bedrijfsbenodigdheden

100

103

102

101

101

Priisschaar voor granen

100

90

75

63

50

*)= raming.
Bron: De toestand van de landbouw in de Gemeenschap, verslag 1988.

Tabel 14
Ontwikkeling van de priisindex van de agrarische produktiewaarde,

gedeeld

door de prijsindex van de ingezette produktiemiddelen in Europa-12.
Jaar

'Schaar'

1982

98,0

1983

95,7

1984

93,4

1985

93,7

1986

96,7

1987

96,8

Bron: De toestand van de landbouw in de Gemeenschap, verslag 1988.
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Tabel 15
Graanproduktie binnen verschillende bedrijfsgroottecategorieën

in enkele

o

lidstaten en Europa-10, uitgedrukt als percentage van de nationale c.q.

o
CD

Gemeenschapsproduktie.

'

ra

Bedrijfsgrootte

Frankrijk

Duitsland

Engeland

Nederland

Europa

I
Q

5?
>=1-20ha

9

23

2

15

22

>=20-30 ha

9

20

2

11

10

>=30-50ha

19

26

5

29

17

>=50-100ha

33

21

17

29

22

O)

Too
o

O)
V-

>= 100 ha

30

10

74

16

28

H-J

"o
•C
to

c
ra
o

Totaal

100

100

Idem, in min ton

100

23,7

52,5

100

21,7

1,1

Idem, voor Eur-12

100

133,0

Ü

o
5)

155,0

>=50 hectare

63

31

91

45

50

>=30 hectare

82

57

96

74

67

93
Bronnen: Eurostat 5-C 1983; en: De toestand van de landbouw in de Gemeenschap, verslag 1988.

Tabel 16
Gemiddelde bedrijfsgrootte
aantal Nederlandse

Landbouwgebied

van de graanbedrijven in Nederland en in een

akkerbouwgebieden.

Oppervlakte (ha)

Omvang (sbe)

Nederland

43

241

Noordelijk kleigebied

61

357

Centraal kleigebied

41

272

Zuidwestelijk kleigebied

54

297

Veenkoloniën

56

270

Bron: Landbouw Economisch Bericht 1988.
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Toespraken ter gelegenheid van de Mansholt herdenking

•c
M

O

o
o

55

95

Wim Kok, Minister President.

Sicco Mansholt, Sociaal Democraat, Boer, Bestuurder en Europeaan

Volgende week dinsdag is het 40 jaar geleden dat namens de regeringen van zes
Europese landen de handtekening werd gezet onder zeer verstrekkende verdragen
waarmee de Europese economische integratie op 1 januari 1958 op een breed vlak van
start zou gaan.
Zonder één woord teveel: een historische gebeurtenis. Grote landen die elkaar met
tussenpozen gedurende bijna een eeuw naar het leven hadden gestaan, sloegen op dat
moment de handen ineen. Het na de Tweede Wereld oorlog gegroeide besef dat vrede
alleen duurzaam gewaarborgd zou zijn wanneer staten hun belangen zouden
verstrengelen en hun krachten zouden samenbundelen ten gunste van welzijn en
welvaart van al hun burgers, dit besef vond z'n kristallisatiepunt in de Verdragen van
Rome.
Sicco Mansholt verdient het juist in deze dagen en juist in dit verband
gememoreerd te worden. Zijn indrukwekkende gestalte én bijdrage zie ik nog steeds als
één van de monumenten van de naoorlogse wederopbouw van Nederland en van de
opbouw van het nieuwe Europa.
Toen Mansholt begin 1958 deel ging uitmaken van de eerste Europese Commissie,
onder voorzitterschap van Walter Hallstein, had hij al een veelbewogen leven achter
zich: het boerenland in Groningen, de school voor tropische landbouw in Deventer,

de theeplantage in de Preanger op Java, het grote akkerbouwbedrijf en het oorlogsverzet in de Wieringermeer en bovendien was hij bijna 13 jaar lang minister van
Landbouw en Voedselvoorziening geweest.
Een indrukwekkende carrière die haar bekroning kreeg met het vicevoorzitterschap van de Europese Commissie en tenslotte zelfs het voorzitterschap.
Ik beschouw het als een voorrecht om vanmiddag aan deze grote Nederlander en
Europeaan enkele woorden te mogen wijden.
Sicco Mansholt was een sociaal-democraat in hart en nieren. Hij had dat van geen
vreemde. Op het Groninger land beheerden zijn ouders een groot akkerbouwbedrijf
dat eigendom was van zijn grootvader. Anders dan de meeste Groninger herenboeren
waren zijn vader en moeder rechtgeaarde sociaal-democraten. Dat maakte hun leven op
het 'hoge land' niet gemakkelijk. Mansholt zelf vertelde daarover het volgende:
'Ze waren uit de kring gestoten en de meesten wilden niets met ons te maken hebben...
Dat heb ik in mijn jeugdjaren erg sterk gevoeld. Wij leefden apart van de andere boeren;
ze zeiden van ons: dat zijn rooien.' Aldus Mansholt.
Was vader Mansholt de eerste socialist die bijna een kwart eeuw deel zou uitmaken
van het College van Gedeputeerde Staten in Groningen, ook moeder Mansholt die als
lerares op de h.b.s. staatwetenschappen doceerde liet zich politiek niet onbetuigd.
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Op bijna 90-jarige leeftijd kapittelde ze nog in een persoonlijke brief commissievoorzitter Hallstein die in een redevoering had verkondigd dat het wellicht beter zou
zijn werkelijke invloed van het Europese Parlement slechts geleidelijk en stap voor stap
in te voeren. En ook Sicco zelf moest in zijn Brusselse jaren geregeld aan zijn moeder
verantwoording afleggen voor zijn beleid.
Een traumatische ervaring voor het gezin Mansholt was het gedwongen vertrek uit de
boerderij in 1922. Sicco was toen 14 jaar oud. Door het overlijden van grootvader
kwam de boerderij te koop; het echtpaar Mansholt durfde zich in die economisch
onzekere tijden niet in de schulden te steken om de boerderij te kopen.
Deze kwam aldus in handen van een ander en de Mansholts moesten vertrekken.
Deze gebeurtenis maakte diepe indruk op het gezin en zou de jonge Sicco nog verder
sterken in de overtuiging dat grond niet in particuliere handen behoorde te zijn maar
in handen van de Staat: zowel in het belang van de boer en zijn gezin als in het belang
van de gemeenschap. De sporen van die overtuiging zijn later terug te vinden in de
vergaande bescherming van de pachter tegenover de verpachter in de Nederlandse
wetgeving. Opvattingen over de grondpolitiek zouden trouwens gedurende lange tijd
een splijtzwam blijven tussen sociaal-democraten enerzijds en christen-democraten en
liberalen aan de andere kant. De kabinetscrisis van 1977 die het einde betekende van
het kabinet Den Uyl - nu twintig jaar geleden - vormt daarvan een illustratie.
Een bijzondere periode in het leven van Sicco Mansholt bestaat uit zijn twee jaren op de
theeplantage in de Preanger. Met moeite had hij daar in 1932 een baantje gekregen.
Hij maakte kennis met de koloniale verhoudingen en met de moeilijke omstandigheden

waaronder de Javaan werkte en leefde. Ook daar ondervond hij de druk van de
kapitalistische samenleving.
Zijn abonnement op de socialistische Gids gaf hem ook daar het stempel van 'rooie'.
Sicco hield het in Indië niet lang uit. Toen hij na de Tweede Wereldoorlog in de
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ministerraad werd geconfronteerd met de Indische kwestie stond hij bijna automatisch
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aan de kant van hen die een zo groot mogelijke zelfstandigheid voor Indonesië'
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voorstonden.
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Hij had teveel van de koloniale werkelijkheid gezien om begrip op te kunnen
brengen voor hen die de vooroorlogse verhoudingen wilden restaureren.
Nochtans heeft hij in dat slepende conflict ervoor gekozen voorrang te geven aan de
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opvatting van de politiek eerst-verantwoordelijken die in deze gevoelige kwestie
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werden geplaatst voor een moeilijk en alomvattend eindoordeel. Later zou Mansholt
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zelf zijn medeverantwoordelijkheid voor de politionele acties tot een zwarte bladzijde
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in zijn politieke loopbaan bestempelen.
Mansholt keerde in 1934 naar Nederland terug omdat hij mee wilde dingen naar een
pachtboerderij in de juist drooggemaakte Wieringermeer. Zijn wortels had hij
onmiskenbaar in de akkers van de Lage Landen. Nadat hij eerst gedurende een aantal
jaren als landarbeider had meegewerkt kwam hij in 1937 samen met zijn vrouw Henny
in aanmerking voor een pachtbedrijf van 50 hectare.
Met zijn medearbeider - ook een Groninger - zorgde hij ervoor dat de machines
dag en nacht draaiden. De knecht werkte overdag en Sicco besteeg 's-avonds om 07.00
uur de trekker om er de andere ochtend tegen zessen weer vanaf te stappen. Dat deden
alle jonge boeren in die tijd om zo snel mogelijk de schulden af te kunnen lossen.
Hij was trouwens in alle tijden en onder alle omstandigheden een man die even
goed met z'n handen als met z'n hoofd kon werken. Goede vrienden herinneren zich
dat hij in Wassenaar meubels in huis had staan die hij zelf gemaakt had. Zelfs na zijn
pensionering heeft hij, grotendeels met eigen handen, een zeewaardig jacht gebouwd
waarmee hij op hoge leeftijd de Atlantische Oceaan overstak.
De rustige perioden die een akkerbouwer door de seizoenen heen kent vulde Sicco
met lezen, het schrijven van artikelen en het vervullen van het secretariaat van de
plaatselijke afdeling van de SDAP.
Al gauw na zijn start als akkerbouwer in de Wieringermeer wierp het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog een donkere schaduw over Nederland, tot in alle uithoeken.
Sicco zette zich in voor de hulpverlening aan onderduikers en het verzamelen van
voedsel voor het verzet. Gedurende de laatste oorlogsmaanden moest hij zelf
onderduiken.
Een zwarte dag was 17 april 1945, toen de Duitsers de dijk opbliezen waardoor de
polder wederom aan de zee werd prijsgegeven. Drie weken voor de bevrijding zag Sicco
zijn boerderij temidden van de bloeiende koolzaadvelden in de golven verdwijnen.
Diezelfde dag werd zijn vriend, Adrie de Graaf, de anti-revolutionaire verzetsleider
van de Wieringermeer, geëxecuteerd. Een maand later zou Mansholt hem opvolgen als
loco-burgemeester van een Wieringermeer die toen nog geheel onder water stond.
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De bevrijding was amper een maand oud, toen Mansholt het verzoek kreeg naar
Delft te komen, naar het huis van Schermerhorn. Deze had samen met Drees op 28 mei
van Koningin Wilhelmina de opdracht gekregen tot het vormen van van 'een nationaal
kabinet voor herstel en vernieuwing'. De omstandigheden waren nog te chaotisch om
eerst Tweede-Kamerverkiezingen te houden; die zouden pas een jaar later plaatsvinden.
Eenzelfde uitnodiging kreeg trouwens in die dagen een andere figuur die na de
oorlog in binnen- en buitenland grote bekendheid zou krijgen, Pieter Lieftinck. Deze
was juist in Rotterdam teruggekeerd na een jarenlange Duitse krijgsgevangenschap in
Polen, als Nederlands reserve-officier. Op een fiets met houten banden maakte
Lieftinck de tocht van Kralingen naar Delft. Beiden kregen het verzoek toe te treden tot
het kabinet, de één als minister van Landbouw, Voedselvoorziening en Visserij, de
ander als minister van Financiën. Mansholt stelde zich evenwel voor slechts twee jaar
beschikbaar!
Niemand besefte dat hij, op dat moment 36 jaar oud, aan het begin stond van een
periode van meer dan een kwart eeuw waarin hij eerst in Nederland en later in Europa
aan het roer zou staan van de landbouwpolitiek.
Als minister heeft Mansholt in de naoorlogse jaren een zwaar stempel gedrukt op het
Nederlandse landbouwbeleid. Eerst lag het accent echter geheel en al op het bestrijden
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van de voedselschaarste. Hij moest aanvankelijk veel meer minister van Voedselvoorziening zijn dan minister van Landbouw. Ons land was berooid, de verschrikkingen van
de hongerwinter waren amper achter de rug. Het was alle hens aan dek om de bevolking
te voorzien van het meest elementaire voedselpakket.
Een oppervlakte van niet minder dan 200.000 hectare land was door de bezetter
onder water gezet, veelal zout water. Landbouwwerktuigen waren nauwelijks voor
handen en als ze er al waren, in geringe getale en van gebrekkige kwaliteit. Veel moest
worden geïmporteerd, terwijl deviezen nog schaars waren. Met kunst en vliegwerk ging
het nieuwe kabinet aan de slag. Improvisatie en pragmatisme waren een levensnoodzaak.
Vanaf 1947 zou het herstel van de Nederlandse economie belangrijke steun
ondervinden van het Marshall-plan, dat tegelijkertijd een belangrijke aanzet is geweest
voor de samenwerking tussen de Europese landen. We zullen daar deze zomer in de
Ridderzaal, samen met President Clinton, nadrukkelijk bij kunnen stilstaan.
Ook het agrarisch produktiepotentieel in Nederland heeft van dit plan duidelijk
geprofiteerd. In 1950 waren de produktieniveaus van 1939 alweer bereikt. Toen de
eerste nood gelenigd was ging allengs de toekomst van de Nederlandse landbouw meer
aandacht vergen. Mansholt heeft daar altijd een scherp oog voor gehad. Toen hij in
Wageningen het eredoctoraat ontving formuleerde hij zijn hoofdlijnen als volgt:
'Ik stel dus vast, dat de landbouw in de komende jaren met twee hoofdproblemen
zal worden geconfronteerd. Nationaal met de verhoging van de arbeidsproductiviteit,
omdat daardoor de integratie van de landbouw in de nationale gemeenschap moet
worden verbeterd. Internationaal met een betere en rechtvaardiger verdeling van de
wereldproduktie over de wereldbevolking, omdat slechts daardoor een betere
internationale integratie kan worden bereikt'. Aldus Mansholt.

E
Voor dat werk o m r i n g t hij zich in die periode m e t bekwame medewerkers.
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M a n s h o l t was zich er heel wel van bewust dat na de jaren van voedseltekort er weer een
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p e r i o d e van o v e r p r o d u k t i e en m o o r d e n d e c o n c u r r e n t i e zou k u n n e n aanbreken. In zulk
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een situatie zou het geboden zijn de boer enige b e s c h e r m i n g te geven tegen de grillen
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van de wereldmarkt.
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Als rode draad vinden we steeds terug: De boerenbevolking, werkzaam op efficiënte
bedrijven, heeft recht op een redelijk bestaan, als onmisbaar deel van onze nationale
gemeenschap. Die beginselen paste Mansholt toe in Nederland; die beginselen zouden
ook ten grondslag liggen aan de landbouwparagraaf van het EEG-verdrag en de latere
uitwerking daarvan.
Deze beleidslijn riep overigens ook in het kabinet wel degelijk discussie op. Dat
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landbouwbeleid ging namelijk wel geld kosten van de belastingbetalers. Toen Mansholt
in een verkiezingstoespraak - zonder vooroverleg in het kabinet - de melkveehouders
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een cent garantieprijsverhoging in het vooruitzicht stelde, was premier Drees razend.
Boze tongen beweren zelfs dat Drees blij was dat Mansholt naar Brussel ging, omdat hij
dacht dat dit vertrek een gunstige invloed zou hebben op de Nederlandse schatkist.
Die zorg van Drees was trouwens wel begrijpelijk. De produktiviteitsstijging in de
melkveehouderij was in de loop der jaren zo succesvol geweest dat minister Vondeling,
die in 1958 Mansholt opvolgde, weldra de ministerraad een memorandum moest
voorleggen waarin hij aankondigde de naar volume onbeperkte garantieprijs voor melk
te moeten inperken. De open-einde regeling dreigde te duur te worden. De melkproduktie had toen een niveau bereikt van 6 miljoen ton en daarboven bestond geen
perspectief op meer afzet. Alleen al hieruit blijkt welk een zegen de EEG voor de
Nederlandse boeren is geweest; immers twintig jaar later zou Nederland 12 min. ton
melk produceren!
Had Mansholt als sociaal-democraat een samenleving voor ogen die gekenmerkt werd
door wat we tegenwoordig noemen een sterke cohaesie, niet minder was hij de
overtuiging toegedaan dat landen over een breed front moeten samenwerken en een
stuk souvereiniteit moeten overdragen aan gemeenschapsinstellingen. De 'beggar-yourneighbour' politiek van de dertiger jaren zou nooit meer terug mogen keren, ook niet
in de landbouw. Het is dan ook niet verrassend dat hij grote bewondering had voor het
gedachtengoed van een man als Jan Tinbergen.
Zo stelde Mansholt al in 1949 op zijn departement een commissie in voor de
bestudering van de Europese integratie. Reeds het jaar daarop presenteerde hij in de
ministerraad een plan voor de Europese integratie van de landbouw. Dit plan zou later
het 'eerste plan Mansholt' gaan heten.
Het stoelde op het realistische besef dat het niet mogelijk was met heel veel landen
tegelijk tot innige samenwerking te komen en dat het daarom beter was met een
beperkt aantal gelijkgezinden van start te gaan. Daartoe had hij toen al geregeld
contacten met zijn Franse en Italiaanse collega's Pflimlin en Fanfani en later ook met
Jean Monnet.
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Naast deze eerste poging tot Europese integratie op het gebied van de landbouw had
Mansholt sterk de hand in het zgn. 100 min. gulden-plan van 1954 waarmee de
Nederlandse regering de basis zou leggen voor ons toekomstig beleid op het gebied van
ontwikkelings-samenwerking. 100 min. gulden per jaar lijkt weinig maar was toen 0,4%
BBP en dat in een periode waarin onze bevolking nog zeer sober moest leven; slechts
één op de 50 Nederlanders beschikte toen over een auto.
We weten dat het na de lancering van het eerste plan Mansholt nog zeven jaren zou
duren aleer de vorming van één gemeenschappelijke landbouwmarkt binnen de
gemeenschap van de Zes een stevige verankering zou krijgen in de Verdragen van
Rome, waartoe de aanzet gegeven was door Beyen en Spaak tijdens de conferentie van
Messina.
Wanneer in december 1957 de start van de Europese Commissie aanstaande is
probeert de Nederlandse regering voor Mansholt de voorzittersstoel in de wacht te
slepen. Dat stuit af op Duits verzet. Alfred Moser, voor wie in Europa veel deuren open
gingen, consulteert daartoe Bondskanselier Adenauer. Deze zegt: 'Een boer en dan ook
nog socialist, dat is teveel van het goede'.
Zo wordt Mansholt vice-voorzitter en professor Hallstein voorzitter van de Europese
Commissie. Mansholt trekt van meet af aan onvermoeibaar door Europa om voor
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boeren en politici zijn ideëen uiteen te zetten. Zijn eerste grote redevoering over het
toekomstige Europese landbouwbeleid hield hij in 1958 in Parijs, in het Frans, ten dele
voor de vuist weg. De andere dag rapporteerde ambassadeur Beyen daarover aan
Den Haag: 'Briljant; maar sinds Sodom en Gomorra is er niet meer zo tegen de
geslachten gezondigd'.
Mansholt zet met grote voortvarendheid het Europese landbouwbeleid in de
steigers. Op een grote conferentie in Stresa worden medio 1958 de grote lijnen uitgezet.
Veel van het vertrouwde Nederlandse landbouwbeleid was daarin terug te vinden.
Maar voor de werkelijke implementatie van de marktordeningen zouden in de jaren
daarna nog grote veldslagen geleverd moeten worden. Roemrucht zijn de marathonzittingen van de Landbouwraad die voorafgingen aan de vaststelling van de verordeningen voor granen en zuivel in de eerste helft van de jaren '60. Mansholt doorstond
die fysieke uitputtingsslagen als geen ander. Barend Biesheuvel, die ook z'n mannetje
stond, kan daar nog van getuigen.
Toen in de tweede helft van de jaren '60 duidelijk werd dat de EEG voor enkele
belangrijke landbouwprodukten afkoerste op een ernstige overschotsituatie, kwam
Mansholt te staan voor een geheel nieuwe uitdaging. De Europese landbouw van na de
oorlog dreigde ten onder te gaan aan het eigen succes. Met zijn tweede plan wil hij die
ontwikkeling keren langs de lijnen van sanering van de landbouw en industrialisatie op
het platteland.
Dit plan vindt slechts ten dele genade bij de lidstaten en er breekt een periode aan
van pappen en nathouden. Het zou zelfs nog jaren na zijn pensionering duren alvorens
de wal het schip keert en de bakens worden verzet. Het is net als met het financieeleconomisch beleid in Nederland na de oliecrisis van 1973. Pas na tien jaar dringt de
werkelijkheid door.

Na zijn vertrek uit Brussel komt Sicco Mansholt sterk onder de indruk van de sombere
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boodschap van de Club van Rome over de toekomst van het milieu. Nul-groei, small is
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beautiful, genoeg is genoeg. Niet weinigen worden door die boodschap gegrepen.
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Ook Mansholt.
Misschien ging hij daarin toen af en toe een beetje te ver, maar nu 25 jaar later,
kunnen we zeker niet beweren dat we die problemen hebben opgelost.
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Waarom zouden we anders zo worstelen met de mest-problematiek en met het
CO2-vraagstuk. De zorg voor een duurzame ontwikkeling botst nog elke dag op de
harde realiteit van korte-termijn financiële belangen.
Mansholt had de moed op hoge leeftijd zijn opvattingen aan te passen aan een
veranderende werkelijkheid, zoals hij die zag. Ik zei het al, wellicht ging hij daarin soms
wat ver; maar hij schaamde zich niet voor zo'n verandering van inzicht. Daarin valt hij
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te prijzen.
Minister-President Van Agt, die in de Eerste Kamer op een ander punt eenzelfde
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verwijt kreeg, zei eens: 'M.d.V., het zijn slechts dwazen die nimmer van mening
veranderen'.
Dames en Heren,
Ik denk met bewondering terug aan Sicco Mansholt, ook al zou ik het wellicht niet
steeds op alle punten met hem eens geweest zijn.
Het was een man uit één stuk, een man met een diepe overtuiging, een man die
onvermoeibaar streed voor een betere wereld.
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Jozias van Aartsen, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Sicco Mansholt als minister en als strateeg
Dames en heren,
Sicco Mansholt was een meester in het strategisch vooruitzien. Hij ontwikkelde door
middel van heldere analyses visies over het landbouwbeleid die op de langere termijn
zowel het sectorbelang als het algemeen maatschappelijk belang diende. En dat ging
vaak gepaard met weerstand uit de agrarische sector die meer aan de korte termijn
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belangen dacht. Het algemeen maatschappelijk belang ging bij hem voor op individuele
belangen. Mansholt was ook een initiator, een vooroploper. Hij wist exact aan te geven
om welke redenen een bepaald beleid ingezet moest worden. Hij stond open voor de
consequenties van zijn analyses ook als dat betekende dat zijn eigen beleid dat hij
eerder ingezet had moest worden herzien.
Daardoor verzette hij steeds zelfde bakens. Zijn visies hebben steeds zeer
nadrukkelijk hun vruchten afgeworpen voor de Nederlandse economie en de
agrarische sector in het bijzonder.
En dat leidde tot erkenning nationaal en internationaal van binnen en van buiten
de landbouw.
De interessante stelling is nu dat Mansholt juist zo veel meer heeft betekend voor de
agrarische sector doordat hij zich niet liet verleiden alleen naar korte termijn belangen
van bijvoorbeeld de agrarische sector te kijken. Aan de hand van een aantal illustraties
uit het leven van Mansholt wil ik in mijn bijdrage onderbouwing aan deze stelling
geven. Ik denk dat we daaruit ook bij de actuele beleidsproblemen nog steeds veel
lering kunnen trekken. Bij een aantal beleidsterreinen die nu op de politieke agenda
staan, speelt immers ook de afweging tussen lange termijn strategische visies gericht op
een duurzame sector versus korte termijn of individuele belangen.
Ik denk daarbij in het bijzonder aan het mestbeleid en het EG-landbouwbeleid.
Maar ook aan het belang om de landbouw in een brede maatschappelijke context te
plaatsen. Aan het eind van mijn bijdrage ga ik in op de denkbeelden die Mansholt nog
op hoge leeftijd over deze onderwerpen ontwikkelde en de lering die wij daaruit
kunnen trekken.

Strategisch ministerschap
Eerst ga ik in op de drijfveren van Sicco Mansholt toen hij in 1945 minister van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening werd.
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Overigens hield hij zich al voor zijn ministerschap bezig met de organisatie van de
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voedselvoorziening. Toen S.L. Louwes, direkteur-generaal voor de Voedselvoorziening
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en neef van Mansholt, vlak na de oorlog één van zijn medewerkers de latere DG Franke
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het land instuurde om het provinciale apparaat van de voedselvoorziening weer op
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poten te zetten, trof deze in Alkmaar 3 lieden aan die daar zonder mandaat uit
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Den Haag al druk mee doende waren voor Noord-Holland. Eén ervan was Sicco
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Mansholt. Den Haag hoefde zich daar niet mee te bemoeien. Uit de illegaliteit wisten ze
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zelf wel hoe ze dat moesten doen. Bij zijn aantreden als minister had hij twee duidelijke
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doelen voor ogen:
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er moest voldoende voedsel zijn in Nederland en in Europa; een situatie van
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voedseltekorten zoals in de oorlog mocht niet meer voorkomen.
2

o

en er moesten deviezen verdiend worden voor de wederopbouw van Nederland en
voor de modernisering van de Nederlandse economie.
Om beide doelen te kunnen bereiken was het in de visie van Mansholt noodzakelijk

dat de structuur van de landbouw zou moeten verbeteren. Verhoging van de productie
in de landbouw was nodig om aan de groeiende vraag naar voedsel in Europa te kunnen
voldoen. Mansholt realiseerde zich tegelijkertijd dat het zelfs bij een stijgende
productie niet voor iedereen mogelijk zou zijn een redelijke boterham te verdienen in
de landbouw. Daartoe moest vooral de arbeidsproductiviteit sterk vergroot worden.
Door de koek van de stijgende opbrengsten in de landbouw met minder mensen te
delen kon het inkomen van de agrarische bevolking stijgen, en de armoede bestreden
worden die hij in zijn jeugdjaren in het Groninger land vooral onder de landarbeiders
had gezien. Voor een belangrijk deel van de plattelandsbevolking moest daartoe werk
buiten de landbouw worden gevonden. Door de landbouwexport te vergroten en
import van voedsel door eigen producten te vervangen zouden meer deviezen binnenkomen. Daarmee kon de industrie worden opgebouwd. De plattelandsbevolking zou nu
emplooi kunnen vinden in de industrie. De cirkel was daarmee rond. Door optimaal
gebruik te maken van de sterke verankering van de landbouw in de samenleving kon in
de visie van Mansholt tegelijkertijd een bijdrage worden geleverd aan de oplossing van
de problemen in de landbouw en aan de versterking en modernisering van de
Nederlandse economie. Dit beleid van Mansholt opende zo de weg naar een verhoging
van de welvaart, voor boeren en burgers.
Dames en heren, tot zover een eerste voorbeeld hoe Mansholt vanuit een brede
maatschappelijke visie lijnen uitzette voor het beleidsterrein waarvoor hij primair
verantwoordelijk was, de landbouw en de voedselvoorziening. Ik kan meer voorbeelden
noemen.
In 1950 gaf Mansholt aan de Stichting voor de Landbouw (voorloper van het
Landbouwschap en met zijn andere neef H.D. Louwes als voorzitter en gangmaker)
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een uiteenzetting over 'lange-termijnvraagstukken' waarvoor een oplossing moest
worden gevonden. De oplossing noemde hij 'integratie'. Hij doelde daarbij op de
Europese integratie. Zoals hij in Nederland een visie ontwikkeld had die uitging van
een verstrengeling van de landbouw met de rest van de samenleving, ontwikkelde hij
eenzelfde visie voor Europa. Door productieverhoging en regionale specialisatie in
Europa kon de landbouw een belangrijke bijdrage leveren aan de versterking van de
economie van ons continent. Opnieuw stonden daarbij voorop het voorzien in een
adequaat voedselpakket en het verdienen van de nodige deviezen voor de wederopbouw
en modernisering van in dit geval de Europese economie. Het ging erom voor alle
belangrijke producten tot één markt te komen.
In dat ene Europa zou elk gebied die artikelen gaan voortbrengen waartoe het op
natuurlijk en historisch gegroeide omstandigheden als het gunstigst wordt bestemd.
Door de deviezen die de landbouw opleverde kon het levenspeil van de Europeanen
worden verhoogd.
De landbouwintegratie was dan ook niet alleen een zaak van de landbouw, maar
even goed een zaak van de industie, de handel en de consumenten. Maar bovenal moest
de integratie-gedachte worden gedragen door de bevolking. Landbouw was namelijk
volkomen verweven met het gehele economische leven en vooral ook het sociale leven,
aldus Mansholt. Hij noemde deze plannen voor de landbouw in Europa het Groene
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Plan. Dit plan zag hij als een belangrijk middel en als hefboom om de integratie van
West-Europa verder te brengen op het gebied van politiek en economie. Dit alles met
als doel de kwaliteit van het leven van de Europeanen te verhogen. De cirkel was
daarmee opnieuw rond, nu voor Europa: Door het oplossen van de landbouwproblemen bracht Mansholt een verdere integratie van West-Europa tot stand en
omgekeerd kon de Europese integratie bijdragen tot verbetering van de levensstandaard van de landbouwbevolking in Europa. De vader van de Europese gedachte,
de Fransman Jean Monnet vroeg zich af of Mansholt niet te ambitieus was. 'Als je vist',
zei Monnet tegen Mansholt, 'wel, dan moet je zorgen dat je lijn niet breekt. Je moet
altijd speling geven'. Maar het Groene Plan, door velen later aangeduid als het eerste
'plan Mansholt', met als titel 'Europese samenwerking op het gebied van de landbouw'
was er in 1953.
De lijn was niet gebroken en er was weinig speling gegeven.
De visionaire denkbeelden die Mansholt in zijn eerste plan ontwikkeld had werden
door de agrarische sector in Nederland zeer gedragen. Men besefte terdege dat door de
natuurlijke omstandigheden en de efficiënte productiemethoden de landbouw in
Nederland zich sterk zou kunnen ontwikkelen. Voor de afzet van de producten uit de
primaire landbouw en de agribusiness was men echter op Europa aangewezen en dat
Europa kenmerkte zich nog door zeer beschermde nationale markten. De landbouw
had dus zeer grote belangen bij het ontstaan van economische integratie in Europa.
En door de overtuigingskracht van Mansholt was dit voor iedereen duidelijk.

Mansholt zelf heeft over deze periode later opgemerkt: 'Ik beschouwde de hele wereld
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als mijn markt. Ik had maar een doel: kopen, kopen en nog eens kopen. De mooiste tijd
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van mijn leven'.
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Door de inzet met zijn 'eerste plan Mansholt' had hij een naam gevestigd in Europa.
Het was voor een belangrijk deel aan zijn initiatieven te danken dat het Europa van de
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Zes middels het Verdrag van Rome uit 1958 het EG-landbouwbeleid kon gaan
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ontwikkelen. In 1957 werd hij vice-voorzitter van de Europese Commissie met
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landbouw in zijn portefeuille om zijn eigen denkbeelden verder uit te werken.
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De strategische vice-voorzitter van de Europese Commissie

2

Als landbouwcommissaris zette Mansholt opnieuw de strategische lijnen uit. Dit deed
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hij onder meer tijdens de conferentie van Stresa in 1958 waar hij met een lange termijn
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visie op het landbouwbeleid voor de zes EEG-landen kwam. Deze voorstellen waren een
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verdere verdieping van zijn eerdere integratie-gedachte. Weer nam Mansholt als
uitgangspunt de verwevenheid tussen de landbouw en de andere sectoren van de
(Europese) economie. Hij was dus zeer consistent.
Er moest een prijsbeleid, een structuurbeleid en een sociaal beleid komen om
schaalvergroting te krijgen en om onrendabele bedrijven op te heffen. Er moest niet zo
zeer nadruk gelegd worden op de gegarandeerde afzet en de prijzen, maar vooral
aandacht besteed worden aan versterking van de economische structuur van de
landbouw en het platteland. Het vrijkomen van arbeid uit de landbouw diende hand in
hand te gaan met de industrialisatie op het platteland. De ideeën van Mansholt werden
in Europa welwillend neergelegd in de slotverklaring van Stresa, maar daarmee niet van
harte aanvaard. Het verhaal gaat dat de delegaties dankbaar gebruik maakten van de
ligging van Stresa aan het Lago Maggiore om er heerlijk te zwemmen en te genieten van
de prachtige omgeving, terwijl Mansholt met enkele getrouwen in kleine kring hard
werkten aan de tekst voor de slotverklaring. Toen de EU-delegatie een keer mee ging
zwemmen, werden ze uitgedaagd om mee te doen met waterskiën. Niemand durfde,
behalve Sicco Mansholt.
Voorrang kreeg in het begin van de jaren zestig het tot stand brengen van een
gemeenschappelijk markt- en prijsbeleid.
Ook dit gebeurde niet zonder slag of stoot. De nu zo bekende marathonzittingen,
demonstraties van boeren, COPA-overleg en andere Brusselse rituelen deden hun
intrede. Tussen 1 en 14 januari 1962 werd de klok stilgezet, omdat anders de in het
EEG-verdrag gestelde termijnen werden overschreden. In die begintijd werd regelmatig
ook gezamenlijk vergaderd met de ministers van Buitenlandse Zaken. Tijdens een van
de vele nachtelijke schorsingen werd aan de toenmalige Nederlandse Minister van
Buitenlandse Zaken de vraag gesteld wat men eigenlijk zat te doen. Het antwoord van
de heer Luns: 'We zitten bedrijvig niets te doen'.
En als het binnen Europa niet lukte werd de bal via het internationale overleg
gespeeld. Zo moest zelfs Kennedy met een bezoek van Mansholt worden vereerd om het
Duitsland van Adenauer over te halen mee te doen aan de landbouwintegratie.
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Mansholt schijnt in die dagen regelmatig rood aangelopen van woede door de Brusselse
gangen gelopen te hebben. Hij was van mening dat zijn plan voor de Europese
integratie teveel uitgekleed werd. De ministers wilden alleen prijsbeleid om de
inkomens van de landbouwbevolking te ondersteunen. De productie zou daardoor in
de ogen van Mansholt teveel gestimuleerd worden. Door een combinatie van terughoudend prijsbeleid, structuurbeleid en sociaal beleid had hij dat willen voorkomen.
Mansholt stond voor de keus de lijn van de Europese integratie niet te laten breken,
maar vond dat hij wel erg veel speling moest geven op zijn oorspronkelijke gedachten.
Hij zal nog vaak aan de woorden van Monnet hebben moeten denken.
Misschien wat teleurgesteld over het feit dat zijn plannen niet integraal waren
overgenomen, maar toch voldaan dat de eerste stap naar landbouwintegratie was gezet,
reisde hij af en toe terug naar zijn 'roots', de boeren in Groningen om niet te
vervreemden van het leven van alledag en even in alle rust op nieuwe ideeën te komen.
Er werd wel gezegd dat de Europese landbouwpolitiek in de Groninger Westpolder
werd gemaakt.
In 1968 probeerde hij het opnieuw. In het ondertussen meest bekende tweede 'plan
Mansholt' legde hij opnieuw zijn visie op tafel over de toekomstige inrichting van het
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Europese landbouwbeleid.
Hij had daar twee redenen voor.
1

De eerste boterbergen als gevolg van een te genereus prijsbeleid waren reeds
gevormd, en ook in andere sectoren dreigden overschotten.

2

De mogelijke toetreding van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken met
een lager prijspeil dan in de EG zou te duur worden voor de EG en leidde tot
verdere vergroting van de overschotten.

Hoe actueel is dit laatste argument wel niet als we aan de toetreding van Oosteuropese
landen denken en de noodzakelijke hervormingen daarvoor.
Opnieuw stelde Mansholt een integrale benadering voor van prijsbeleid, structuurbeleid en sociaal beleid. Hij beoogde met zijn plan tegelijkertijd schaalvergroting in de
landbouw, het opheffen van onrendabele bedrijven en minder nadruk op de
gegarandeerde afzet en prijzen. Daarnaast vond hij dat het verstandig was om de
productie te beperken. Hij was daarmee de initiator van de productiebeheersing. In de
Europese Commissie stelde hij al in 1970 voor om de zuivelproductie te verminderen.
De Commissie nam dit voorstel over. Ook bij de granen werd dit door de Europese
Commissie bepleit weer op aandringen van Mansholt. De voorstellen van Mansholt
riepen grote weerstanden op bij de Europese landbouworganisaties. In Brussel
demonstreerden in 1970 100.000 boeren tegen het beleid. Overal waar in Europa in die
periode twee of meer boeren bij elkaar kwamen, viel de naam Mansholt, en niet altijd
in positieve zin. Door deze druk werd in de Raad maar een zeer beperkt deel van zijn
plannen aanvaard. Wat Mansholt goed onderbouwd, voorspeld had, gebeurde

vervolgens; er ontstonden grote 'boter en melkpoederbergen' en vanaf 1975 ook
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overschotten bij onder andere granen en rundvlees. Het heeft voor de zuivel tot 1984
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geduurd voordat werd ingegrepen door de contingentering van de melkproductie
(superheffing). Voor de granen zelfs tot 1988 middels de stabilisatoren. De productie-
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beperkingen die Mansholt al zo tijdig had bepleit pakten uiteindelijk goed uit voor de
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Nederlandse agrarische sector. En dat terwijl ook de agrarische sector in Nederland veel
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weerstand h a d geboden tegen de p r o d u c t i e b e p e r k i n g . M a n s h o l t heeft zich d o o r die
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weerstanden nooit laten o n t m o e d i g e n steeds o p n i e u w zijn visies op tafel te leggen.
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Zijn stijl was wel v o o r t d u r e n d in discussie te blijven m e t zijn o p p o n e n t e n en h u n m e t
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kracht van a r g u m e n t e n te overreden.

Niet alleen ten aanzien van het landbouwbeleid o n t m o e t t e M a n s h o l t veel weerstand
m a a r o o k op andere terreinen o m d a t hij zijn tijd ver vooruit was. In 1971 o n t v i n g
M a n s h o l t een concept van het r a p p o r t 'Grenzen aan de groei' van de Club van Rome.
Hij v o n d dat de Europese Commissie in de besluitvorming iets m e t dit r a p p o r t moest
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doen. Er moest gestreefd worden naar een evenwichtiger en ecologisch v e r a n t w o o r d e
p r o d u c t i e . In Nederland was het voor het eigen b e h o u d noodzakelijk, dat de l a n d b o u w
zich ontwikkelde tot een d u u r z a m e landbouw, aldus Mansholt. Hij pleitte voor een
nulgroei o m de ontwikkelingslanden de kans te geven o m h u n achterstand in te halen
en o m het milieu te sparen. Tot Mansholts grote teleurstelling werd het r a p p o r t '
Grenzen aan de groei' niet serieus g e n o m e n d o o r de Commissie. D o o r niet te luisteren
naar de waarschuwingen van M a n s h o l t m o e t e n n o g steeds veel grotere i n s p a n n i n g e n
van de agrarische sector w o r d e n gevraagd o m de milieudoeleinden te halen d a n
w a n n e e r er tijdig maatregelen waren g e n o m e n . De eerste initiatieven hiervoor van
M a n s h o l t werden al in 1971 gegeven.

Mestbeleid
Duurzaamheidsvraagstukken hebben Mansholt voortdurend beziggehouden sinds het
verschijnen van het rapport van de Club van Rome. Ook in de periode na zijn
pensionering op de hofstede in het Drentse Wapserveen. Vanuit die landelijke plek
zocht hij actief verder naar de steen der wijzen. Zo stelde hij in 1990 onder voorzitterschap van de initiatiefnemer van deze bijeenkomst samen met een aantal genodigden
hier vanmiddag aanwezig het Manifest op voor het Duurzaam Samengaan van
Landbouw, Natuur en Milieu.
Mansholt bracht in dat er op korte termijn een wettelijk kader moest komen dat
naar een duurzame landbouw zou leiden. In deze wetgeving moesten de grenzen van de
toegestane milieubelasting worden bepaald en de termijnen waarin deze doelen moeten
zijn bereikt. Ook de rechten en verplichtingen van de boeren zouden duidelijk moeten
zijn. Een bij wetgeving geregeld heffingenstelsel voor fosfaat en stikstof zou ten gunste
van een geïntegreerde bedrijfsvoering werken. De milieuheffingen per bedrijf zouden
voort moeten bouwen op de ervaringen met het Mineralen Aanvoer Registratie Systeem
(MARS). Dit systeem is gebaseerd op een verplichting tot het voeren van een
mineralenboekhouding voor ieder bedrijf.
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Mansholt was van mening dat de Nederlandse boeren op termijn zelf veel baat hebben
bij een duurzame productie in het jaar 2000. En dat daar in de jaren negentig grote
inspanningen voor moeten worden geleverd door de dierlijke sectoren. De weerstanden
van de sector op korte termijn zouden in de optiek van Mansholt dan ook niet mogen
leiden tot uitstel van het beleid. Bovendien redeneerde Mansholt plaatst uitstel de
bedrijven die wel de milieunormen respecteren in een relatief nadelige positie. Uitstel
van de milieuheffingen op korte termijn keert zich op langere termijn tegen de
agrarische sector zelf, was zijn opvatting. Opnieuw plaatste Mansholt de landbouw in
een brede maatschappelijke context, waarbij in dit geval producenten en consumenten
en de zorg voor ons milieu niet los van elkaar gezien moeten worden. Uiteindelijk,
ook de Nederlandse boeren hebben alle baat bij een duurzame landbouw. Ik denk dat
Mansholt met deze zienswijze het gelijk aan zijn zijde had. Landbouwproducten
kunnen alleen afgezet worden wanneer ze schoon en veilig zijn. Daaronder dient ook
verstaan te worden een schoon en veilig milieu. Producenten en consumenten moeten
met het gezicht naar elkaar toe staan en de boeren mogen de samenleving niet de rug
toekeren. De landbouw vindt plaats in een multi-functionele ruimte en daar liggen juist
ook de kansen voor de verdere ontwikkeling van de landbouw.
EC-landbouwbeleid
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Ook op het terrein van het EG-landbouwbeleid liet Mansholt zich bij zijn nieuwe
inzichten leiden door het streven naar duurzaamheid. In 1992 stelt hij na zorgvuldige
analyses vast dat het door hem geïntroduceerde stelsel van prijsondersteuning in de
Europese landbouw niet langer houdbaar is. Deze ommezwaai was voor hem heel
moeilijk, omdat ze een breuk betekende met zijn denken sedert 1945, eerst als minister
en vervolgens als EG vice-voorzitter. Maar hij was een man die bereid was de
consequenties te trekken uit eigen gemaakte analyses. En dat zou hij dit keer ook doen.
Mansholt stelde vast dat het EG- prijzenstelsel onhoudbaar was geworden omdat
het was ontworpen in een tijd van tekorten.
Bovendien kwam hij tot de conclusie dat het systeem slecht was voor de
ontwikkelingslanden en voor het milieu. Een EG van 15 of 20 landen kon in zijn optiek
geen eiland blijven dat is afgeschermd van de wereldmarkt. Daarbij speelde in zijn
denken ook een grote rol dat door de val van de Berlijnse muur de afscherming van de
Unie naar het oosten was weggevallen. De eiland gedachte diende daardoor geheel te
worden verlaten.
Het Mac Sharry beleid uit 1992 gaat in zekere zin uit van een vergelijkbare zienswijze.
Toch vond Mansholt dat Mac Sharry geen consistente analyses van de problematiek had
gemaakt en de herziening doordachter had moeten zijn. Hij zal dat ongetwijfeld aan de
orde gesteld hebben toen Mac Sharry hem in 1991 in Wapserveen bezocht om over zijn
plannen van gedachten te wisselen. Net als met de plannen van Mansholt in de jaren
zestig was er ook tegen de voorstellen van Mac Sharry weerstand en scepsis bij de
agrarische sectoren in Nederland en in Europa die tot dan toe beschermd waren
geweest door interne EG prijzen die beduidend hoger lagen dan de wereldmarktprijzen.

Nu na vier jaar Mac Sharry beleid kunnen we vaststellen dat vooral voor de akkerbouw
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het beleid juist goed heeft uitgepakt voor Nederland en Europa. Door de voortgaande
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liberalisering in WTO verband dreigde het EG-prijzenstelsel de grootste belemmering
te worden voor de beschermde agrarische sectoren om hun producten te kunnen
exporteren. Ook de toetreding van bijvoorbeeld de Midden en Oosteuropese landen
zou daardoor onbetaalbaar en feitelijk onmogelijk worden. Als landbouwbeleid voor de
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volgende eeuw zag Mansholt dan ook een systeem van wereldmarktprijzen
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gecombineerd met toeslagen per hectare. Alle ingrepen aan de grenzen van de EG, de
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quota, de marktinterventies en dergelijke konden dan verdwijnen. Mansholt pleitte hier
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in feite voor een verbreding en verdieping van het beleid zoals deze ook in het
strategiepapier van de Europese Commissie uit 1995 staat.
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Ook nu zou Mansholt op den duur wel eens gelijk kunnen krijgen.
Niet zonder reden wordt in Europa momenteel opnieuw een discussie over het
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Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op langere termijn gevoerd. Een mogelijk verdere
handelsliberalisatie in GATT/WTO-verband, de uitbreiding van de Unie, en de dreiging
van nieuwe overschotten maken een reflexie op het te voeren beleid noodzakelijk.
Daarnaast vormen de extra aandacht voor milieu- en natuurdoelstellingen en de
problematiek van de perifere plattelandsgebieden redenen voor heroverweging van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Dames en heren,
Mansholt had bij zijn aantreden als minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en later als EG-landbouwcommissaris een duidelijke missie. Er moest
voldoende voedsel zijn en er moesten deviezen binnenkomen voor de wederopbouw
van Nederland en Europa. De missie kwam ook in de naam van het ministerie tot
uiting: Landbouw, Visserij en Voeselvoorziening. We hebben gezien dat de doelstellingen van Mansholt verschoven in de tijd van voeselvoorziening naar duurzaamheid. Zijn acties rondom het Rapport van de Club van Rome en het Manifest Duurzaam
Samengaan van Landbouw, Natuur en Milieu getuigen daarvan.
Eenzelfde ontwikkeling zien we in de naamgeving en missie van het ministerie nu, en
daarmee van de rol die landbouw in de samenleving speelt. Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij werkt aan een verantwoord gebruik en beheer van grondstoffen en van de
natuurlijke omgeving. Deze missie bepaalt nu ons dagelijks handelen.
Verantwoord gebruik en beheer komt voor in de kolom, de landbouw en voedingsmiddelensector en in de groene ruimte. De activiteiten van LNV zijn erop gericht dit
gebruik en beheer op een in drieërlei opzicht verantwoorde wijze te doen plaatsvinden.
Verantwoord in de zin dat de samenleving maximaal economisch voordeel kan halen
uit de natuurlijke omgeving zonder dat dat leidt tot ecologisch en maatschappelijke
onaanvaardbare onevenwichtigheden en daarmee gepaard gaande risico's voor de
samenleving zelf, alsook voor de natuurlijke omgeving.
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Er dient dus steeds een inschatting gemaakt te worden van de voordelen en van de
risico's die het gebruik en beheer met zich meebrengen voor de samenleving, voor de
economie en voor het in stand houden van het natuurlijk systeem.
Op deze wijze wordt de landbouw in een brede maatschappelijke context geplaatst. Er is
een sterke verwevenheid tussen landbouw, natuur en samenleving. Die verweving
moeten we niet als een bedreiging zien maar als uitdaging voor een duurzame
ontwikkeling waar landbouw én andere spelers in het maatschappelijk veld straks allen
baat bij hebben.
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Dames en heren, Ik heb u in mijn bijdrage laten zien hoe Mansholt opereerde op
terreinen die ons nu dagelijks bezighouden. Hij liet zich vooral leiden door strategische
visies op langere termijn. Visies gericht op een betere maatschappij. Door steeds het
initiatief te nemen kreeg hij grote invloed op de nationale en internationale politieke
agenda.
Wie zijn levenswerk goed beschouwt raakt onder de indruk van de opmerkelijke
consistentie in zijn denken. Een denken dat hij wel steeds aanpaste aan de veranderde
omstandigheden. Maar de werkers in de landbouw en hun ecologisch en sociaal te
rechtvaardigen inkomensbelangen is hij steeds trouw gebleven.
Door ervoor te zorgen dat zijn ideeën ook grotendeels uitgevoerd werden heeft hij
buitengewoon veel betekend voor de Nederlandse agrarische sector.
Wat mij vooral aanspreekt in Sicco Mansholt is dat hij het strategisch denken als leidraad nam voor de dagelijkse besluitvorming. Een strategie waarbij de kwaliteit van de
samenleving centraal staat en de landbouw een onlosmakelijk onderdeel is van deze
samenleving.
Een strategie die vanwege zijn consistentie uit te leggen is aan de politiek en aan de
boeren. Dat leidt ook tot vertrouwen in elkaar.
En vertrouwen is nodig om gezamenlijk vooruitgang te maken.
In deze geest moeten wij werken aan het Europees landbouwbeleid en het mestbeleid
om maar eens twee zeer belangrijke onderwerpen te noemen. En zojuist heeft u
gehoord dat we op deze terreinen voor ook de situatie van 1997 nog veel kunnen leren
van het gedachtengoed dat Sicco Mansholt ons heeft nagelaten. Wij zijn hem daar zeer
dankbaar voor.
En om met de woorden van Mansholt te eindigen: 'wanneer iemand vastbesloten is te
vechten voor een politiek, wanneer hij vol zelfvertrouwen is en weet vol te houden, als
hij bereid is de strategie te volgen die er voor zo'n politiek nodig is, dan wint hij het
altijd op den duur'.
Ik dank u voor uw aandacht.
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Franz Fischler, EU-Kommissar für Landwirtschaft und landliche Entwicklung
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Mansholt als begründer der europaischen Landwirtschafspolitik
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'Politik, das ist ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern', so schrieb schon zu
Beginn unseres Jahrhunderts der deutsche Soziologe und Politikwissenschaftler Max
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Weber. Politik erfordert Kraft, Geduld und natürlich auch Treffsicherheit, damit man
nicht an der falschen Stelle bohrt.
Wie alle Politik, mufi auch die Agrarpolitik kraftvoll betrieben werden, weil sie viele
und oft widersprüchliche Interessen unter einen Hut bringen mufi und vielfaltige
Widerstande zu überwinden hat. Ein idealer Agrarpolitiker mufi auch genügend
Geduld aufbringen, um die vielfaltigen agrarpolitischen Ziele in der Gesellschaft
langfristig zu verfolgen.
Treffsicher soll die Agrarpolitik sein, weil es um die Zukunft geht. Was die Agrarpolitiker heute erdenken, beschliefien und durchsetzen, das sind die Rahmenbedingungen, unter denen die Landwirte morgen wirtschaften. Agrarpolitik beeinflufit
die Versorgung mit Nahrungsmitteln, die Zukunft der Bauern, die Zukunft unserer
Dörfer und Landschaften, unserer landlichen Raume und damit ganz wesentlicher Teile
unserer Gesellschaft.
Sicco Mansholt war ein solcher Agrarpolitiker. Kraftvoll, geduldig und treffsicher
hat er die europaische Agrarpolitik von der erste Stunde an mitgestaltet. Dabei hat er
die Agrarpolitik nicht durch eine enge, sektorale Brille betrachtet, sondern hatte als
Vizeprasident und schliefilich Prasident der Kommission immer die europaische
Einigung, das Zusammenwachsen der Völker im Auge.
Schon als niederlandischer Landwirtschaftsminister hat sich Mansholt für die
Schaffung eines gemeinsamen europaischen Marktes für Agrarprodukte eingesetzt.
Durch eine gröfiere Spezialisierung sollte eine maximale Effizienz der Agrarproduktion
in Europa erreicht werden. Der nationale AuSenschutz sollte begrenzt und Schritt für
Schrittt abgebaut werden, bis schliefilich ein gemeinsames Preisniveau erreicht wird.
Schon zu Beginn der 50er Jahre wurden diese Ideen im ersten sogenannten MansholtPlan zusammengefafit und den anderen westeuropaischen Landern vorgestellt.
Für Kohle und Stahl gelang schon früh eine Einigung über eine gemeinsame Politik.
Die Europaische Gemeinschaft für Kohle und Stahl wurde 1951 ins Leben gerufen.
In der Agrarpolitik haben die grofien Interessensgegensatze jedoch die frühen Plane für
einen gemeinsamen Agrarmarkt zunachst scheitern lassen. Erst im Marz 1957 wurdeii
die Römischen Vertrage unterzeichnet, und damit wurde auch die Basis für einen
gemeinsamen Agrarmarkt in Rahmen der Euopaischen Wirtschaftsgemeinschaft
geschaffen.
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Sicco Mansholt gehorte der ersten, 1958 gebildeten EWG-Kommission als Vizeprasident und Agrarkommissar an. Es war seine Aufgabe, die im EWG-Vertrage
vorgegebenen Mechanismen einer Gemeinsamen Agrarpolitik umzusetzen, und die in
Artikel 39 genannten Ziele zu verfolgen. Als Vorsitzender der Konferenz von Stresa, die
im Juli 1958 stattfand, zahlt er zu den Gründervatern der Gemeinsamen Agrarpolitik.
Meine Damen und Herren,
ich kann mir sehr gut vorstellen, daS es nicht leicht war, die in Stresa versammelten
Delegationen aus Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und den
Niederlanden mit ihren ganz unterschiedlichen agrarpolitischen Vorstellungen auf
einen Nenner zu bringen. Sicco Mansholt und seine Mitarbeiter in der Kommission
haben diesen gemeinsamen Nenner gefunden, auch wenn dazu viel Geduld notwendig
war. Erst im Januar 1962 konnte im Ministerrat eine Einigung über die ersten gemeinsamen Marktordnungen für Getreide, Schweinefleisch, Eier und Geflügelfleisch sowie
über die Grundzüge einer Finanzierungsverordnung erzielt werden. Entsprechende
Marktordnungen für die restlichen Produkte folgten und ab 1968 wurden schliefilich
gemeinsame Preise festgelegt.
Die Gemeinsame Agrarpolitik und die damals eingeführten Marktordnungen
verfolgten drei Grundprinzipien:
- Gemeinschaftspraferenz; das heifit die eigene Erzeugung hat im Absatz den Vorrang
vor Importen;
- finanzielle Solidaritat; das heifit, dafi die entstehenden Kosten auch gemeinsam
getragen werden;
- und freier Warenverkehr innerhalb der Gemeinschaft.
Dies ist die Basis für die Gemeinsame Agrarpolitik geblieben, daran hat sich auch bis
heute nichts geandert. Natürlich hat die Ausgestaltung der Marktordnungen und der
Grundsatz, die Kosten der Agrarpolitik gemeinsam zu tragen, produktionssteigernd
gewirkt. Aber das war damals noch kein Problem, im Gegenteil, die Ernahrungssicherung stand noch ganz oben auf der Liste der agrarpolitischen Ziele.
Bei fast allen wichtigen landwirtschaftlichen Erzeugnissen war die Gemeinschaft in
den Nachkriegsjahren auf Importe angewiesen. Der 'strategische' Aspekt bei der
Ausgestaltung der Agrarpolitik durfte deshalb nicht vernachlassigt werden. Aufierdem
hatten die meisten Mitgliedstaaten schon vor der Gründung der Europaischen
Wirtschaftsgemeinschaft nationale Beihilfe und Marktordnungssysteme entwickelt. Es
lag deshalb nahe, auf bereits bekannte Mechanismen zurückzugreifen, und wir dürfen
uns heute nicht wundern, dafi die Gemeinsame Agrarpolitik damals für die Landwirtschaft eines Netto-Importeurs konzipiert wurde. Und trotz aller Kritik am Detail
mufi man doch anerkennen, dafi die poütisch vorgegebenen Ziele relativ rasch erreicht
wurden. Seit Errichtung des gemeinsamen Agrarmarktes hat sich die Nahrungsmittelversorgung in Europa in einer bisher nicht gekannten Weise verbessert, und zwar
quantitativ und qualitativ. Dies ist zum einen auf die enorme Steigerung der
Produktivitat in der Agrarwirtschaft und zum anderen auf die Vorteile des gemeinsamen Marktes und die Ausdehnung des innergemeinschaftlichen Handels
zurückzuführen.

Die Nahrungsmittelpreise in Europa sind langsamer gestiegen als die Verbraucher-
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preise insgesamt. Dies war möglich, weil der Anstieg der landwirtschaftlichen
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Erzeugerpreise hinter der allgemeinen Teuerungsrate zurückblieb.
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Meine Damen und Herren,
Sicco Mansholt hat aber immer wieder darauf hingewiesen, dafi sich die Agrarpolitik
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an den gesellschaftlichen Erfordernissen und an den wirtschaftlichen Rahmen-
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bedingungen ausrichten mufi. Schon früh war ihm klar, - Zitat aus einem Vortrag von
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1968 - dafi wir als Wirtschaftsgemeinschaft es uns nicht leisten können, die Einfuhr-
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lücken durch eigene Produktion aufzufüllen. Wir würden dann politisch in der Welt in
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eine sehr schlechte Lage kommen.'
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Heute wird oft gesagt, dafi es viel zu lange gedauert hat, den Produktionsmotor,
der auf vollen Touren lief, rechtzeitig zu drosseln. Sicco Mansholt hat diese Gefahren
frühzeitig gesehen, weil ich glaube, er einfach konsequent weitergedacht hat.
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Die Ertragszuwachse bei Getreide lagen in den 60er Jahren bei jahrlich 4%, eine
Vorstellung, die auch damals schon Anpassungen der Marktordnungen erfordert hatte.
Auf dem Milchmarkt war in Form des 'Butterberges' schnell ein struktureller Überschufi festzustellen. Die Bedenken, die Mansholt damals aussprach, wurden aber
höchstens von der Kommission ernst genommen, die in den kommenden Jahren
versucht hat, durch ihre Agrarpreisvorschlage eine moderate Politik zu erfolgen.
Die preispolitischen Entscheidungen im Ministerrat sahen allerdings anders aus, und
wir alle kennen die Konsequenzen.
Trotz aller Überschüsse und der hohen finanziellen Aufwendungen wurde jedoch
eines der im EWG-Vertrag festgeschriebenen Ziele nur unzulanglich erreicht; das
landwirtschaftliche Einkommensziel. Dafi sich die Gemeinsame Agrarpolitik auch auf
die Verbesserung der Agrarstrukturen erstrecken sollte, war bereits in Stresa festgelegt
worden. Ein Konzept dafür hat Mansholt schliefilich 1968 als 'Memorandum zur
Reform der Landwirtschaft in der Europaischen Gemeinschaft' vorgelegt, den berühmt
berüchtigten 'Mansholtplan'.
Durch die Förderung aufierlandwirtschaftlicher Arbeitsplatze, Umschulungsbeihilfen und Vorruhestandspramien sollte die Zahl der in der Landwirtschaft
Beschaftigten in etwa 10 Jahren um die Halfte vermindert und die landwirtschaftlich
genutzte Flache von damals 70 Millionen Hektar um 5 Millionen Hektar reduziert
werden. Innerhalb der Landwirtschaft sollte die Förderung von Investitionen auf
entwicklungsfahige Betriebe einer bestimmten Mindestgröfie, auf sogenannte
'moderne landwirtschaftliche Unternehmen' beschrankt werden. Diese würden sich
dann unternehmerisch am Markt orientieren und keine Überschüsse mehr
produzieren, sondern nur exakt das, was sie auch absetzen könnten.
Der Mansholt-plan hat in einigen Mitgliedsstaaten wie eine Bombe eingeschlagen
und zu erheblichen Unruhen im Berufsstand geführt. Man war nicht vorbereitet auf
einen so radikalen Ansatz und er wurde abgetan als Versuch, die Landwirtschaft über
einen Leisten zu schlagen, ohne die menschlichen und sozialen Realitaten zu
berücksichtigen. Auch wenn der Grundgedanke einer Strukturreform von vielen
gebilligt wurde, die bürokratische Künstlichkeit wurde überall kritisiert.
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Die Strukturpolitik wurde nicht als Alternative zur Markt- und Preispolitik akzeptiert.
Wer ohne Scheuklappen durch die Landschaften Europas fahrt, weifi, dafi
Landwirtschaft in Europa nicht gleich Landwirtschaft ist. Feldgröfien, die Art der
angebauten Früchte und der gehaltenen Tiere, die technische und bauliche Ausstattung
der Höfe, all dies unterscheidet sich enorm zwischen den Regionen Europas, ja haufig
sogar von Hof zu Hof. Genau diese Unterschiede machen aber auch den Reichtum
unserer vielfaltigen Kulturlandschaften aus, und wir sind uns heute weitgehend einig,
dafi diese agrarstrukturellen Schwachen Europas gleichzeitig dessen Starken sind.
Immer schon hat es Strukturwandel gegeben und es wird ihn auch weiter geben.
In vielen Regionen Europas sind die strukturpolitischen Vorstellungen von Mansholt
langst Realitat geworden. Unsere Erfahrungen mit der Strukturpolitik haben uns aber
gezeigt, welche Bedeutung das bottom-up-Prinzip und die Partnerschaft für ihre
Gestaltung und Umsetzung hat.
Der Mansholt-Plan ist auch gescheitert, weil er überwiegend Grofibetriebe gesehen
hat. Die landlichen Raume als Lebensraume kamen in diesem Plan zu kurz. Die Vielfalt
der Erwerbsmöglichkeiten innerhalb und aufierhalb der Landwirtschaft, die kulturelle
Dimension und der landliche Raum als soziales Modell wurden damals vernachlassigt.
Mansholt hatte den Mut, seine Vision zur Diskussion zu stellen. Dadurch hat er
seine Kritiker, ja die Allgemeinheit gezwungen, über die Aufgaben der Landwirtschaft
nachzudenken - die Nahrungsproduktion als unmittelbare Aufgabe und die Gestaltung
und Pflege der Kulturlandschaft, die Erhaltung und Belebung der landlichen Raume
und der Umwelt als neue Anforderungen an die Landwirtschaft. Auch die gesellschaftspolitische Bedeutung der Landwirtschaft wurde in der Diskussion über den Mansholtplan viel deutlicher herausgearbeitet: kleine selbstandige und selbstverantwortliche
Wirtschaftseinheiten, das Engagement von Familien im Berufsleben - das sind die
Stabilisatoren einer freien Gesellschaft.
Wenn Strukturveranderungen möglich sein sollen, darf der Wettbewerb innerhalb
der Landwirtschaft nicht ausgeschlossen werden. Viele haben Angst vor ihm, und diese
Angst wird immer wieder geschürt: 'Wachsen oder Weichen' ist das Schlagwort, mit
dem die Verdrangungskonkurrenz gebrandmarkt wird. Natürlich mussen solche
Auswüchse verhindert werden. Aber soviel Wettbewerb, dafi Leistung auch in der
Landwirtschaft deutlich belohnt wird, sollte möglich sein - schon urn der jungen
Generation willen.
Angste, Sorgen, Arger - sie alle richten sich auf die Agrarpolitiker, zu Zeiten von
Sicco Mansholt wie heute. Agrarpolitiker mussen sich eines wohl immer wieder klar
machen: Was sie heute erdenken und entscheiden, hat in den meisten Fallen Bedeutung
weit über den eigentlichen Anlafi hinaus. Konsequenzen treten in der naheren oder
ferneren Zukunft zutage, an die niemand gedacht hatte und die oft auch keiner so
haben wollte. Oder sie treten neben dem eigentlich Gewollten auf und berühren
Personengruppen, Regionen oder Wirtschaftsbereiche, die gar nicht gemeint waren.
Agrarpolitik mufi deshalb wie jede Politik offen sein für Anpassungen an
veranderte Rahmenbedingungen. Das Beispiel des Mansholt-Planes hat uns aber auch
gezeigt, dafi wir die Bürgerinnen und Burger nicht überfordern dürfen in ihrer

Bereitschaft, politische Vorgaben mit zu tragen. In der Agrarpolitik gewinnen nicht die
Sprinter, sondern die Marathonlaufer.
Als Optimist hoffe ich, daE auch die Mitgliedsstaaten heute mehr dauerhaften
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Willen zu Reformen aufbringen. Geduld und langer Atem sind Qualitaten, die uns
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Sicco Mansholt vorgelebt hat. Nur so werden wir uns an die veranderten
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Rahmenbedingungen anpassen und die Wettbewerbsfahigkeit unserer Landwirtschaft
dauerhaft starken können.
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Het Spanningsveld(?) tussen Landbouw en Natuur
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Louise O. Fresco, Hoogleraar Plantaardige productiesystemen aan de
Landbouwuniversiteit in Wageningen en voorzitter van de Raad voor Milieuen Natuuronderzoek te Rijswijk.

De stille omwenteling

In het prachtige boek'Hoe God verdween uit Jorwerd' (1996) beschrijft Geert Mak de
maalstroom waarin het Nederlandse platteland belandde gedurende de laatste helft van
de twintigste eeuw. Er kwamen melkmachines, de paarden werden door tractoren
vervangen, de hooibergen verdwenen. Voller met verkeer raakten de landwegen, maar
op de boerderijen zelf werd het stiller en stiller, met het vertrek van de arbeiders naar
elders, waar wel werk te vinden was. Tussen 1975 en 1990 staakte in Jorwerd een derde
van de boeren de bedrijfsvoering. De grote gebouwen werden gekocht door buitenstaanders met auto's die hun boodschappen deden in de nieuwe supermarkt. Het
petroleumwinkeltje, de smid, de boerenleenbank, de leesbibliotheek, het huiskamercafé
- ze verdwenen allemaal. Net als de kinderen van de boeren en van de boerenarbeiders
die uitvlogen uit het dorp om te gaan studeren of te werken in de stad. Vanaf de jaren
zeventig werd hun plaats ingenomen door zogenaamde import uit de randstad die in
rijtjes nieuwbouwhuizen kwamen te wonen. Nog later arriveerden de energieke
gepensioneerden die door project-ontwikkelaars gelokt werden naar de luxe van het
wonen aan het water met eigen carport. Tot slot, in 1994, werd de kerk overgedragen
aan de monumentenstichting. De transformatie van Jorwerd was compleet.

In 1950 woonden er vierhonderdtwintig inwoners, rond 1995 waren dat er nog
driehonderddertig, maar de meesten van hen woonden eigenlijk met één been in de
stad. Niet dat de nieuwkomers niet in het dorp geïnteresseerd waren. Sommigen
leerden zelfs Fries en verdiepten zich in de geschiedenis, in een poging een eigen,
nieuwe identiteit te ontwikkelen die ze in de stad zo gemist hadden. Het waren ook deze
allochtonen, degenen die in de jaren zeventig kwamen, die zich het felst verzetten tegen
de nieuwbouw van de projectontwikkelaars. Voor hen moest het dorp blijven zoals zij
het gekend hadden, met het weidse landschap, zijn oude boerderijen en zijn intieme
sfeer. De boeren, voor zover zij nog leefden, deelden die nostalgie niet. Verkoop van
grond zou geld in het laatje brengen. Maar toen uiteindelijk het puntje bij het paaltje
kwam, verzandden de plannen in een spraakverwarring tussen de partijen over
bestemmingsplannen en hinderwetvergunningen. De transformatie leidde tot een
patstelling.
"Zo bleef en veranderde het dorp, en met de verandering kwam het heimwee, en met de
heimwee kwamen vreemde tussenvormen, tussen toen en nu...' concludeert Mak.
Het schaarse platteland
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De veranderingen in Jorwerd staan niet op zichzelf. Onder de hoge hemel is de
onafzienbare ruimte van het gehele Nederlandse platteland langzamerhand, maar in
een steeds sneller tempo gevuld. Met nieuwbouwwijken en bedrijvencentra, met wegen
en meubelboulevards. En met natuur- en recreatiegebieden, waar nieuwe bewoners en
stedelingen als zaakwaarnemers optreden ter behartiging van de belangen van die
soorten die niet voor zichzelf kunnen spreken. En zo is in Nederland de ruimte, ooit
een vanzelfsprekende niet eens benoemde grootheid, plotseling schaars geworden.
Steeds meer partijen willen steeds meer van het platteland: stad en platteland aan het
einde van de twintigste eeuw intiemer en ingewikkelder met elkaar verweven zijn dan
ooit te voren. De geografische afstand, ooit een barrière, is systematisch verkleind door
de toegenomen mobiliteit en de expansie van de steden als gevolg van bevolkingsgroei.
In de open ruimte tussen de steden strijden niet alleen boeren en stedebouwers, maar
ook recreanten, natuurbeschermers en wegenbouwers. Om het oneerbiedig te zeggen:
het platteland is een vergaarbak van belangen aan het worden waarin iedereen naar
believen in stort en uit graait. En we vragen ons tegelijk af: wat is natuur nog in dit
land? Zijn dat de coulissen landschappen van de Achterhoek, de oude cultuurlandschappen, bijproducten van de landbouw, die we kennen van de schoolplaten?
Zijn dat de wilde bloemen langs de akkerranden, of de muurhagedisjes op de zuidwand
van de St. Janskerk? Of is natuur de ondoordringbare Biesbosch, waar de mens niet
komt, maar de zeearend binnenkort zal neerstrijken?
Kwaliteit van de leefomgeving

Die door de mens onbetreden gebieden zijn heel schaars. In verreweg het grootste deel
van Nederland gaat het om open ruimte waar meerdere doelen gediend moeten worden
en meerdere belangen naast elkaar staan. Het ministerie van VROM heeft het voortouw
genomen bij het formuleren van een aantal nieuwe concepten gericht op de kwaliteit

van de leefomgeving en het leefomgevingskapitaal. Daarbij draait het om het geheel
van fysieke en sociale verbanden en relaties met de natuur zoals de mens die ervaart.
De leefomgeving is het product van de beschikbare ruimte en de waarde van die ruimte
uitgezet op zes functies (wonen, werken - binnen en buiten - vervoeren, recreëren en
beheren). Daarbij worden drie soorten kapitaalvoorraden onderscheiden: economisch,
mensgericht en ecologisch kapitaal. Hoewel de vertaling hiervan in hanteerbare
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begrippen nog geen sinecure is, lijkt mij dat hier een belangrijke leidraad ligt voor ons
toekomstig denken over het platteland en het afwegen van verschillende functies.
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Landbouw in een multifunctionele ruimte
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Van unieke speler in de open ruimte tussen de steden is de landbouw verworden tot een
van de vele spelers, en niet zelden de minst geliefde. De landbouw staat voor een dubbel
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dilemma: een eigen plaats behouden tussen de andere ruimtegebruikers, en tegemoet
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komen aan een veelvoud van nieuwe doelen binnen het landbouwkundig grondgebruik
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zelf. Dynamiek en vernieuwing, jazeker. In de jaren van wederopbouw, het tijdperk
Mansholt, betekende vernieuwing een rationele bedrijfsvoering: schaalvergroting,
kostenverlaging, vervanging van arbeid door andere productiemiddelen als machines
en biociden. Vandaag is de vraag allereerst: wat wil Nederland met zijn schaarse ruimte
en in tweede instantie wat is de rol van de landbouw daarbij? Anders gezegd, de
landbouw zal altijd in een multi-functionele ruimte plaats vinden.
Aan dynamiek geen gebrek. Boeren zoeken naar nieuwe functies op het bedrijfrecreatie, kaasmaken - en naar nieuwe producten - ecologische en streekgebonden
producten - en naar vernieuwde vormen van bedrijfsvoering - gemengde bedrijven
met vee, boomgaarden en akkerbouw, naar een herstel van het cultuurlandschap.
Misschien zien we hier het begin van een transformatie naar een bimodale verdeling,
een tweedeling van de boerenstand. Met enerzijds relatief grote gespecialiseerde
bedrijven waar voortdurende technische innovatie voorop staat. En daarnaast, al of
niet in dezelfde streek, mogelijk een grote groep gezinsbedrijven met meervoudige
doelstellingen.
Transformaties wereldwijd

Jorwerd is het middelpunt van Friesland, en 'Friesland was het middelpunt van de
wereld', schrijft Geert Mak. De stille omwenteling van Jorwerd herhaalt zich duizend
voudig in de dorpen van het Schwarzwald, van het Massif Central, van de Extremadura,
van de Abruzzi. Maar niet alleen daar. In de dorpen langs de Gele Rivier, die in razend
tempo uitgroeien tot miljoenen steden, in dorpen van de Sahel, waar in de verre
omgeving iedere boom is gekapt, op de koude stoffige hoogvlaktes van de sierra in de
Peruaanse Andes - overal vindt een vergelijkbare transformatie plaats. De vorm en het
tempo verschillen, de algemene richting niet. Het is de transformatie naar een grotere
wederzijds afhankelijkheid tussen stad en platteland, naar een professionalisering van
het gezinsbedrijf: boerenzoons en dochters die stedelingen worden, stedelingen die
investeren op het platteland en soms in de landbouw en de landbouwverwerkende
industrie.
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Schaarse ruimte en kwaliteit van de leefomgeving zijn geen unieke Nederlandse
vraagstukken. Integendeel, politieke grenzen maken sommige ruimteproblemen
kunstmatig: ruimte is wellicht acuut schaars binnen de Nederlandse grenzen, maar in
Europees verband kunnen aan onze behoeften aan natuurgebieden wel redelijk goed
voldaan worden. Op dezelfde wijze moet de problematiek van intensieve
bedrijfsvoering in wijder verband gezien worden. Martkconform landbouwbeleid
betekent dat enerzijds opbrengsten zullen blijven stijgen en anderzijds marginale
landbouwgrond uit productie wordt genomen.
Dynamiek en vernieuwing, niet alleen van de landbouw maar vooral van het
platteland, spelen ook op Europees niveau, net zo goed als in Azië of Afrika.
Overal zien we die worsteling met de kwaliteit van de leefomgeving. Ook daar waar
voedselproductie voorlopig het eerste doel blijft van het gebruik van de ruimte van het
platteland, moeten andere doelen afgewogen worden. Natuurlijk zijn er grote
verschillen tussen, zeg maar, rijstboeren op centraal Luzon in de Filippijnen die op
minder dan een hectare drie oogsten per jaar behalen, en tarweboeren in de Flevopolder of het Ile de France rondom Parijs. Maar voor wie even verder kijkt dan het
locatiespecifieke, zijn de overeenkomsten groter dan de verschillen. De vraag: zetten we
bij Bogor op Java vruchtbare rijstterrassen om in golfbanen is identiek aan de
Nederlandse vraag: geven we de vruchtbare zeeklei van Tiengemeenten terug aan de
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natuur ten behoeve van de recreant? Er mag dan verschil zijn in de manier waarop de
verbrede doelstellingen van de landbouw vorm zullen krijgen, en wij mogen in
Nederland hierover een meer uitgesproken debat voeren dan elders, de doelen en de
speelruimte van de landbouw staan binnenkort overal ter discussie - daar ben ik van
overtuigd.
De verbreding van de doelstellingen van de landbouw van productiegroei naar
duurzaamheid vormt de werkelijke omwenteling van het platteland. Landbouw kan
niet anders dan bijdragen aan de kwaliteit van het bestaan. Dat omvat in ieder geval het
streven naar onafhankelijkheid van de inzet van niet hernieuwbare, fossiele grondstoffen en de vergroting van de efficiency van het gebruik van hulpbronnen.
En daarnaast zullen de wijze van produceren en de producten moeten voldoen aan
hoge eisen wat betreft chemische en biologische samenstelling en aan dierethische
overwegingen.
En Mansholt...?
En Sicco Mansholt...? Wat zou hij van dit alles gevonden hebben? De veranderingen van
Jorwerd heeft hij heel bewust meegemaakt, tot en met de laatste fase van bestemmingsplannen en actiegroepen. Zijn hart lag bij de landbouw, meer dan bij de stadsmens of
de natuurbeschermer die van hem de ruimte kreeg, maar liever 'gescheiden' dan
'verweven'. Wellicht zou Mansholt wat mopperen, omdat 'verbreding', 'leefomgeving' en
'multi-functionele ruimte' per definitie vage en niet helemaal bevredigende begrippen
zijn. Hoe bouwen we daarop een toetsbaar beleid? Inderdaad, dat is de grote uitdaging.
Maar ik ben er van overtuigd dat hij het vernieuwende karakter van een dergelijk elan
voor de landbouw zou hebben omarmd.

Het is nu aan ons om Mansholt's lijnen door te trekken: zijn oog voor de samen-
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hang van de dingen, voor de internationale dimensies en, in de laatste fase van zijn
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leven, voor de ecologische waarden. Keer o p keer heeft hij ervan getuigd hoezeer hij
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beïnvloed is geweest door het rapport van de Club van Rome: 'Ik had nooit beseft
hoezeer al die problemen met elkaar verbonden waren. Energie, voeding, bevolkingsgroei,
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schaarste aan grondstoffen,
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industrialisatie,

het evenwicht

van de natuur, de ecologie. Dat

vormt één geheel. Ik had nooit gevoeld (...) dat het vrijwel onmogelijk
enkel punt, iets te verbeteren

zonder datje het op andere punten

is op een punt, een

erger maakt.'

m

Maar niet alleen op deze, zwaarwegende inhoudelijke punten klinkt de stem van
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Sicco Mansholt door tot vandaag. Ook zijn niet aflatende bereidheid tot zelfonderzoek
en zelfkritiek blijft ons inspireren. Laten dogma's noch jargon, departementale
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scheidslijnen, beleidsvoornemens noch vooringenomen standpunten ons vernieu-

J2
ra

wende denken in de weg staan! Immers, waarschuwde Sicco Mansholt niet al in 1974:
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'...Dat betekent dat een mens de 21e eeuw onder ogen moet durven zien. Dat hij moet
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erkennen dat zijn hoofd vaak leeg is omdat er geen hersens inzitten maar theorieën,
gewoonten, vooroordelen en woorden...'
(met dank aan drs R. Breedveld, Studium Generale LUW)
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kunnen ontnemen.'
Frans Vera, Senior-Beleidsmedewerker Bureau strategische beleidsvorming,
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Over overeenkomsten en verschillen en het ontstaan van mentale modellen
Louise Fresco haalt het boek 'Hoe God verdween uit Jorwerd' van Geert Mak' aan. Ze
refereert aan de stille revolutie die zich blijkens dit boek de afgelopen decennia op het
Nederlandse platteland heeft voltrokken. Overal elders in de wereld, vertelt Louise ons,
vindt een vergelijkbare transformatie plaats. De vorm en het tempo verschillen, de
algemene richting niet. Dat klopt, alhoewel, weten of beseffen we eigenlijk wel hoe de
vorm en het tempo in Europa en Nederland in het bijzonder is geweest? Geert Mak
schrijft in zijn boek over Jorwerd: 'Hoever reikt het begrip mensenheugenis?'
De meeste verhalen en herinneringen in Jorwerd gaan volgens Mak niet verder terug
dan de grote brand op 15 augustus 1930, toen vier boerderijen tegelijk afbrandden door

' Mak, G. (1996). Hoe God verdween uit jorwerd. Uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen

hooibroei en storm. Volgens hem bestrijkt mensenheugenis in Jorwerd niet meer dan
één tot twee generaties en hij voegt daar aan toe: 'Terwijl de tijd in alle rust voorbijgleed
bleek het collectieve geheugen van het dorp opvallend kort van memorie, en selectief
bovendien'. Hoe groot zijn veranderingen werkelijk geweest, bijvoorbeeld op het gebied
van natuur in relatie tot landbouw? Op basis van welke kennis hebben wij ons daarvan
een beeld gevormd?
Mentale modellen
Kennis opdoen door 'zien' en 'horen' kent een aantal beperkingen waar we allemaal mee
behept zijn. We kunnen niet alles opslaan en verwerken. We selecteren. Dat doen we op
basis van eerdere ervaringen die op basis van dezelfde beperkingen tot stand zijn
gekomen. We selecteren dus in steeds sterkere mate in een bepaalde richting.
Zo vormen we ons een mentaal model van de werkelijkheid, dat wil zeggen zo ziet de
wereld er dan tussen onze oren uit. Door dat model horen we bepaalde dingen wel en
andere niet. Uitspraken die niet door een spreker worden gedaan horen we wel, omdat
we er dingen uit ons mentale model aan toevoegen. Uitspraken die de spreker wel doet
horen we niet, omdat ons mentale model, onze fictie, ze eruit filtert. Bovendien
construeert het geheugen de loop der dingen volgens lijnen waarlangs wij denken, dus
langs die van onze mentale modellen. Bij ons 'zien' en 'horen' treedt dus ten gevolge van
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onze mentale modellen op allerlei manieren vertekening op van de werkelijkheid.
Doordat verschillende mensen verschillende mentale modellen hebben kijken
verschillende mensen ook verschillend tegen dingen aan. Grond onttrekken aan de
landbouw om de natuur te laten terugkeren beschouwen bepaalde natuurbeschermers
als een voorwaarde om op termijn de natuur te kunnen laten voortbestaan. De boeren
in het boek van Geert Mak denken daar anders over. Omdat die grond, zoals Geert Mak
beschrijft:'... door hun vaders en grootvaders - en soms zelfs nog door henzelf- met
zweet en ijver aan het water en het zand was ontworsteld...' zien zij het onttrekken van
die grond aan de landbouw als: '...een capitulatie, een totale afgang, waanzin zelfs.'
Volgens hen levert het geen natuur op; het is verwaarlozing.
De handicaps die ons bij het leren en daardoor bij de vorming van onze mentale
modellen parten spelen, kunnen we niet overwinnen. We kunnen ons er wel van bewust
zijn en er rekening mee houden. Sicco Mansholt was zich maar al te bewust van de
beperkingen van onze denkbeelden. Hij realiseerde zich hoezeer ze ons het zicht op de
toekomst kunnen ontnemen. Louise citeert een uitspraak van hem die dat treffend
weergeeft, namelijk: '...Dat betekent dat een mens de 21e eeuw moet durven zien.
Dat hij moet erkennen dat zijn hoofd leeg is, omdat er geen hersens in zitten, maar
theorieën, gewoonten, vooroordelen en woorden...' We denken dus vaak niet na, maar
laten ons aansturen door ons mentale model. Dat is onze automatische piloot. Sicco
Mansholt vond dat je op grond van nieuwe feiten en nieuwe kennis je mentale model
moest durven bijstellen. Je moest blijven leren. Hij vond zich nooit te oud om te leren
en meende dat dat ook voor anderen gold. Daarom werd hij waarschijnlijk op
2 november 1990 zo boos op staatssecretaris Gabor van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij die toen het Manifest van de Werkgroep De Zeeuw-Albrecht

kreeg aangeboden. Sicco maakte deel uit van deze werkgroep. Sicco Mansholt werd
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boos, omdat de staatssecretaris de ideeën uit het Manifest zomaar opzij schoof, omdat
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hij, volgens Sicco, vast wilde houden aan zijn eigen opvattingen. Behalve op het gebied
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van het milieu deed de staatssecretaris dat volgens de Werkgroep ook wat betreft zijn
opvatting over de relatie tussen landbouw en natuur.
De opvatting van de staatssecretaris en van het huidige beleid is dat in Europa en in
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Nederland in het bijzonder, de landbouw de natuur heeft verrijkt. Sinds de komst van
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de landbouw, 5.000 jaar geleden, heeft Nederland een natuur die veel meer soorten
bevat dan daarvoor. De landbouw is volgens deze redenering daarom essentieel voor
het behoud van natuur en de biodiversiteit. In dat mentale model past niet een natuur
zonder de landbouw, waarvoor onder andere in het Manifest een pleidooi wordt
gehouden. Wel past daarin bijvoorbeeld de zogenaamde boerennatuur.
Beleidswijzigingen kunnen blijkbaar alleen binnen de kaders van dat mentale model
plaatsvinden. Tot zo'n wijziging behoort bijvoorbeeld het huidige pleidooi voor meer

o>
J,
o
2
~J2
ra
§
o
o
0)

natuurbeheer door boeren.
De FAO en de UNEP hanteren een ander mentaal model. Zij zeggen in de World
Watch List for Domestic Animal Diversity* uit 1995 letterlijk dat het gestage verlies aan
biodiversiteit binnen de wilde fauna's en flora's, dat sinds het verschijnen en de uitbreiding van de landbouw is opgetreden, nu ook duidelijk wordt binnen de gedomesticeerde soorten, dus binnen het vee en de gewassen. Volgens deze instanties is de
oorzaak dat men zich concentreert op een zeer klein aantal rassen ten koste van de
overgrote meerderheid. Ik noem enkele cijfers. Sinds 1900 is 75% van de genetische
variëteit in gewassen verloren gegaan. Het aantal variëteiten in rijst in India is
bijvoorbeeld van 30.000 afgenomen tot 30 a 501. Meer dan de helft van alle Europese
veerassen wordt met uitsterven bedreigd, doordat enkele hoog productieve (melk en
vlees)rassen hun plaats innemen 4 . Het gevolg is een enorme erosie aan genetisch
materiaal. Binnen de hoog productieve rassen treedt dat ook nog weer op, doordat ten
gevolge van kunstmatige inseminatie en embryotransplantatie een steeds kleiner aantal
dieren de genetische basis vormt van de hele veestapel.
De ca. 4,5 miljoen stuks rundvee in Nederland 5 bestond in 1996 voor 80 tot 90% uit
nakomelingen van 60 tot 80 stieren. Gemiddeld heeft elke stier tussen de 45.000 en
67.500 nakomelingen. Dat is dus een gemiddelde, waarop grote afwijkingen mogelijk
zijn. Zo heeft één stier, Sunny Boy, ca. 590.000 nakomelingen.

* Scherf, B.D. (1995) (editor). W orld Watch List for Domestic Animal Diversity. 2 n d Edition. FAO, UNEP.
Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
3

Loftas, T. (1995) (redacteur). Bronnen voor ons Bestaan. Een atlas van voedsel en landbouw. FAO (19451995). Voedsel en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, Rome.
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Scherf, B.D. (1995)
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Anonymus (1996). Feiten en Cijfers 1996. Kerngegevens over landbouw, natuurbeheer en visserij.
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Den Haag.
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Afname van diversiteit ten gevolge van landbouw
Zoals de FAO en de UNEP aangeven vormt de enorme afname aan diversiteit binnen
het vee en de gewassen een afspiegeling van wat zich in de natuur heeft afgespeeld na de
uitvinding en de verbreiding van de landbouw. Landbouw is immers voedsel of andere
producten voortbrengen met behulp van een zeer klein aantal soorten die uit de natuur
zijn gehaald en waar vee en gewassen van zijn gemaakt. Van het geschatte aantal van ca.
50.000 van nature voorkomende soorten vogels en zoogdieren, hebben we er gedurende
de laatste 10.000 tot 12.000 jaar ongeveer 40 gedomesticeerd'; dat is maar 0,08%!
Van de ca. 10.000 soorten grassen zijn er maar enkele, namelijk de granen, tot voedergewas voor de mens gedomesticeerd7. Weliswaar bevatten de zogenaamd niet
verbeterde graasgronden van het vee nog een grotere diversiteit aan grassoorten, maar
deze neemt af door een afname van het areaal van dergelijk grasland ten gunste van
weiden met een gering aantal, of zelfs maar enkele hoog productieve soorten of
variëteiten van soorten, waardoor als het ware grasakkers ontstaan. Zo nam tussen 1932
en 1984 de oppervlakte onverbeterd grasland (rough grassland) in Engeland en Wales
af van 7,2 miljoen ha tot 0,6 miljoen ha; een vermindering van meer dan 90%. Uit de
andere landen van de Europese Unie is een afname van een gelijke of zelfs grotere orde
van grootte bekend8. Voor de volledigheid moet wel worden opgemerkt dat het areaal
grasland in eerste instantie is toegenomen ten gevolge van de verspreiding van de
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landbouw. De afname aan diversiteit van aan grasland gebonden planten- en
diersoorten is niettemin enorm*. Daarnaast is de verspreiding van het rundvee uit
Europa over de hele wereld vergezeld gegaan van het verspreiden van Europese
grassoorten. In Noord Amerika heeft dat bijvoorbeeld in de staat Californië geleid tot
het vrijwel helemaal verdringen van de inheemse door Europese grassoorten. Van ruim
50.000 eetbare plantensoorten op de wereld leveren er uiteindelijk maar een paar
honderd ons voedsel. Slechts 15 soorten gewassen (0,03%), zorgen voor 90% van de
energie-opname van de wereld.
Tweederde van die energie-opname komt voor rekening van drie soorten gewassen
(0,006%), namelijk rijst, maïs en tarwe10. Voor dit in vergelijking met de oorspronkelijk
aanwezige diversiteit zeer geringe aantal soorten, hebben wij in de wereld een enorm
groot areaal ingeruimd, ten koste dus van de aldaar aanwezige natuurlijke diversiteit.
De landbouw heeft zich geconcentreerd op een zeer klein aantal soorten, ten koste van
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Loftas, T. (1995)

' Baldock, D. (1990). Agriculture and Habitat Loss in Eumpe. WWF International CAP Discussion
Paper Number 3.; Bignal, E.M. and D.l. MoCracken (1996). Low-intensity farmingsystems in the
conservation ofthe countryside. Journal of Applied Ecology, 33, 413-424; Wolkinger, F. and S. Plank
(1981). Drygrasslands of Europe. Nature and Environment Series No. 21. European Committeefor
the Conservation of Nature and Natural Resources. Council of Europe, Strasbourg.
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Bignal, E.M. and D.l. McCracken (1996)
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de overgrote meerderheid. Op deze wijze hebben wij onszelf voor onze voedsel-
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voorziening afhankelijk gemaakt van een zeer klein aantal soorten planten en dieren.

o

Als gevolg van de door ons mensen veroorzaakte afname aan diversiteit aan soorten en
rassen ontnemen we onszelfde flexibiliteit om te kunnen reageren op een zich
veranderende omgeving, bijvoorbeeld op het verschijnen van ziekten. Wat de toekomst
betreft, nemen we dus een enorme gok.
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Mentale modellen van natuur

S

Volgens de FAO en de UNEP zijn natuur en landbouw in zekere zin beide het
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slachtoffer van een bepaald mechanisme in de landbouw dat ten koste gaat van

2

diversiteit, namelijk selectie, specialisatie en uniformiteit. Het dilemma is dat dit
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mechanisme inherent is aan de landbouw, want landbouw betekent produceren met
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behulp van enkele soorten planten en dieren en dat wordt in de toekomst alleen maar
sterker. De analogie tussen de ontwikkelingen binnen de landbouw en de relatie
landbouw en natuur is dat steeds een klein deel van de totale biodiversiteit wordt
geselecteerd en gebruikt. Voor nog niet, of niet meer, gebruikte soorten planten en
dieren resteert slechts een klein, nog steeds in omvang afnemend areaal. Landbouw
concurreert met diversiteit, met natuur, om ruimte. Voor wat in feite ons genetisch
kapitaal is; namelijk de wilde soorten en de nauwelijks doorgefokte rassen van
gedomesticeerde soorten, blijft steeds minder plek over. Zij kunnen of zullen bij een
ongewijzigd beleid op den duur uitsterven, zoals met de wilde voorouder van ons
huisrund, het oerrund, is gebeurd.
In Afrika, Azië en Zuid-Amerika zien we de transformatie van natuur in
landbouwgrond zich voor onze ogen voltrekken. Plaatsen waar tot voor enkele jaren of
decennia olifanten, gnoe's, neushoorns graasden en leeuwen joegen, zijn nu sisal- of
bananenplantages. In de Amazone in Zuid Amerika wordt dagelijks de natuur, het
tropische regenwoud, omgezet in grasland ten behoeve van koeien. In hun kielzog
trekken Afrikaanse koereigers, die daar oorspronkelijk niets te zoeken hebben, het
grasland binnen. We zien het gebeuren en zeggen dat als het zo doorgaat dat slecht is
voor de biodiversiteit en er geen sprake is van een duurzame ontwikkeling.
Sommige dingen hebben we bij leven en welzijn niet meegemaakt en de vraag is of
we ze ons herinneren. Ik denk niet dat iemand zich het verslag herinnert van twee heren
uit 1841 die met gesloten ogen en zand happend achter een gids aan door het zand
sjokten". Eentje schreef er: 'Het was bijna onmogelijk tegen de ruw waaijende
zuidwesten-wind, die als een halve storm ons telkens met het opstuivende zand in het
aangezigt geeselde, voort te kunnen dringen. Hoe menigwerf zeide ik tot mij zelven:
men behoeft waarlijk niet naar Afrika te reizen om zich een denkbeeld van zandwoestijnen te vormen.' U hoeft nog steeds niet naar Afrika te reizen om deze woestijnen
te zien. Ze liggen nog steeds waar ze in 1841 lagen, namelijk op de Veluwe.
" Woud, A. van der (1987). Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848. Meulenhoff

Informatief, Amsterdam.
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Ze zijn ontstaan door roofbouw op de natuur. Met maaien, houtkappen, vee weiden en
plaggen steken hebben de markegenoten en de buren uit nederzettingen op en rond de
Veluwe bomen en struiken, grassen en kruiden en het oerrund doen verdwijnen.
Die woestijnen liggen daar wonderlijk genoeg nog steeds, niet als een aanklacht of een
waarschuwing tegen uitbuiting van de natuur, maar als natuurgebied. Ze worden als
natuur beschouwd en als natuurgebied geconserveerd. Elke vegetatie die voet zet op het
zand wordt met een bulldozer weggeschoven, zodat het kale zand weer tevoorschijn
komt. Dat heet dan natuurontwikkeling.
In Nederland leren we klaarblijkelijk dat roofbouw van de natuur tot natuur leidt.
Dat is in ons mentale model ingebouwd en zo is ons mentale model van natuur
ontstaan. En wat zegt dat mentale model over een grutto tussen runderen in een
weiland dat voornamelijk uit Engels raaigras bestaat met koeien die allemaal dochters
zijn van Sunny Boy en nog enkele andere stieren? Is dat een verschraling van de
biodiversiteit tot één soort weidevogel en enkele hoog productieve grassoorten en
runderrassen, of is het natuur? Het is maar één van de vele voorbeelden die ik kan
geven. Wat is eigenlijk ons mentale model van de landbouw? Leidt landbouw tot
natuur? Moeten we ons, indachtig Sicco Mansholt, niet steeds afvragen of onze mentale
modellen nog wel kloppen en moeten we niet bereid zijn om ze, als dat nodig is, bij te
stellen? Is dat nodig als we beter om willen gaan met de biodiversiteit, als we ons
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ecologisch kapitaal willen veilig stellen, als we zeggen duurzame landbouw te gaan
bedrijven en dat de landbouw een verbrede doelstelling krijgt? Kunnen we de
problemen die de FAO en de UNEP schetsen wel aanpakken en oplossen binnen een
mentaal model dat ervan uitgaat dat de landbouw de natuur heeft verrijkt? Is daar geen
ander model voor nodig?
Wilde runderen als genenbron
Onze houding ten opzichte van het rund kan daarvan een eerste proeve zijn. De afname
van biodiversiteit in gedomesticeerde soorten is volgens de FAO en de UNEP bijzonder
gevaarlijk voor die soorten waarvan de wilde voorouders al zijn uitgestorven. Dat is dus
het geval met onze huisrunderen. Het laatste oerrund, een koe, stierfin 1627 in Polen
in de wildernis bij het dorp Jaktarowka12. Het grootste monster van genen van het
oerrund dat we nog bezitten zijn de weinig doorgefokte runderrassen, de zogenaamde
primitieve rassen. Binnen de context van de agrarische bedrijfsvoering kan dit
genenmateriaal blijkbaar moeilijk of helemaal niet meer worden veiliggesteld, getuige
het feit dat deze rassen zijn uitgestorven of met uitsterven worden bedreigd. Hoe
kunnen we dit genenmateriaal veilig stellen in een wereld die, zoals Louise Fresco
duidelijk maakt, onderhevig is aan zeer snelle veranderingen. Analoog aan de afname
van de diversiteit in de organische eenheid van het dorp Jorwerd en zijn omgeving,
staan ook de biosystemen, waaronder de agrarische, aan deze enorm snelle
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Szafer, W. (1968). The Vre-ox, extinct in Europe since the seventeenth century; an early attemp at

conservation thatfailed. Biological Conservation, 1, 45-47.

veranderingen bloot. Hoe k u n n e n we daarbij de genetische diversiteit van primitieve
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runderrassen veilig stellen voor de toekomst? Door ze in situ te beschermen, dat wil
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zeggen door een populatie in h u n natuurlijke omgeving of een milieu dat daar zo dicht
mogelijk bij aansluit te laten voortbestaan. Dat betekent dat we ze als wilde runderen
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moeten laten voortbestaan. Zo kan het genenmateriaal worden behouden op een wijze

w

zoals de eerste landbouwers het r u n d tot h u n beschikking kregen, namelijk als wild

3
Q

levend dier. Uit de hele wereld zijn voorbeelden bekend die bewijzen dat zogenaamde
primitieve rassen van runderen, maar ook van paarden, uitstekend verwilderen 13 . Uw
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huidige mentale model zegt misschien dat zoiets onmogelijk is. Uw mentale model kan
u echter een totaal verkeerde kant op sturen, zoals T h o m a s J. Watson, chairman van
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Anonymus i.S.m. R. Kei per (1985). Paarden van Assateagne Island. Een onuitputtelijke bron van

informatie. Paard & Pony, 14(7), 16-20.; Clutton-Brock, T.H., O.F. Price, S.D. Albon and P.A.
Jewell (1991). Persistent instability andpopulation regulation in Soay sheep. Journal of Ecology, 60,

593-608.; Davidson, I. (1989). Escaped domestic animals and the introduction of agrioulture to
Spain. In The Walking harder. Patterns ofDomestkation, Pastoralistn, and Predation (Ed. by J. Clutton-

Brock). Unwin Hyman, London, 59-71.; Guintard, G. et F. Tardy (1994). Les Bovins de l'lle
Amsterdam. Un example d'isolement génétique. In Aurochs. Le retour. Aurochs, vaches et autres bovins
de la préhistoire a nos jours (Ed. par L. Bailly et A.-S. Cohën). Centre Jurassien du Patrimoine,
Lons-le-Saunier, 203-209.; Hall, S.J.(1989). Running Wild. Part 1 and 2. The Ark, January, 12-15;
Ferbruary, 46-49.; Hall, S.J. and C.F. Moore (1987). The feral cattle of Swona, Orkney Islands.
Genetic Resources Information, 6, 2-7.
14

Cerf, C. and V. Navasky (1984). The Experts Speak. Pantheon Books, New York.
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Het Spanningsveld(?) tussen Milieu en Economie

ff/cfr van der Ploeg, financieel woordvoerder van de PvdA-fractie in de
Tweede Kamer en Hoogleraar Economie, Universiteit van Amsterdam.

Tweesnijdende zwaarden in milieu en economie

Het is een eer en een genoegen tijdens deze Mansholtherdenking enige woorden over
milieu en economie tot u te mogen richten. Sicco Mansholt was niet alleen grondlegger
van het na-oorlogs landbouwbeleid voor Europa, maar droeg ook in zijn actieve en
dynamische leven bij aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken als sociale
gerechtigheid, energievoorziening en de verwaarlozing van het milieu en de natuur.
Sicco Mansholt zocht doelgericht naar oplossingen voor de grote maatschappelijke
problemen en durfde hierbij principiële keuzes te maken. Ook in het spanningsveld
tussen milieu en economie zullen politici, burgers en bedrijven bereid moeten zijn
fundamentele keuzes te maken.
Economische groei en milieu: Pessimisten versus optimisten"

Over de relatie tussen economische groei en milieu wordt veel getwist. Pessimisten
benadrukken dat groei van het nationale inkomen een grotere belasting voor het milieu
veroorzaakt. Hierbij moet gedacht worden aan een inbreuk op de voorraad milieukapitaal ten gevolge van meer congestie, een groter ruimtebeslag, een hoger verbruik

16

Zie bijvoorbeeld Jeroen van den Bergh en Ruud de Mooij, Economische groei en milieubehoud,
Ministerie van Economische Zaken, 1995, en Riek van der Ploeg, Houdbare groei en de rol van
de overheid in Met Jan Pen in Debat, Amsterdam University Press, 1993.
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van energie en andere grondstoffen, meer afval en hogere emissies van schadelijke
stoffen. Zo leidt een extra procent groei in het nationale inkomen tot een toename van
de mobiliteit met 1,5 procent. De congestie stijgt met economische groei, mede omdat
meer asfalt een hogere verkeersvraag genereert.
Deze observaties dwingen velen tot de stelling dat de economische groei moet
worden afgeremd om het milieu en de natuur te redden. Omdat veel van de behoeften
van de mens (zoals voedsel, kleding, schoon water en gezondheid) begrensd zijn,
is onbeperkte groei immers niet nodig. Bovendien: in zoverre mensen genieten van
relatieve welvaart ten opzichte van andere burgers levert economische groei geen
voortdurende verbetering van de welvaart voor iedereen op. Volgers van de Club van
Rome zijn pessimistisch over de technologische mogelijkheden om milieuschade te
voorkomen en wijzen op de ecologische grenzen van economische groei. Immers,
het regeneratieve vermogen van de levende natuur (van individuele organismen en
ecosytemen tot en met de biosfeer) wordt aangetast door de vervuiling, uitputting en
verstoring die onvermijdelijk gepaard gaan met economische groei. Deze pessimisten
wijzen onder andere op het broeikasprobleem, de ontbossing en het verlies aan
biodiversiteit.
Optimisten benadrukken daarentegen dat economische groei de financiële
middelen, de technische vernieuwing en het maatschappelijk draagvlak creëert welke
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noodzakelijk zijn voor het realiseren van schonere methoden van produktie, milieuvriendelijker consumptiepatronen, het opruimen van afval (bijvoorbeeld bodemsanering) en, meer in het algemeen, een ambitieus milieubeleid. Vele anderen pleiten
daarom voor een krachtig economisch structuurbeleid met veel aandacht voor
onderwijs, onderzoek & ontwikkeling, de infrastructuur en gerichte lastenverlichting.
De grote projecten (Schiphol, HSL, Betuwelijn) moeten volgens deze visie ingepast
worden op een manier die zo min mogelijk schade aan het milieu oplevert.
De optimisten geloven in de creativiteit van de mens in de zin dat oplossingen
gevonden kunnen en zullen worden om de ecologische grenzen aan economische groei
te verleggen of op te heffen. Milieuvriendelijke optimisten zoals Niet Nix pleiten voor
een omschakeling van een industriële, distributie- en vervoerseconomie naar een
kennisintensieve samenleving: van mainport naar brainport. Jan Pen noemt dit een
Cruijff-Appel scenario met weinig kapitaal, weinig milieubelasting en extreem hoge
arbeidsproduktiviteit. Nederland importeert dan auto's, graan, enz. en exporteert
kennis, vooral op technologisch gebied. Realistische optimisten pleiten voor
investeringen in zowel mainport als brainport. Dit lijkt meer op een high-tech scenario
met veel kapitaal, hopelijk weinig milieubelasting, weinig arbeid en en hoge
arbeidsproduktiviteit.
Net zoals een goed sociaal beleid een aantoonbaar economisch rendement heeft, moet
benadrukt worden dat een goed milieubeleid cruciaal is voor een sterke economie.
Immers, duurzame groei is alleen mogelijk bij een voldoende kwaliteit van het milieu
en de natuur. Produktie van vele goederen kan niet zonder verbruik van energie en
andere natuurlijke grondstoffen. Bovendien is een vitale natuur nodig om afval,

e
emissies en andere restanten van economische produktie te verwerken via natuurlijke,
assimilatieve processen. Niet alleen het welzijn, maar ook de produktiviteit van mensen
is aantoonbaar hoger in een schone en gezonde leefomgeving. Kortom, een krachtige,
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houdbare economie kan niet zonder een stevig milieubeleid.
Een schoner milieu vereist niet noodzakelijk krimp van de economie. Immers, niet
alleen het niveau maar ook de samenstelling van economische activiteiten bepaalt de
kwaliteit van het milieu en de natuur. Verschuiving van de mix van inputs in het
produktieproces van kapitaal, grondstoffen en energie naar arbeid, de overstap op
minder milieuvervuilende produktieprocessen met schonere grondstoffen (zoals
zonne- en windenergie), hergebruik van materialen en produkten, investeringen in
schone technologie (bijvoorbeeld filters), verschuiving in het consumentengedrag in de
richting van meer milieu- en natuurvriendelijke produkten (bijvoorbeeld, uit de auto
op de fiets), en verschuiving van de sectorale samenstelling van de economie (minder
landbouw en vervuilende industrie, meer kennisintensieve, milieuvriendelijke
activiteiten) leiden allen tot een schoner milieu zonder dat krimp van de economie
noodzakelijk is. Door een milieuvriendelijker samenstelling van economische
activiteiten te realiseren kunnen groei en milieu verzoend worden. Dergelijke
substitutie van vuile voor schone activiteiten vindt in toenemende mate plaats wanneer
een schoon milieu en een vitale natuur schaarser wordt. Immers, de hogere prijs van
vervuilende activiteiten prikkelt burgers en bedrijven tot het gebruik van milieuvriendelijker en goedkopere alternatieve produktiefactoren en consumptiegoederen.
Economische groei betekent dus niet noodzakelijk meer van hetzelfde, maar kan ook
voortkomen uit een grotere maatschappelijke behoefte aan nieuwe produkten en
diensten die het milieu en de natuur niet aantasten. Ik denk dan voornamelijk aan de
ontwikkeling van nieuwe produkten en diensten in de zachte sectoren van de
economie. Overigens geldt voor deze sectoren, net zoals voor de kwaliteit van het
milieu, dat de vraag meer dan proportioneel stijgt met de groei in het nationale
inkomen. In dit opzicht zijn milieu en de zachte sectoren van de economie 'luxe'
goederen. Naarmate de economie groeit zal, enerzijds, het aandeel van onderwijs, zorg,
kunsten en veiligheid in het nationale inkomen stijgen en, anderzijds, het milieubeleid
ambitieuzer worden (denk aan opruimen van relatief meer afval, verschuiven in de
richting van schonere methoden van produktie en consumptie, meer ontwikkeling van
milieutechnologie, stimulering van de eco-landbouw, enz.).
Milieu heeft baat bij een sterke zachte sector"

De harde sector bestaat uit tuinbouw, landbouw, delfstoffenwinning, industrie,
internationaal transport, zakelijke en overige commerciële dienstverlening (zoals het
verzekerings- en bankwezen), handel en communicatie. De harde sector is
voornamelijk in particuliere handen en opereert onder een toenemende concurrentie

" Zie Riek van der Ploeg, Een Schaap in Wolfskleren, Prometheus, Amsterdam, 1997.
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op internationale markten. De harde sector kent een sterke groei van de arbeidsproduktiviteit. Het is verbazingwekkend hoe inventief de mens is in het ontwikkelen
van machines, technologie en methoden, opdat er elk jaar minder arbeidsuren nodig
zijn om hetzelfde produktieniveau te halen. Automatisering, verbetering van
produktieprocessen, en onderzoek en ontwikkeling zijn aan de orde van de dag in de
harde sector. De hele Botlek wordt bij wijze van spreken door een handjevol procesoperators bestuurd, maar ook in het bankwezen is er sprake van een opmars van de
automatisering en dus van arbeidsbesparing.
Mensen klagen over technologische vooruitgang omdat deze arbeidsuitstoot en dus
werkloosheid zou veroorzaken. Ik begrijp dit niet. Wat is er mis als dezelfde
economische welvaart bereikt kan worden door minder te werken? Wil men het aantal
banen handhaven en dus jobless growth in de harde sector vermijden, dan moet men wel
steeds meer produceren. Een hoge economische groei gaat echter gepaard met de
uitstoot van schadelijke stoffen en gassen en dus met een aantasting van de kwaliteit
van het milieu. Dit is een reden waarom sommigen de groei van de harde sector aan
banden willen leggen. Toch is de harde sector van wezenlijk belang voor de werkgelegenheid. De industrie genereert immers een enorm uitstralingseffect naar andere
sectoren van de economie. In totaal is de industrie verantwoordelijk voor ruim
anderhalf van de ruim vijf miljoen banen in Nederland, waarvan circa een derde in de
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tertiaire dienstensector. Omdat de werkloosheidsvoet relatief constant is over de
decennia, genereert de extra koopkracht ten gevolge van technologische ontwikkeling
blijkbaar genoeg banen elders in de economie.
De zachte sector, onder andere welzijn, zorg, cultuur, onderwijs, veiligheid,
bestrijding van de criminaliteit en woningbouw, richt zich vooral op de binnenlandse
markt. Wat zijn de wezenlijke verschillen tussen de zachte sector en de harde sector?
-

Vergeleken met de harde sector kent de zachte sector relatief weinig milieuvervuiling. Zo zijn de bouw en de diensten, vergeleken met land- en tuinbouw en de
industrie, relatief arbeidsintensief, leveren een relatief kleine bijdrage aan de export
en dragen weinig bij aan het broeikaseffect, de verzuring en de vermesting.

-

In de zachte sector is relatief veel sprake van gevestigde belangen. Er is weinig
onderlinge concurrentie tussen scholen, universiteiten en ziekenhuizen, laat staan
van serieuze mededinging van buiten Nederland. Dit kan gedeeltelijk worden
ondervangen door oplegging van kwaliteitseisen, invoering van Michelin-gidsen
voor bijvoorbeeld het onderwijs en de zorg, aanbesteding van overheidsopdrachten, en het stimuleren van concurrentie door prijzen in één regio te laten
afhangen van efficiëntieverbeteringen in andere regio's. Toch is de zachte sector
minder dynamisch en agressief dan de harde sector. Dienstverlening in de zachte
sector blijft namelijk mensenwerk.

-

Het merendeel van de zachte sector is collectief gefinancierd of van overheidsopdrachten afhankelijk. Ambtenaren en politici, in plaats van burgers, bepalen te
vaak welke diensten geleverd worden in de zachte sector. Het ontbreken van een
goed prijsmechanisme bemoeilijkt het goed aansluiten van de vraag bij het aanbod
in de zachte sector. Het gebrek aan marktdiscipline, te zamen met de afhankelijk-

-

heid van collectieve financiering, brengen het gevaar van verstarring en lethargie.
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Deze tendens wordt in de cultuursector versterkt door een legitimatie in de
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intrinsieke waarde en in de gezondheidszorg door een beroep op professionele
autonomie.
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Vergeleken met de harde sector kent de zachte sector een lage groei van de
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arbeidsproduktiviteit. Binnen de zachte sector zijn er grote verschillen. Door een
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daling van de gemiddelde klassegrootte en het vertraagd afvloeien van personeel
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daalde de gemiddelde arbeidsproduktiviteit in het primair en voortgezet onderwijs
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gedurende de periode 1980-94. Ook bij de zorg van ouderen en gehandicapten,
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justitie en sport daalde de arbeidsproduktiviteit. De overige zachte sectoren
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vertonen gedurende 1980-94 een stijging van de arbeidsproduktiviteit: extramurele
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zorg (28 procent), geestelijke gezondheidszorg (21 procent), de Belastingdienst (30
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procent), uitvoering sociale zekerheid (27 procent) en openbaar vervoer (34
procent). Desalniettemin is de gemiddelde stijging van de arbeidsproduktiviteit in
de zachte sector (9 procent) een stuk minder dan in de marktsector (40 procent).
Ondanks forse bezuinigingen op salarissen in de zachte sector en efficiëntieverbeteringen, is de arbeidsproduktiviteitsgroei in de zachte sector jaarlijks
minstens anderhalf procentpunt achtergebleven bij die in de harde sector. Het is
immers veel moeilijker in de zachte sector arbeid door kapitaal te vervangen.

133
Hoewel de reële loonstijging in de marktsector gedurende 1980-94 (14 procent) veel
groter is dan in de zachte sector (2 procent), is de marktsector dankzij een veel hogere
groei in de arbeidsproduktiviteit toch in staat geweest de reële kosten per produkt te
verlagen (met 18 procent) terwijl deze in de zachte sector stabiel bleven.
Het is dus bijna een boekhoudkundige onvermijdelijkheid dat de prijsstijging in de
zachte sector hoger is dan die in harde sector. Daarom slokt de zachte sector een steeds
groter aandeel van het nationale inkomen op17. Dit fenomeen staat bekend als Baumol's
kostenziekte18. Zo steeg het aandeel van de gezondheidszorg in het nationale inkomen
van minder dan vier procent in 1960 tot meer dan tien procent nu. Dergelijke
ontwikkelingen zien we ook in het onderwijs, de cultuur, veiligheid, bestrijding van de
criminaliteit, en woningbouw. Tevens vindt er dan een verschuiving van werkgelegenheid plaats van de harde naar de zachte sector. Dit proces staat bekend als deïndustrialisatie of verdienstelijking. De vergroting van de zachte sector geldt met name als de
diensten van de zachte sector 'luxe' goederen (met een inkomenselasticiteit groter dan
één) en de produkten van de harde sector noodzakelijke levensbehoeften zijn.

" Voorwaarde is dat industriële produkten en diensten van de zachte sector slechte substituten in
consumptie zijn en dat de elasticiteit van substitutie tussen industriële produkten en diensten
van de zachte sector kleiner dan één is.
18

Zie William J. Baumol, Macroeconomics of unbalanced growth: The anatomy of urban crisis,
American Economie Review, 1967.

De scheefgroei tussen de harde en de zachte sector van de economie verklaart een
gedeelte van de nadruk die in Nederland gelegd wordt op het verlagen van de
collectieve lastendruk en waarom de zachte sector steeds meer in een Calimero-rol
gedrukt wordt. Zo bezien is het begrijpelijk dat de zachte sector een uiterst defensieve
en starre houding aanneemt. Dit is jammer, want de keerzijde van een relatieve lage
produktiviteitsgroei is dat de zachte sector, in tegenstelling tot de harde sector, een
relatief grote bijdrage aan de werkgelegenheid en de kwaliteit van het milieu zou
kunnen leveren. Temeer daar uit enquêtes blijkt dat er een grote maatschappelijke
behoefte aan de diensten van de zachte sector is en dat burgers, naarmate ze
welvarender worden, bereid zijn meer over te hebben voor een goed ontwikkelde zachte
sector.
De harde sector stoot relatief veel vervuilende stoffen en gassen uit. De zachte
sector biedt de mogelijkheid van zeer veel arbeidsplaatsen, is relatief schoon, en
voorziet in een grote maatschappelijke behoefte. Zonder een sterke ontwikkeling van
de zachte sector ontstaat er een bedreiging van de werkgelegenheid, een aantasting van
de kwaliteit van de dienstverlening in de zachte sector, een toenemende verslechtering
van het natuurlijk leefmilieu en een ondermijning van de duurzaamheid van onze
samenleving.
Het milieu heeft belang bij een goede verzorgingsstaat. Immers, duurzame
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ontwikkelingvan de economie heeft baat van een sterke zachte sector. Beiden zijn'luxe'
goederen, waarvoor de vraag meer dan proportioneel stijgt met het nationale inkomen.
Naarmate de economie, onder stringente milieuvoorwaarden, sterker groeit en de
welvaart toeneemt ontstaat er een groter maatschappelijk draagvlak voor een
ambitieuzer milieubeleid en een sterkere zachte sector.
Markt en milieu: scala aan

beleidsinstrumenten'9

Stimulering van de zachte sector is in het belang van een goed milieubeleid.
Vermindering van de milieuschade vereist echter ook dat consumenten andere dingen
kopen, want ontwikkeling van schone technieken is hoogst waarschijnlijk onvoldoende
om een goede kwaliteit van het milieu te waarborgen. De mens is echter een
gewoontedier en vindt gemak belangrijker dan het milieu. Daarom is een ambitieus
milieubeleid nodig om consumenten tot milieuvriendelijker gedrag te dwingen.
In mindere mate geldt dit ook voor bedrijven. Een breed scala aan beleidsinstrumenten
kan ingezet worden ten behoeve van een ambitieus milieubeleid: voorlichting,
overheidsvoorzieningen (waterzuivering, afvalverwerking, milieubox voor klein
chemisch afval, enz.),'zelfregulering' (denk aan convenanten met het bedrijfsleven),
subsidies, verontreinings-, produkt- of procesheffingen, verhandelbare vergunningen,
retoursystemen (heel of half statiegeld, subsidies voor hergebruik, 'performance bonds'
waarbij een voorschot terugbetaald wordt als de schade aan het milieu uitblijft of
opgeruimd wordt, enz.), fysieke regulering en aansprakelijkheid.
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Zie bijvoorbeeld A. Lans Bovenberg, M.E.T. van den Broek en Rob J. Mulder, Instrumentkeuze in
het milieubeleid, Ministerie van Economische Zaken, 1991.

Het is gewenst zoveel mogelijk van deze instrumenten op een marktconforme wijze
in te voeren. Zo hoeven overheidsvoorzieningen niet noodzakelijk door ambtenaren
geleverd te worden, maar kunnen deze tot stand komen door middel van openbare
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aanbestedingen. Subsidies kunnen de vorm van een fiscale tegemoetkoming in de vorm
van bijvoorbeeld een vervroegde afschrijving (vgl. de VAMIL-regeling voor de
stimulering van milieu-investeringen) krijgen, zodat de stimulering van milieuvriendelijk gedrag op een doelmatige en marktconforme wijze gebeurt. Subsidies zijn
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bij de ontwikkeling van nieuwe milieutechnologie. Heffingen rekenen een prijs voor de
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milieuschade die aan anderen is toegebracht (corrigeren van een extern effect).
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Verhandelbare vergunningen geven een recht op uitstoot van schadelijke stoffen.
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De prijs van de vergunning komt tot stand op de markt. Als de overheid (of een milieu-
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lobby) vergunningen opkoopt, stijgt de prijs van vervuiling. Het argument dat
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verhandelbare vergunningen vervuiling zouden legitimeren berust op een misverstand.
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Immers, dit instrument beoogt vooral de schaarse milieuverbruiksruimte zo efficiënt
mogelijk te gebruiken. Alleen bedrijven die relatief veel winst maken per eenheid
vervuiling zullen het de moeite waard vinden vergunningen te kopen. Risicoaansprakelijkheid gaat verder dan schuldaansprakelijkheid, omdat slechts sprake hoeft
te zijn van riskante handelingen of bezittingen en niet noodzakelijk van
onzorgvuldigheid. Vanuit het oogpunt van de Nobelprijswinnaar Ronald Coase is het
belangrijk dat aansprakelijkheid goed geregeld is.
Bij het beslissen over het meest geschikte instrument van milieubeleid moet men
proberen economische schade (banenvernietiging, vlucht van bedrijven naar het
buitenland, enz.) en nadelige inkomenspolitieke consequenties te vermijden.
De instrumenten moeten ook op brede maatschappelijke steun kunnen rekenen,
handhaafbaar en fraudebestendig zijn, en in lijn met internationaal-juridische
afspraken zijn. Natuurlijk hangt de keuze van het instrument ook af van de milieu- en
kosteneffectiviteit. In een wereld zonder onzekerheid zijn instrumenten als
verhandelbare vergunningen en heffingen equivalent, maar in de praktijk zal elk van
deze instrumenten op haar merites beoordeeld moeten worden.
Het is wellicht nuttig een kritische opmerking te maken over het aanpakken van
monopolies en bestrijden van prijskartels. Vanuit het oogpunt van de consument is een
stevig mededingingsbeleid essentieel. Immers, prijzen dalen en de consument krijgt een
pluriformer aanbod van produkten. Probleem is dat in energieverslindende sectoren
(zoals de luchtvaart en de electriciteitsindustrie) de milieuvervuiling ook toeneemt.
Mensen vliegen nu bijvoorbeeld voor minder dan duizend gulden naar Cuba en
vluchten naar Londen zijn spotgoedkoop. Het is daarom van cruciaal belang dat in deze
sectoren een ferm anti-kartelbeleid gepaard gaat met de invoering van
energieheffingen. Anders bestaat het gevaar dat milieu- en kartelbelangengroepen
'unlikely bedfellows' worden, waarbij de consument opgezadeld blijft met hoge prijzen
zonder dat de milieuvervuiling teruggedrongen wordt. De opbrengsten van de
energieheffingen kunnen mede gebruikt worden om milieu-investeringen te plegen of
de kosten van arbeid te verlagen.
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Milieu, werkgelegenheid en de collectieve sector20
Een serieus milieubeleid eist dat de overheid heffingen op vervuilende activiteiten
introduceert. De cruciale vraag is wat de overheid met de opbrengsten van deze vuiltax
doet. Indien ze deze terugsluist in de vorm van lagere belastingen op arbeid, beweert
men vaak dat een groener beleid een tweesnijdend zwaard is. Veel milieu-economen en
politici redeneren immers dat het goedkoper maken van arbeid en 'duurder' maken van
de natuur zowel de werkgelegenheid stimuleert als de kwaliteit van het milieu
verbetert. Zelfs indien de opbrengsten van heffingen op vervuilende activiteiten
teruggesluisd worden in de vorm van een lagere belasting op arbeid, is het de vraag of
de werkgelegenheid hier inderdaad mee geholpen is. De wig tussen de bruto arbeidskosten van een bedrijf en de koopkracht van een werknemer bestaat immers ook uit
indirecte belastingen, zodat een verschuiving van directe naar indirecte belastingen
voornamelijk de samenstelling en niet de hoogte van de wig beïnvloedt. Het positieve
effect op het arbeidsaanbod en de vraag naar arbeid blijft dan uit. Sterker: een
milieuheffing is een impliciete heffing op arbeid en draagt daarom niet bij aan het
verbeteren van de werking van de arbeidsmarkt. In principe is het mogelijk dat een
ecotax zowel de kwaliteit van het milieu als de werkgelegenheid verbetert, maar dat
vereist dat negatieve koopkrachteffecten van milieuheffingen niet gerepareerd worden,
of dat inbreuk gedaan wordt op de randvoorwaarde van budgettaire neutraliteit.
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In een second best-wereld, waarin de financiering van een grote collectieve sector
verstorende belastingen op arbeid vereist, leidt een groener beleid altijd tot minder
werk. Arbeid is vervuilend, omdat het huishoudens meer inkomen geeft en meer
mogelijkheden biedt tot vervuilende consumptieve bestedingen zoals autorijden.
Bovendien is arbeid vervuilend omdat het gepaard gaat met meer produktie en dus een
grotere vraag naar natuurlijke hulpbronnen (ondanks de substitutie die optreedt
tussen arbeid en energie in het produktieproces). Misschien is het daarom niet zo gek
als groene partijen pleiten voor een verkorting van de arbeidstijd. Minder werken en
minder produceren is immers goed voor het milieu.
Er is in het algemeen geen tweesnijdend zwaard voor wat betreft de werkgelegenheid. We vragen ons echter af of er sprake is van een rood dividend, in de zin dat
een groener beleid meer ruimte schept voor collectieve uitgaven (scholen, ziekenhuizen, lantaarnpalen, enz.) en een Robin Hood-beleid van herverdelen. Analytisch
bezien is een eerlijke inkomensverdeling immers, net zoals een groot gedeelte van de
collectieve uitgaven, een publiek goed. Onder welke voorwaarden zijn groen en links
beleid niet strijdig met elkaar? Is er een bestaansgrond voor linkse partijen die pleiten
voor een fatsoenlijk niveau van collectieve uitgaven en tegelijkertijd durven te kiezen
voor het behoud van de natuur en een schoon milieu?
Het antwoord op deze belangrijke politieke vragen hangt ondermeer af van wat de
gevolgen van een groener beleid zijn voor de grenskosten van collectieve uitgaven.
Immers, de kosten van traditionele publieke uitgaven overstijgen de kosten van

'" Dit deel is gebaseerd op onderzoek met A. Lans Bovenberg.
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scholen, ziekenhuizen enzovoorts, want de overheid moet rekening houden met het feit
dat de hogere belastingen, die benodigd zijn voor de financiering van de collectieve
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uitgaven, de produktie en dus de grondslag voor belasting- en premieheffing verlagen.

o

Een verschuiving van belasting op arbeid naar een vuiltax betekent minder
verstoringen in de arbeidsmarkt. Bij een positieve loonelasticiteit voor het arbeidsaanbod gaan huishoudens, ten gevolge van de lagere belasting op arbeid, minder vrije
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tijd consumeren en harder werken. In dat geval wordt het draagvlak van de
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welvaartsstaat en de grondslag voor belasting- en premieheffing groter en dalen de
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grenskosten van collectieve uitgaven. Een hoge en positieve loonelasticiteit voor het
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arbeidsaanbod maakt publieke goederen (inclusief herverdelen ten gunste van de lagere
inkomens) goedkoper. Dit is het traditionele pleidooi voor een rood dividend: een
groener beleid in de vorm van een ecotax genereert meer middelen voor traditionele
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collectieve uitgaven en herverdeling van inkomens ten gunste van de zwakkeren in de
maatschappij. Zo bezien slaat een ecotax wel degelijk twee vliegen in één klap. Of het
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aanbod van traditionele publieke goederen daadwerkelijk stijgt, hangt ondermeer af
van hoeveel de werkgelegenheid en het nationale inkomen krimpen en hoeveel de
uitgaven aan schone technologie en bodemsanering stijgen en (andere) collectieve
uitgaven verdringen bij een ambitieuzer milieubeleid.
Het antwoord op de vraag of een rode politieke partij er belang bij heeft een groen
beleid te voeren hangt ook af van de mate waarin burgers en bedrijven overgehaald
kunnen worden om van vuile op schone activiteiten over te stappen. Indien substitutie
tussen vuil en schoon gedrag (autorijden en fietsen) moeizaam is, de produktiveit van
schoonmaakactiviteiten (bijvoorbeeld bodemsanering) snel afneemt, en bovendien de
loonelasticiteit van het arbeidsaanbod positief en hoog is, gaat een groener beleid
samen met meer uitgaven aan traditionele publieke goederen en meer herverdeling.
Onder deze omstandigheden is het mogelijk voor een politieke partij zich zowel groen
als rood te profileren. De vervuiling wordt dan grotendeels teruggedrongen door een
fikse verlaging van de werkgelegenheid en het produktiepeil, want het aanmoedigen
van schoon gedrag heeft weinig effect. Een vuiltax is dan een bijzonder doelmatige bron
van overheidsinkomsten, omdat het gedrag van burgers en bedrijven nauwelijks
verstoord wordt. Zelfs het liberale blad The Economist erkent dat ecotaxen in zo'n
situatie gewenst zijn. Het falen van de vuiltax als een instrument om schoon gedrag aan
te moedigen, gepaard met een laag niveau van schoonmaakactiviteiten, genereert veel
publieke middelen en de mogelijkheid tot meer traditionele collectieve uitgaven en
herverdelen ten gunste van de zwakkeren in de samenleving. Dit groen-rood scenario
levert een milieu-argument voor degenen die pleiten voor arbeidstijdverkorting,
minder werken en een ontspannen arbeidsmoraal.
Indien het echter relatief eenvoudig is schoon gedrag aan te moedigen (denk
bijvoorbeeld aan een hoge substitutie-elasticiteit voor fietsen en autorijden), het
rendement van schoonmaakactiviteiten niet snel afneemt, en de loonelasticiteit van het
arbeidsaanbod laag (of zelfs negatief) is, gaat een groener beleid vrijwel altijd gepaard
met een lager niveau van collectieve uitgaven en een schevere inkomensverdeling.
Onder dergelijke omstandigheden zijn groen en rood beleid strijdig.
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De vervuiling van het milieu wordt dan voornamelijk teruggedrongen door substitutie
van schone voor vuile activiteiten en een schonere samenstelling van het nationale
inkomen, maar veel minder door een daling van de werkgelegenheid en het
produktiepeil. De schade in termen van een hogere werkloosheid blijft beperkt.
In hoeverre ervaart een rechtse partij, die de collectieve uitgaven wil terugdringen
en weinig belang hecht aan een eerlijke inkomensverdeling, prikkels voor het voeren
van een groen beleid? Indien het substitutie-effect domineert en de loonelasticiteit van
het arbeidsaanbod positiefis, gaat een groener beleid in een optimale situatie altijd
samen met lagere consumptieve bestedingen en dus een verlaging van de particuliere
welvaart. Rechtse partijen hebben normaliter geen belang bij een groen beleid.
Een cruciale rol wordt gespeeld door de grenskosten van (oftewel de marginale
kosten) van collectieve uitgaven. Deze kosten houden niet alleen rekening met de
directe kosten van publieke projecten, maar ook met de indirecte kosten die resulteren
uit de verlaging van de economische activiteit en de grondslag voor belasting- en
premieheffing ten gevolge van de verhoging van de belastingen noodzakelijk voor de
financiering van de additionele publieke projecten. De grenskosten van collectieve
uitgaven zijn dus inclusief de verborgen kosten van belasting- en premieheffing.
Een verschuiving van de belasting op arbeid naar milieuheffingen leidt, zolang het
substitutie-effect van een lagere belasting op arbeid het inkomeneffect overtreft en een
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hoger netto loon dus leidt tot een hoger arbeidsaanbod, tot een daling van de
grenskosten van collectieve uitgaven. De daling van de grenskosten van financiering is
sterker als het arbeidsaanbod sterker reageert op veranderingen in het netto loon, want
dan leidt ecologische belastinghervorming tot een relatief grote daling van de
grondslag voor belastingen en premies op arbeid. In de marge wordt het draagvlak van
de welvaartsstaat groter en dalen de grenskosten van collectieve uitgaven. Wat er met de
werkgelegenheid gebeurt, hangt ook af van het negatieve effect van milieuheffingen op
de werkgelegenheid. Omdat de grenskosten van collectieve uitgaven dalen, is het niet
optimaal voor de overheid alle opbrengsten van milieuheffingen terug te sluizen in de
vorm van een lagere belasting op arbeid. Een gedeelte van de opbrengsten wordt
gebruikt voor additionele overheidsuitgaven, met name schoonmaakactiviteiten
(vergelijk met een bestemmingsheffing). Dit effect is sterker, naarmate de daling van de
grenskosten van collectieve uitgaven groter is.
Enerzijds kan de overheid zich het minder goed veroorloven om belastingvoeten te
differentiëren voor milieudoeleinden. Anderzijds worden publieke goederen goedkoper
en ligt een stijging van de collectieve sector in het verschiet. Of het optimaal is meer
ruimte te maken voor traditionele collectieve uitgaven, hangt af van of het regulerende
karakter het opbrengst-genererende karakter van milieuheffingen overtreft.
De bovenstaande discussie kan worden samengevat in de volgende stellingen over
het milieubeleid:
-

Een hogere prioriteit voor een schoner milieu leidt tot meer en hogere milieuheffingen en een lagere belasting op arbeid. Deze ecotax stimuleert substitutie van
schone voor vuile activiteiten door burgers, bedrijven en de overheid. Burgers
verspillen minder energie, water enzovoorts en bedrijven ontwikkelen schonere
produktietechnieken. De overheid maakt meer ruimte vrij voor schoonmaakactiviteiten (bijvoorbeeld bodemsanering).

-

Ondanks de lagere belasting op arbeid daalt de werkgelegenheid. Inkrimping van de
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economische activiteit leidt tot minder vervuiling en bevordert de kwaliteit van het
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milieu. Hoge werkgelegenheid betekent immers meer inkomen, meer produktie en
meer vervuiling. Ondanks de substitutie van schone voor vuile activiteiten, is er
geen tweesnijdend zwaard. Deze stelling geeft aan dat onder vrij algemene condities
een groener beleid ten koste van de werkgelegenheid gaat.
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Er is meer ruimte voor publieke goederen (een 'rood' dividend) als het opbrengst-
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genererende karakter van milieuheffingen het regulerende karakter overtreft, het
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arbeidsaanbod sterk reageert op veranderingen in het netto loon (zeer elastisch is),
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en sprake is van snel afnemende meeropbrengsten van schoonmaakactiviteiten. Dit
is het geval als de elasticiteiten van substitutie tussen vuile en schone consumptiegoederen en tussen vuile en schone produktiefactoren klein zijn, en de substitutieelasticititeit voor consumptiegoederen en vrije tijd hoog is. Hier ligt een taak voor
de econometrist om uit te zoeken of dit daadwerkelijk het geval is. De verbetering
van de kwaliteit van het milieu wordt in dit geval voornamelijk bewerkstelligd door
een forse daling van de werkgelegenheid en inkrimping van de economie, en veel
minder door het overstappen naar een schonere samenstelling van economische
activiteiten. Omdat de maatschappij verslaafd is aan vervuilende activiteiten, zijn
milieuheffingen een zeer effectieve manier om inkomsten voor de overheid te
genereren ('melkkoe'). Daarom is een sterke daling van de grenskosten van de
financiering van collectieve uitgaven en een forse stijging van traditionele
collectieve uitgaven mogelijk. Deze stelling geeft de condities waaronder groen en
rood beleid samengaan.
-

Als het regulerende karakter het opbrengst-genererende karakter van milieuheffingen overtreft, het arbeidsaanbod niet bijzonder gevoelig is voor veranderingen in het netto loon (vrij onelastisch is), en de marginale produktiviteit van
schoonmaakactiviteiten niet snel afneemt, is er minder ruimte voor traditionele
collectieve uitgaven. Het budget van de overheid wordt namelijk opgeslokt door een
grote stijging van de post schoonmaakactiviteiten. De schonere samenstelling van
economische activiteiten is de belangrijkste reden voor de verbetering in de kwaliteit van het milieu. De werkgelegenheid hoeft in dit geval minder sterk te dalen.

-

In het algemeen betekent (als voor het arbeidsaanbod het substitutie-effect het
inkomeneffect overtreft en een hoger loon een hoger arbeidsaanbod veroorzaakt)
een hogere prioriteit voor het milieu een daling van de koopkracht, of beter gezegd
een daling van het deel van de welvaart dat door consumptieve bestedingen en vrije
tijd veroorzaakt wordt (minder welvaart, meer welzijn).

Als verondersteld wordt dat er sprake is van onvrijwillige werkloosheid, wordt de
werkgelegenheid bepaald door de vraag naar arbeid. Het aanbod van arbeid wordt
gerantsoeneerd. De grenskosten van collectieve uitgaven stijgen omdat het
consumptieloon groter is dan de marginale substitutievoet tussen vrije tijd en
consumptieve bestedingen (de zogenaamde virtual wage). De arbeidsmarkt wordt dan
verstoord door twee factoren: een expliciete belasting op arbeid en een impliciete of
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verborgen belasting op arbeid (de virtual tax) ten gevolge van het niet ruimen van de
arbeidsmarkt. Daarnaast werkt de heffing op energie als een indirecte belasting op
arbeid. Zelfs in een samenleving met onvrijwillige werkloosheid gaat het tweesnijdend
zwaard niet op en prevaleren kwalitatief dezelfde conclusies voor het milieubeleid.
Sterker: een stringenter milieubeleid veroorzaakt onder deze omstandigheden een
stijging van (onvrijwillige) werkloosheid.
Toch is het nuttig aan te geven wanneer een stringenter milieubeleid wel leidt tot
meer werkgelegenheid. Tot nu toe gaan alle argumenten uit van optimaal beleid. Maar
in de praktijk kan de samenleving ver van een optimum verwijderd zijn in de zin dat
het milieu veel vuiler is en de onvrijwillige werkloosheid veel hoger is dan in een
optimale situatie. Het is dan veel waarschijnlijker dat ecologische belastinghervorming
tot een tweesnijdend zwaard leidt. Als de belastingen op arbeid in de uitgangssituatie
veel te hoog zijn en de bestaande vuilheffingen te verwaarlozen zijn, levert ecologische
belastinghervorming zowel een schoner milieu als meer banen op. Het aantal banen dat
gecreëerd wordt, is groter naarmate het makkelijker is om de last van de ecotax af te
wentelen op vaste produktiefactoren in het produktieproces. Immers, een vuilheffing
wordt dan niet volledig afgewenteld op de factor arbeid en de vlucht van kapitaal naar
het buitenland is beperkt. Vanuit deze optiek bezien is de recente ecotax en de
bijbehorende terugsluis zo gek nog niet. Echter, naarmate het optimum van de
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samenleving bereikt wordt, is de kans op een dergelijk tweesnijdend zwaard kleiner.
Een stringenter milieubeleid gaat in het algemeen met lagere werkgelegenheid
gepaard. Dit laat onverlet dat het in principe mogelijk is een koerswijziging in het
milieubeleid in te voeren die zowel de kwaliteit van het milieu als de werkgelegenheid
verbetert, maar dat is niet noodzakelijk goed voor de welvaart. Een samenleving die
zich in een sub-optimale situatie bevindt van een zeer hoge graad van onvrijwillige
werkloosheid en vervuiling, veroorzaakt door te hoge belastingen op arbeid en te hoge
heffingen op vervuilende activiteiten, kan genieten van een tweesnijdend zwaard en een
verhoging van de welvaart en het welzijn. De vruchten van ecologische belastinghervorming zijn dan zowel een schoner milieu als een hogere werkgelegenheid.
Het tweesnijdend zwaard is sterker op de korte termijn, namelijk wanneer het relatieve
belang van de vaste produktiefactoren in het productieproces groter is, en wanneer het
een economie betreft die relatief weinig handel drijft met andere landen.
Als het regulerende karakter van de milieuheffingen het opbrengst-genererende
karakter van de vuilheffingen overtreft, hoeft de werkgelegenheid minder sterk te dalen
maar moeten de collectieve uitgaven dalen. De verbetering van de kwaliteit van het
milieu is dan niet zo zeer het gevolg van een inkrimping van de economie, maar meer
het gevolg van een omschakeling naar schonere produktietechnieken. Als het
opbrengst-genererende karakter van milieuheffingen echter belangrijker is, dan is de
maatschappij 'verslaafd' aan vervuilende activiteiten en is de enige manier om de
kwaliteit van het milieu te verbeteren een forse daling van de werkgelegenheid en de
economische activiteit.
Voor een kleine open economie is het moeilijker een daling van de werkgelegenheid
te vermijden na invoering van een ecotax. Immers, de vuiltax wordt dan veel in grotere

mate afgewenteld op de minst mobiele produktiefactor, arbeid, en bovendien is het
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gevaar van kapitaalvlucht op de langere termijn reëel. Dit pleit voor een gecoördineerd
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milieubeleid, want de effectiviteit van ecotaxen is hoger naarmate meer landen
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meedoen en kapitaalvlucht vermeden wordt. Politiek bleek het echter onmogelijk om
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zelfs onze buren, Duitsland en België, te overtuigen om tegelijkertijd met ons een
ecotax in te voeren. Daarom moest de ecotax beperkt blijven tot kleinverbruikers en
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werden de grote industrie en de glas- en tuinbouw ontzien. Het effect op energieverbruik en het milieu is dan natuurlijk veel geringer.
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Win-win in het milieubeleid?
Michael Porter en Claas van der Linden21 stellen dat een meer ambitieus milieubeleid
bedrijven aanspoort intensiever onderzoek te doen naar schonere produktietechnieken
en dat in deze zoektocht voorheen onbenutte mogelijkheden voor het verbeteren van
de winstpositie ontdekt worden. Niet alleen is het zuiniger omgaan met energie en
andere grondstoffen goed voor het milieu, het is ook voor de winstpositie van het
bedrijf. Veel milieu-activisten grijpen deze studie aan om te pleiten voor een strenger
milieubeleid. Porter en Van der Linden geven immers ettelijke case studies van
bedrijven waar strengere milieu-eisen leiden tot een betere rentabiliteitspositie van het
bedrijf. Zo reageerde Hitachi in 1991 op een Japanse recycling-wet door het
assemblageproces te vereenvoudigen. Het aantal onderdelen van een wasmachine en
een stofzuiger werden beperkt met, respectievelijk, 16 procent en 30 procent. 3M heeft
sinds 1975 de afval met 500.000 ton verminderd en bespaarde daarmee 482.000 dollar.
Door energiebesparing verdiende men daar bovenop nog eens 650 miljoen dollar.
Is er dan op grond van deze vele voorbeelden uit de praktijk toch een tweesnijdend
zwaard in de zin dat zowel het milieu als de winsten van bedrijven verbeteren?
Natuurlijk niet, want er bestaan, uitgaande van een optimale situatie, in het algemeen
geen free lunches en case studies bewijzen niets. Strengere milieu-eisen leiden tot
zwaardere lasten voor bedrijven en schaden de winstpositie. Wel is het zo dat een
strenger milieubeleid leidt tot een toename van milieuvriendelijke produktietechnieken, zodat op termijn de nadelige gevolgen voor de winst beperkt blijven.
Hoogstens is er sprake van een first mover-voordeel: het zich opwerpen als een gidsland
op het gebied van een ambitieus milieubeleid spoort een reeks van milieuvriendelijke
technologische ontwikkelingen aan, hetgeen een land in de toekomst in een goede
concurrentiepositie plaatst als andere landen omschakelen naar een strenger
milieubeleid.

1

Towards a new conception of the environment-competitiveness relationship, Journal of Economie
Perspectives, 1995.
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verschuift.' ..
Aart de Zeeuw, Hoogleraar Milieueconomie, KUB Tilburg.

Tweesnijdende zwaarden in milieu en economie: een commentaar
Sicco Mansholt schuwde nooit om zijn nek uit te steken en moeilijke maatschappelijke
problemen op de politieke agenda te plaatsen. Zo ook was hij in het begin van de jaren
zeventig onder de indruk van de waarschuwende woorden van de Club van Rome" en
nam hij al snel gedurfde standpunten in over het stopzetten van bevolkingsgroei en
economische groei en over noodzakelijke aanpassingen in ons democratisch systeem23.
De Club van Rome concentreerde zich op de problematiek van de uitputting van
grondstoffen. Het milieu probleem, zeker zoals we dat nu zien, is natuurlijk breder dan
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dat. Maar toch kan gesteld worden dat toentertijd een eerste basis van milieubewustzijn
werd gelegd. De politieke agenda verschoof echter weer snel. Met name de oplopende
werkloosheid en het structurele karakter ervan verdrongen het milieuprobleem weer
naar de achtergrond en tot op de dag van vandaag domineert werkloosheid en alles wat
daarmee samenhangt de politieke agenda. In de tussentijd is het milieu verder
verslechterd en het aantal waarschuwende signalen is fors toegenomen. Vervuiling
bedreigt de beschikbaarheid van schoon water en schone lucht en de gezondheid,
verzuring en verdroging bedreigen het landbouwareaal. Er dreigt een klimaatverandering met mogelijk desastreuze gevolgen, het ecologisch evenwicht en de
biodiversiteit worden aangetast, enzovoort, enzovoort. Milieu stijgt weer met stip op
de politieke agenda maar is een bijzonder lastig probleem. Veel denkwerk is vereist om
het probleem te analyseren en enige politieke durf is vereist om voor het probleem de
nodige aandacht te vragen. Riek van der Ploeg verenigt deze twee aspecten in zijn
persoon. Als hoogleraar heeft hij een bijdrage geleverd aan de theorievorming over
milieueconomie en als volksvertegenwoordiger schuwt ook hij niet om lastige zaken
aan de orde te stellen. Zijn verhaal wijst op een gedegen kennis van de economische
mechanismen maar toch krijgt het milieu niet helemaal de plaats die het wellicht
verdient en worden er ook (nog) geen heldere politieke keuzes gemaakt. In die zin
verschilt zijn insteek van die van Mansholt. Ik wil in het vervolg bij zijn verhaal enige
kanttekeningen plaatsen en daarbij ook teruggrijpen op de positie die Mansholt innam.
Tot slot volgen enige conclusies.
" D. Meadowset al., TheLimits to Grov/th, 1972
23

Dr.S.L. Mansholt, bijdrage aan ' Stelsel ter Sprake', Stichting Maatschappij en Onderneming, 1974

Economische groei en milieu
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Voor Mansholt was de zaak duidelijk. Economische groei betekent een verdere
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uitputting van de eindige voorraad grondstoffen en een verdere aantasting van het
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milieu, wat we ons niet kunnen permitteren, en dus is het enige antwoord dat de groei

I

tot stilstand moet komen. Hij noemde een groei van 4 a 5 % een crisisverschijnsel! Ook
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de bevolkingsgroei moest stopgezet worden. Immers uitputting en aantasting hangen
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niet alleen af van het consumptie niveau per hoofd van de bevolking maar evenzeer van

weinig aandacht aan besteden.
Van der Ploeg start zijn verhaal met het debat tussen pessimisten en optimisten.
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Pessimisten zijn volgers van de Club van Rome, zoals Mansholt, die wijzen op de
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ecologische grenzen van economische groei. Optimisten daarentegen benadrukken dat
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de totale omvang van de bevolking. Dit laatste onderwerp ligt gevoelig en is ook meer
een probleem in ontwikkelingslanden, maar toch valt het op dat economen er bijzonder

economische groei hand in hand gaat met technologische vooruitgang. Het is dan
mogelijk dat een groeiend niveau van materiële welvaart toch gepaard gaat met minder
belasting van het milieu. Bovendien is een bepaald niveau van materiële welvaart nodig
om het maatschappelijk draagvlak te creëren voor aandacht voor het milieu.
De discussie is al heel oud. De klassieke economen uit de vorige eeuw, die een
agrarische economie bestudeerden, vroegen zich al af of de vooruitgang in productiemethoden de groei van de bevolking en de afnemende productiviteit van nieuwe
landbouwgronden voldoende zou kunnen compenseren. Enerzijds is dit een
subjectieve inschatting. Sommigen stellen: de techniek of het menselijk vernuft heeft
altijd een oplossing gevonden, dat zal in de toekomst dus ook wel zo blijven. Mansholt
kon deze extrapolatie niet aanvaarden. Anderzijds kan de empirie misschien een
antwoord geven. In dat verband is lang geschermd met de zogeheten 'environmental
Kuznets curve', een omgekeerde U-kromme, die aangeeft dat bij stijging van het
inkomen in eerste instantie ook de uitstoot van schadelijke stoffen stijgt maar dat
boven een bepaald inkomen die uitstoot weer gaat dalen. Dit weerspiegelt het idee van
de optimisten. Economische groei gaat dan samen met vermindering van milieubelasting en het probleem is opgelost. De nota Milieu & Economie, die op dit moment
wordt voorbereid door de betrokken ministeries, is ook op dit beeld gebaseerd.
Toch wordt er dan te vroeg gejuicht. Diezelfde empirie laat zien dat als het inkomen
nog verder stijgt ook de uitstoot van schadelijke stoffen weer gaat stijgen24. Het is dus
meer een gekantelde Z-kromme dan een omgekeerde U-kromme. Welke van de twee
geëxtrapoleerd wordt maakt nogal wat uit voor de conclusies.
Het tweede punt van de optimisten, dat er eerst een bepaald niveau van materiële
welvaart nodig is alvorens het luxe goed milieu aandacht krijgt, behoeft ook enige
kanttekeningen. Het probleem wordt wellicht het best geïllustreerd door de huidige
situatie in China. In een stad als Beijing zijn de economische groei en een deel van de
daardoor veroorzaakte milieu problemen direct zichtbaar. Er wordt fors gebouwd,
1

Grossman en A. Krueger, 'Environmental impacts of a North American free trade agreement', 1991
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het assortiment van de winkels wordt luxer en fietsers en karretjes worden verdrongen
door auto's, maar de lucht is grijs en vies. De keuze is duidelijk: de toename in materiële
welvaart wordt toegejuicht en die vieze lucht wordt op de koop toegenomen of komt
later wel. De belangrijkste milieuproblemen hebben echter een wat langere incubatietijd. Toekomstige generaties kunnen nu niet meebeslissen maar zitten straks wellicht
wel opgescheept met grote onomkeerbare problemen, waarvoor nu de kiem wordt
gelegd. Dan is milieu geen luxe goed meer, maar valt er ook weinig meer te kiezen.
Rekening houden met toekomstige generaties is de kern van het veel gehanteerde
begrip duurzaamheid. Toch lijkt de horizon van de meesten als ook van de politiek te
kort om dit begrip te operationaliseren. Mansholt maakte zich hier ook zorgen over en
het bracht hem er zelfs toe om ons huidige democratisch staatsbestel ter discussie te
stellen, omdat het niet bij machte zou zijn om structurele besluiten te nemen, gericht
op de lange termijn. Als sociaal-democraat was hij natuurlijk niet tegen democratie,
maar hij dacht aan het instellen van een soort wetenschappelijk hooggerechtshof voor
duurzaamheid, waaraan de regering onderworpen zou zijn. Dit lijkt enigszins op de
rol van een onafhankelijke centrale bank, die ervoor zorgt dat een regering geen
onverantwoorde beslissingen neemt ten aanzien van de geldhoeveelheid in de
economie.
Laten we echter terugkeren naar het betoog van van der Ploeg.
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De zachte sector

Terecht stelt van der Ploeg dat de milieubelasting niet alleen bepaald wordt door het
niveau van economische activiteiten maar ook door de samenstelling ervan. Een
verschuiving van de harde naar de zachte sector zou het economisch systeem ook
binnen ecologische grenzen kunnen brengen, waarbij zelfs weer groei van het totaal
mogelijk zou zijn. Ook Mansholt zag mogelijkheden voor de sectoren cultuur, zorg en
onderwijs. Gedeeltelijk ontwikkelt dit proces zich vanzelf. Als mensen eenmaal kunnen
voorzien in een bepaalde materiële basis behoefte, wordt de vraag naar producten uit
de zachte sector relatief groter. Dit verklaart wellicht ook de neergaande kromme in het
empirisch onderzoek. Dit hoeft echter niet het geval te zijn. Als de vrije tijd niet in de
schouwburg maar in het vliegtuig naar verre landen wordt doorgebracht, is het effect
op het milieu niet zo gunstig. Dit verklaart wellicht ook de weer opgaande kromme in
het empirisch onderzoek. De vraag is niet of het mogelijk is dat er voldoende
verschuiving naar de zachte sector plaatsvindt maar of het waarschijnlijk is. Als het
antwoord op de laatste vraag bevestigend is dan hebben we geen milieu probleem. Als
het antwoord echter niet zo duidelijk is dan is er een risico dat de mensen in hun eigen
individuele afweging het milieu probleem toch weer voor zich uit schuiven. Dan is weer
de politieke vraag aan de orde of de mensheid als collectief zichzelf ecologische grenzen
wil opleggen ter wille van duurzaamheid. Deze grenzen zijn natuurlijk wel de uitkomst
van een afwegingsproces en geen natuurwetenschappelijk gegeven. Als het antwoord op
deze vraag ja is en er een politieke keuze gemaakt is, dan zoekt het economisch systeem
zelf wel uit of deze grenzen geëerbiedigd worden door technologische vooruitgang
(de optimisten), door krimp (de pessimisten), door verschuiving in sectoren of door
een combinatie hiervan.

Van der Ploeg benadrukt ook het probleem dat de zachte sector gevangen zit in de
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publieke sector. Als de publieke sector zo opereert dat bijvoorbeeld zorg en onderwijs
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geen groter beslag op het nationaal inkomen mogen leggen, dan groeien deze sectoren
relatief minder snel dan de harde sectoren, omdat de arbeidsproductiviteit nu eenmaal
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niet of nauwelijks kan groeien ('Baumol disease'25). Tevens wordt zo niet zichtbaar wat
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de mensen voor deze diensten over zouden hebben, waardoor het groeipotentieel van
deze sectoren niet zichtbaar wordt. Omdat deze sectoren het milieu niet zwaar belasten,
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is deze discussie ook van belang voor de milieu discussie. Ik ondersteun dit deel van het
betoog van van der Ploeg volledig.
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Dubbele dividenden?
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Het tweede deel van het verhaal van van der Ploeg gaat over instrumenten en zoge-
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naamde dubbele dividenden. Ook ik pleit voor marktconforme instrumenten zoals
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verhandelbare emissierechten. Markt en milieu staan dan niet tegenover elkaar, maar
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marktmechanismen worden gebruikt om een gegeven milieudoelstelling met de laagste
kosten te realiseren. Ik wil mij echter gezien de mij toegemeten ruimte nu beperken tot
de dubbele dividenden.
Het basisidee is dat een instrument dat ingezet wordt ter verbetering van het milieu
ook een positief effect kan hebben op een andere beleidsdoelstelling: een 'dubbel
dividend'of een'tweesnijdend zwaard'. Het meest besproken in dit verband is het idee
dat een verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op vervuiling zowel goed is
voor het milieu als voor de werkgelegenheid. Omdat werkloosheid bovenaan de
politieke agenda staat en milieu met stip daarop stijgt, is dit idee in eerste instantie
door de politiek met open armen ontvangen. Economen zijn van nature wantrouwig
ten aanzien van een 'free lunch' en van der Ploeg laat dan ook zien, gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek met Bovenberg, dat het idee niet opgaat en zelfs in het
algemeen tot een verslechtering van werkgelegenheid zal leiden. De wig tussen bruto
arbeidskosten en netto lonen bestaat namelijk niet alleen uit de directe belastingen op
arbeid maar ook uit indirecte belastingen zoals die op vervuiling. De vraag is echter tot
welke conclusie deze analyse leidt. Is een heffing op vervuiling ongewenst omdat de
werkgelegenheid niet verbetert? Dat is een rare vraagstelling. Een heffing op vervuiling
is bedoeld om het milieu te verbeteren en in de huidige situatie van een vuil milieu en
een groeiend belang, dat eraan toegekend wordt, leidt dit zeker tot een vergroting van
dit aspect van welvaart. De vraag is nu of andere aspecten van welvaart, samenhangend
bijvoorbeeld met werkgelegenheid, dalen en, zo ja, wat dan de netto verandering in
welvaart zal zijn. Op deze manier wordt de vraag zuiver gesteld en wordt verbetering
van het milieu niet als een mogelijk prettig bij-effect gezien van werkgelegenheidsbeleid maar nevenschikkend gemaakt in een totaal van beleidsdoelstellingen. De vraag
is niet eenvoudig omdat het lastig is om tot een waardebepaling van milieuverbetering
te komen, welke nodig is om een vergelijking te kunnen maken met andere welvaartscomponenten.
26

W. Baumol, 'Macroeconomics ofunbalanced growth: The anatomy of urban crisis', 1967
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Echter de conclusie kan dan alleen maar zijn dat het van groot belang is om in te
zetten op die waardebepaling en niet om de blijven zoeken naar dubbele dividenden,
die weliswaar zo'n waardebepaling onnodig maken maar waarschijnlijk toch niet
bestaan.
Het laatste dubbele dividend (nu aangeduid als een 'win-win situatie') dat van der
Ploeg bespreekt is de zogeheten 'Porter hypothese'26. Het idee is nu dat stringent milieubeleid bedrijven aanspoort om hun organisatie en productiemethoden nog eens goed
onder de loep te nemen en op die manier, ondanks de hogere milieukosten, toch aan
concurrentiekracht op internationale markten winnen. Het idee is verder dat, als dat
niet meteen het geval is, het voordeel zich dan toch tenminste later zal doen gelden
wanneer ook andere landen stringent milieubeleid moeten gaan voeren ('early-mover
advantage'). Porter bewijst zijn idee met success stories maar, zoals van der Ploeg
terecht opmerkt, case studies bewijzen niets. De vraag is ook of het early-mover
advantage werkt, want waarom zouden de concurrerende bedrijven in andere landen
deze ontwikkelingen niet voorzien en daar rationeel op inspelen? De belangrijkste
kritiek blijft echter dat er weer een dubbel dividend gezocht wordt en dat een
verbetering van het milieu op zich blijkbaar niet voldoende reden kan zijn om stringent
milieubeleid te voeren.
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Conclusie

Is er een spanningsveld tussen milieu en economie? Als we economie beperken tot
productie en consumptie van goederen en diensten dan is het antwoord ja, want deze
activiteiten zijn belastend voor het milieu. In welke mate zal afhangen van de
technologische vooruitgang, de bevolkingsgroei, de ontwikkeling van onze behoeftenpatronen en de manier waarop we die behoeftenpatronen een kans geven. Hier echter
scheiden de wegen. Sommigen denken dat technologische ontwikkeling en autonome
verschuivingen van de harde naar de zachte sector voldoende zijn en dat er dus
eigenlijk geen milieuprobleem bestaat. Anderen denken dat een lichte aansturing van
deze processen noodzakelijk is. Weer anderen denken dat er harde grenzen gesteld
moeten worden aan de milieubelasting, welke in een publiek debat moeten worden
vastgesteld. Een complicerende factor daarbij is dat, als we al in staat zijn om de
vereisten voor duurzame ontwikkeling vast te stellen, het nog de vraag is of we wel in
staat zijn om die duurzame ontwikkeling uit te voeren, omdat voor de meeste mensen
de korte termijn toch altijd prevaleert boven de lange termijn.
In een wat andere optiek is milieu gewoon een onderdeel van economie en
verplaatst het spanningsveld tussen de twee zich naar keuzes binnen de economie.
Het milieu bestaat dan uit een verzameling goederen die direct nut opleveren, zoals
schone en stille lucht, of die gebruikt worden in productie en consumptieprocessen,
zoals water en grond. Door afval uit deze processen worden de milieugoederen
geleidelijk aan uitgeput. Omdat deze goederen ook essentieel zijn voor het behoud van
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leven op aarde en er geen substituten voor zijn, is een zorgvuldig beheer nodig. Vanuit
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deze optiek is er geen tegenstelling tussen hét milieu en dé economie. Er zijn natuurlijk
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wel belangentegenstellingen maar dan tussen groepen in de samenleving of tussen
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huidige en toekomstige generaties. Stille lucht is bijvoorbeeld een goed wat betwist
wordt door luchthavens en omwonenden. De ene partij wil het gebruiken in de
productie van vliegverkeer en de andere partij wil het consumeren. Het probleem is dat
de eigendomsrechten op het goed stille lucht niet duidelijk zijn en dat dus economische
processen van vraag, aanbod en prijs niet op gang kunnen komen. Toch maakt deze
optiek soms helderder waar het in feite allemaal om draait.
Of milieu nu wel of niet als onderdeel van economie gezien moet worden, de keuzes
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liggen er. Velen denken dat die keuzes niet gemaakt hoeven te worden omdat er
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voldoende opties liggen voor dubbele dividenden of win-win situaties zoals belasting-
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verschuiving van arbeid naar milieu of de Porter hypothese. Ook de nieuwe nota Milieu
& Economie zal het zoeken naar win-win situaties als leidraad hebben. Natuurlijk
moeten deze opties onderzocht en zo mogelijk benut worden. De wetenschapper van
der Ploeg laat echter duidelijk zien dat die vlieger meestal niet opgaat. De politicus van
der Ploeg moet dus keuzes gaan maken en op dat punt is hij nog niet zo helder.
Mansholt had deze discussie niet nodig. Alhoewel hij nog niet over de kennis beschikte
ten aanzien van de finesses van economische groei, stond voor hem al vast dat het
milieu een serieus probleem is dat bovenaan de politieke agenda thuis hoort.
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Piet Hein Donner, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid (WRR).

Ondernemerschap en Sociale Gerechtigheid: Schibboiets van een voorbije tijd?

'Landbouw en natuur'; 'milieu en economie' en tenslotte 'ondernemerschap en sociale
gerechtigheid'. Drie thema's die hier zijn samengebracht omdat het drie aspecten
betreft van het publieke leven van Mansholt: landbouw, milieu en sociale
gerechtigheid. Drie spanningsvelden heet het in het programma. Het gaat in alle drie de
gevallen echter om hetzelfde; het vraagstuk van heden en toekomst. Dat is geen
spanningsveld. Alleen onze onmacht om de toekomst als toekomst onder ogen te zien
en niet als geïdealiseerd heden, levert spanning op.
Ondernemerschap en sociale gerechtigheid; het zijn beladen termen. Hoe die hier
aan de orde te stellen? Het is verleidelijk dat te doen aan de hand van ideeën en
concepten die Mansholt indertijd had; verleidelijk maar niet juist. Men eert mensen
vaak minder door hun denken en doen nog eens tegen het licht van heden en toekomst
te houden. Het verschaft betrokkene weinig eer, doet weinig recht aan zijn ideeën en
getuigt van weinig respect voor de toekomst. Hoe goed bedoeld ook, toch richt de
aandacht zich doorgaans al snel op wat niet goed is, wat mis ging; al was het alleen bij
implicatie en contrast. Een bestuurder is goed, niet in de eerste plaats omdat hij juist
ziet, maar omdat hij op basis van onvoldoende informatie durft te handelen als dat
moet, in de wetenschap dat het mis kan gaan en de oplossing niet perfect is.
Die bestuurder is 'groot' als hij open blijft staan om zijn mening te herzien als het mis
gaat. Weten op welk moment dat moet, is tenslotte bestuurlijke wijsheid.
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Terugkijken past niet bij de persoon Mansholt. Terugkijken op de ideeën van
Mansholt past mij niet27. En terugkijken past al helemaal niet bij het onderwerp.
Vraag is niet hoe ondernemerschap en sociale gerechtigheid zich in het verleden
verhielden, maar hoe het daar verder mee moet in de toekomst?.
Vraagstelling en lijn van redenering
Geheel aan het verleden ontsnappen, is echter niet mogelijk. Als er al een spanningsveld
is tussen ondernemerschap en sociale gerechtigheid, dan is dat gelegen in de oude
beelden die ons in de weg zitten. Dat maakt het onderwerp er niet eenvoudiger op.
Van een heldere probleemstelling is geen sprake. Ondernemerschap en sociale gerechtigheid; het zijn beladen termen, maar zinledige begrippen. Daar een spanningsveld
tussen vinden, is dan ook niet eenvoudig. Twee ledige concepten die op elkaar slaan,
leveren, net als bij lege vaten, hooguit een hol geluid op. Dat biedt soms aardige
politieke ketelmuziek, maar geen vruchtbare discussie.
Zoals gezegd, de spanning zit meer in de beelden en de praktijk die met beide
begrippen worden geassocieerd. Die zitten ons echter steeds meer in de weg naarmate
zij minder stroken met een snel veranderende werkelijkheid. De nieuwe vraagstukken
die ontstaan, laten zich niet stellen in termen van tegenstelling of spanning tussen
ondernemerschap en sociale gerechtigheid. Maar niet alleen de beelden zitten in de
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weg, ook de concepten die er aan ten grondslag liggen; de tegenstelling tussen markt en
overheid, tussen individuele vrijheid en collectieve gerechtigheid.
Ondernemerschap en sociale gerechtigheid; het is een zienswijze die steeds minder
vruchtbaar is. Door de toekomst in die termen te zien, treedt men deze niet tegemoet,
maar gaat er achterwaarts met de rug op af, terugkijkend op de problemen van het
heden door de bril van het verleden. Een benadering die we op meer terreinen hebben.
Vandaar dat er geen drie spanningsvelden zijn, maar één bron van spanning: de wijze
waarop we met de toekomst omgaan. We zijn te veel bezig het heden in de toekomst
voort te zetten. Duurzaamheid heet dat, maar het schept weinig toekomst; het sluit deze
juist af. Dat is niet alleen weinig zinvol; het is riskant. Op steeds meer terreinen hebben
wetgeving en beleid die op de oude beelden en concepten berusten een tegendraads
effect. Ze bieden geen oplossing meer, maar zijn onderdeel van het probleem geworden.
Dat is in essentie mijn betoog. De samenleving staat voor wezenlijk nieuwe vragen
en uitdagingen. Zien we die niet tijdig onder ogen, dan dreigt de toekomst over ons
heen te spoelen en ons ergens op de kust van de geschiedenis achter te laten; waar
samenleven vooral overleven wordt. Daar is wel veel ondernemerschap, maar
doorgaans bitter weinig gerechtigheid.

" Mijn grootvader moest over de rechtmatigheid van zijn handelen als Minister oordelen;
mijn vader over de rechtmatigheid van zijn handelen als Commissaris. Zou ik mij in die rij
voegen door over de gerechtigdheid van zijn ideeën te oordelen? Nee.

Zinledige begrippen

n
N

Ondernemerschap, sociale gerechtigheid, het zijn begrippen die iets moois, iets goeds
suggereren, maar ze hebben geen zelfstandige betekenis. Inhoud krijgen ze pas door het
verband waarin ze gebruikt worden; wat wordt 'ondernomen', sociale gerechtigheid van
wat, wat is sociaal, wat recht? Net als begrippen als 'duurzaamheid' en 'kwaliteit', wordt
een positieve gevoelswaarde gemobiliseerd zonder dat duidelijk is, wat dit betekent
voor wat we doen; sterker nog, je kunt er bijna alles onder brengen. Dat maakt die
termen politiek zo waardevol.
Neem ondernemerschap; wat is het onderscheidend vermogen daarvan. Een deel van
het modern ondernemerschap zien we tegenwoordig regelmatig voor de TV:
als verdachte of als advocaat. Die zijn niet bedoeld?. We denken veeleer aan mannen als
Plesman, Philips, Verolme, Van Doorne, Jurgens en anderen die met visie, doorzettings-
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vermogen, moeite en creativiteit een bedrijf stichten en dit door ploeteren en risico's
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opbouwen. Maar dat beeld past op iedere man en vrouw, die trouwt, kinderen krijgt en
deze groot brengt; toch worden zij niet bedoeld met ondernemerschap, hoewel zij vaak
meer voor de samenleving doen en groter risico's nemen dan menig bedrijf. Het beeld
past ook bij iedere boer die het familiebedrijf voortzet; en ook zij zien we niet echt als
ondernemer28. Het beeld past tenslotte ook steeds meer bij iedere werknemer die
creatief woekert met zijn talenten en met zijn flexibel werk.
En de ondernemers, die ons wel voor ogen zweven? Die zijn vanwege de belastingen
en sociale zekerheid al lang werknemer bij hun eigen B.V., die ze uithuurt aan een
onderneming welke vermoedelijk al lang onderdeel is van een 'holding'. Wat is kortom
'Wahrheit' wat 'Dichtung' bij ondernemerschap.
'Socialegerechtigheid' is niet anders. Wat is dat: sociaal rechtvaardig? Dat ieder de
vruchten van zijn arbeid geniet? Dat die vruchten gelijk in de gemeenschap beschikbaar
zijn? Wat zijn: vruchten van arbeid? Op dat soort vragen zou het begrip antwoord
moeten bieden, maar het veronderstelt dat antwoord nu juist met de term: 'sociaal'.
Sterker nog; het begrip zegt iets wezenlijk anders dan bedoeld is. Het woord
'gerechtigheid' moet er betekenis aan geven. Maar dat is een ondeelbaar concept. Iets of
iemand is gerecht of niet; een beetje is in wezen onrechtvaardig (net als zwangerschap;
een beetje zwanger kan niet). Als we zeggen dat iets economisch of politiek
rechtvaardig is, bedoelen we dat het weliswaar niet echt rechtvaardig is maar vanuit een
bepaalde optiek nog net wel.
'Sociale gerechtigheid' is zo bezien eenzijdige gerechtigheid. Begrippen als:
rechtvaardig of gerechtigheid, moeten er inhoud aan geven. Dat vergt een inhoudelijke
notie van wat recht is en gerechtigheid, en die gaan juist steeds meer verloren op weg
naar sociale gerechtigheid. Gerechtigheid wordt nog hooguit begrepen als gelijkheid
(een krachteloos verlegenheidscriterium). Recht is nog alleen een positivistisch begrip;
recht is wat volgens de juiste procedure als recht is aangewezen. De wet is geen norm
' Dat is de landbouw; zoals uit het programma blijkt, heeft die als tegenpool de natuur, niet de
sociale gerechtigheid.

151

meer, maar'instrument' bij het realiseren van sociale gerechtigheid: kortom een
resultaat of erger nog: een koopkrachtplaatje. Sociale gerechtigheid wordt zo
conceptueel een 'Von Munchhaussen'-truc: het trekt zich aan zichzelf uit de 'modder'
omhoog. Sociaal rechtvaardig is sociaal rechtvaardig omdat we bepaald hebben dat het
sociaal rechtvaardig is, en daarom gaan we ermee door.
Het is ook nog uiterst riskant om zo het normatief besef van mensen en hun
instinctieve begrip van gerechtigheid te bespelen. Dat gaat een tijd goed, maar op den
duur haalt het de bodem weg onder de vereenzelviging in onze samenleving van recht
en wet, van overheid en gerechtigheid. Die is niet vanzelfsprekend. In het Russisch
gaapt er een gevoelsmatige kloof tussen de termen voor recht, waarheid: pravda, en de
aanduidingen voor overheid, wet en rechtsregel die alle verweven zijn met het concept
bevel en dwang: oekaze.
Bij ons biedt de taal de overheid het voordeel van de twijfel; dat is de vrucht van een
nu bijna duizendjarig proces, dat met de rechtshervormingen van Gregorius VII werd
ingezet. Daardoor wordt de wet bij ons niet ervaren als gestolde gewoonte of als bevel
van een overheid, maar heeft zij moreel gezag en normatieve rechtswaarde. Dat is een
ontwikkeling die zich buiten Europa niet heeft voorgedaan. De democratische rechtsstaat vindt daarin basis en wortels; en zij is ook nu nog van onschatbare waarde voor
het draagvlak van overheden. 'Neem de gerechtigheid weg en wat zijn overheden
152

anders, dan roversbenden in het groot' stelde Augustinus al ('remota iustitia, quid nisi
magnalatrocinia'). Vandaar; die band tussen het besef van gerechtigheid enerzijds en
van wet en beleid anderzijds moet niet lichtvaardig op de proef worden gesteld door
verbale hoogstandjes.
...Maar beladen termen

Voordeel van begrippen zonder eigen inhoud is dat je ze kunt vullen met beelden.
Voorgaande generaties hebben zich niet ingezet voor inhoudsloze begrippen.
Zij keerden zich tegen actuele toestanden en hadden een concreet beeld van wat ze
nastreefden. Sociale wantoestanden, depressie, oorlog en wederopbouw, maar ook
de excessen en misslagen van de verzorgingsstaat, gaven inhoud aan de noties van
ondernemerschap en sociale gerechtigheid. De massale organisatie van arbeid en de
industriële massa-produktie vormden de omgeving, waarin daaraan vorm gegeven
werd.
De concepten zijn gebleven voor latere generaties. De werkelijkheid die er inhoud
aan gaf, heeft echter geleidelijk plaats gemaakt voor de resultaten -ook die, of juist die,
welke niet bedoeld waren. Die zijn het beeld gaan bepalen en de essentie van het
concept geworden. Sociale gerechtigheid: dat zijn de sociale voorzieningen die zijn
ontstaan. Wie er voor is, houdt aan ieder onderdeel vast. Bij gebrek aan een eigen
inhoud biedt het begrip immers geen oriëntatie of criteria voor de vaststelling wat wel
wezenlijk is en wat niet. Voor ondernemerschap geldt hetzelfde; dat wordt dan al gauw
de oorzaak van alles wat mis gaat of een panacee voor ieder maatschappelijk vraagstuk.

Een veranderende werkelijkheid

Het spanningsveld tussen ondernemerschap en sociale gerechtigheid is zo bezien
vooral de ketelmuziek tussen oude schibbolets. Het is de toekomst achtwaarts
benaderen, terugkijkend op problemen van het heden door de bril van het verleden.
De discussie in die termen voeren is niet alleen minder zinvol, het is in toenemende
mate een probleem. We hebben het dan immers niet over de vragen van morgen, maar
over de voortzetting van het heden in de toekomst. Sociale duurzaamheid in een
onduurzame wereld; wat dat kost zien we in Oost-Europa.
Dat gaat ons steeds meer opbreken. Wetgeving en beleid die nog uitgaan van die
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averechtse werking. Dat kunnen we ons niet meer permitteren, hoe goed het misschien
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ogen open heeft. We staan nog maar aan het begin van de verwerking van de
maatschappelijke implicaties van die veranderingen. Die zijn niet nieuw. U kent de
trits: politieke integratie, economische globalisatie en maatschappelijke individualisering. Het betreft al veel oudere tendensen, die echter een fundamenteel andere
dynamiek krijgen onder invloed van nieuwe technieken op het terrein van informatieverwerking, telecommunicatie en miniaturisering. Materie, afstand en plaats verliezen
daardoor hun structurerende betekenis in het dagelijks leven. En dan hebben we het
over de bepalende elementen van maatschappelijk verkeer.
Tot dusver richt de aandacht zich doorgaans op de kant van de produktie; de
groeiende afzetmarkten, de variatie in produktie, de toenemende informatie- en
dienstencomponent. Maar daarachter doet zich een niet minder ingrijpende verandering voor in de vraag naar en de organisatie van arbeid. Zware of routinematige
arbeid neemt steeds verder af. Banen, de werkzaamheden in dat verband, de vereiste
vaardigheden, kennis en opleiding, veranderen steeds frequenter. Banen, kennis en
opleidingen voor het leven behoren steeds meer tot het verleden. De massale
industriële arbeidsorganisatie verdwijnt; daar voor in de plaats wordt de produktie in
kleine, kapitaalintensieve eenheden opgedeeld, waarbinnen ieder betrokken is bij
kwaliteitsbewaking, innovatie en verbetering. De ondersteunende dienstverlening is
verzelfstandigd. Te samen en afzonderlijk staan al die onderdelen en bedrijven daarbij
bloot aan een steeds omvattender en intensere, grensoverschrijdende concurrentie.
Daarmee veranderen echter ook de voorstellingen en veronderstellingen waar de
ordening van ondernemerschap en de invulling van sociale gerechtigheid op berusten.
Positie, omvang en schaal van bedrijven bieden veel minder een waarborg voor
continuïteit. Arbeid krijgt verantwoordelijkheden en risico's die vroeger vooral met
ondernemen geassocieerd werden, terwijl de leiding van de onderneming evenzeer
werknemer is geworden en de eigen risico's zo goed mogelijk heeft ingedekt. Wet- en
regelgeving gaan daarentegen nog uit van de oude beelden. Arbeid is een activiteit
waartegen men beschermd moet worden door standaardisatie van loon, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Door de verschillen van situatie en mogelijkheden
vormen die regels echter geen beperking meer voor wie anders wil en kan.

153

Maar voor wie op bescherming is aangewezen, worden zij, naar de mate dat zij minder
aansluiten bij de praktijk, steeds meer een obstakel bij aanpassing dan een steun
daarbij. Hetzelfde heeft u gezien met de regels die bedoeld waren om vrouwen te
beschermen, maar die onder andere omstandigheden steeds meer als discriminatie
werden ervaren. Hetzelfde zien we nu geleidelijk gebeuren met de regels die bedoeld
waren om ouderen te beschermen.
Ondernemerschap en sociale gerechtigheid krijgen daardoor een heel andere
betekenis. Ondernemerschap is een kwaliteit die van ieder in het bedrijf wordt
verwacht. Wetgeving op het punt van aansprakelijkheid, organisatie en verantwoordelijkheden, die nog berusten op beelden van een centrale leiding en inspiratiebron
scheppen geen zekerheid meer. De werkelijkheid is veel gevarieerder en men kan er op
vele manieren aan ontkomen. Maar die regels vormen wel een drempel voor nieuwe
ondernemingen en een belemmering bij de ontplooiing van bestaande bedrijven.
Evenzo is sociale gerechtigheid steeds minder een kwestie van bescherming van
bepaalde verhoudingen en zekerheid ten aanzien van inkomen en werk. In een
omgeving van snelle verandering en dynamiek scheppen verhoudingen en zekerheid
die nu rechtvaardig zijn, het volgend moment wellicht onrecht. Het streven om door
aanpassing van de wetgeving de rechtvaardige verhoudingen en zekerheid te herstellen,
krijgt dan iets van Achilles en de schildpad. Gegeven de relatieve snelheid van wet154

geving en maatschappelijke verandering heeft het ook meer van de schildpad die
Achilles wil inhalen. En dat was nooit een filosofisch vraagstuk; iedereen weet gewoon
dat dat onmogelijk is. onder die omstandigheden wordt sociale gerechtigheid veel meer
een situatie waarin voor alles degenen die achter dreigen te raken (en die zullen er altijd
zijn) in staat worden gesteld weer aansluiting te vinden bij de hoofdstroom van maatschappelijke ontwikkeling. Onder de meer stabiele verhoudingen van een industriële
samenleving boden zekerheid ten aanzien van inkomen en werk daar een adequate
basis voor participatie. Die wettelijke zekerheid van inkomen en werk vormt nu echter
veel vaker een drempel voor nieuwe arbeid. Evenzo zal wetgeving bedoeld om arbeidsomstandigheden te beschermen steeds vaker een motief gaan vormen voor wat 'telewerken' heet en voor thuisarbeid waarbij vrijwel geen bescherming meer mogelijk is.
Verouderde beelden en concepten in wetgeving en beleid krijgen kortom een
averechtse werking onder veranderende omstandigheden. Een factor is dat onder
invloed van technische ontwikkelingen de betekenis van territoir afneemt. Bedrijven
kunnen werk of hun vestiging steeds eenvoudiger verplaatsen. Werknemers kunnen dat
straks mogelijk even eenvoudig door vormen van 'telewerken'. Voor steeds minder
activiteiten is het nodig dat ze op een bepaalde plaats worden verricht en dat daarvoor
een groot aantal personen op die plaats worden samengebracht. Daarmee neemt ook de
betekenis van nationale regels en eisen af. Niet alleen zullen ze vaak eenvoudig, legaal
kunnen worden ontlopen. (Kan iemand hier een werkloosheidsuitkering krijgen en
elders werken; en als dat niet het geval is, zal de arbeidsplicht dan voor 'telewerk' waar
ook ter wereld gelden?) Ze zullen ook steeds minder eenvoudig gehandhaafd en
gecontroleerd worden. Rechtvaardige verhoudingen en solidariteit zullen dan ook
steeds minder via regels, plichten en collectieve afspraken kunnen worden opgelegd en
afgedwongen.

Regelgeving op Europees niveau biedt daar geen oplossing voor. Het gaat immers niet
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steeds meer activiteiten schaal en afstand geheel geen wezenlijke betekenis meer
hebben. Daarmee veranderen ook de functie en betekenis van instituten en structuren
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Grenzen aan de bruikbaarheid van de analyse
Ondernemerschap
en sociale gerechtigheid; het zijn oude schibbolets die het debat
vertroebelen 2 ' en die in wetgeving en beleid een averechtse uitwerking krijgen.
Het gaat echter niet alleen om een kwestie van beelden. Het probleem steekt dieper
en betreft schema's in ons denken. Concepten als ondernemerschap en sociale gerech-
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tigheid, alsook de notie van spanning daartussen, gaan uit van een perceptie van de
werkelijkheid, die uitgaat van tegenstellingen: tussen individu en overheid; vrijheid en
dwang; eigen belang en collectief belang; flexibiliteit en aanpassing versus uniformiteit
en zekerheid. Het gaat uit van een werkelijkheid die verdeeld is in een particulier en een
publiek domein. Ondernemerschap behoort in die optiek tot de particuliere sfeer;
de wereld van vrije, autonome individuen die creatief via transactie en markten hun
belangen, wensen en idealen optimaal realiseren en tegelijk -onbedoeld- ook de samenleving vooruit helpen. Sociale gerechtigheid valt daarentegen in het publiek domein:
de sfeer van overheid, algemeen belang en collectieve voorzieningen; van zekerheid en
bescherming van het zwakke; van uniformiteit, ambtenaren en bureaucratie.
Het is de benadering die uitgaat van het rationeel denkend individu als het enige
waarover zekerheid bestaat ('cogito ergo sum'). De samenleving is een verzameling van
vrije, autonome mensen die zich via een overheid collectief organiseren. Een visie die
de maatschappelijke ontwikkeling bepalend heeft beïnvloed30. Ten goede en ten kwade;
zij ligt ten grondslag aan de economische en sociale groei in deze eeuw, maar evenzo
aan de vraagstukken die vandaag de revue passeren; een economie die het milieu aantast; landbouw die afbreuk doet aan de natuur; eigen belang dat geen rekening houdt
met de belangen van anderen. Want vrijheid vindt in die optiek slechts een grens in de
gelijke vrijheid van anderen en overigens alleen in wettelijke plichten en beperkingen.

2

' Hoezeer dit het debat vertroebelt, blijkt uit de discussie over het minimumloon. Die kan
kennelijk slechts begrepen worden in termen van verlaging, vanuit de gedachte dat dit het
inkomen bepaalt en dat inkomen alleen telt. De kwestie is echter veeleer of -afgezien van
invaliditeit- werkloosheid als voorwaarde voor een uitkering, vervangen moet worden door de
eis dat men werk heeft ongeacht de hoogte van het loon -dat aangevuld kan worden.

30

Zie Groen van Prinsterer: '...sedert de opkomst der Revolutie-begrippen, staat de oorzaak der
gebeurtenissen in de natuurlijke ontwikkeling dezer heilloze denkbeelden.' in 'Ongeloofen
Revolutie'.
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De 'natuurlijke' vrijheid heeft geen tegenhanger in een even natuurlijke verantwoordelijkheid jegens anderen of de gemeenschap; alleen de aansprakelijkheden en plichten
die we onszelf stellen, tellen. Vandaar dat die benadering structureel een houding in de
hand werkt van 'ieder voor zich en de overheid voor ons allen'.
Die benadering is bruikbaar zolang de overheid een effectief tegenwicht biedt en de
'blinde krachten' in markt en samenleving kan ordenen. Nu markt en samenleving zich
voortgaand onttrekken aan een ordening en normering door welke overheid dan ook,
worden de grenzen van die bruikbaarheid zichtbaar. Voor een deel is de terugtred van
de overheid keuze. Maar het heeft veel weg van het 'haasje' dat pochte dat de zon op zijn
bevel opkwam; hij zou het de volgende ochtend vroeg bewijzen. Het stellen of roepen
dat er een sterke overheid nodig is, werkt echter evenmin. Dat heeft weer veel weg van
Claudius die de golven beval zich terug te trekken, om vervolgens de zee met zwepen te
tuchtigen toen deze niet bleek te luisteren.
De veranderende positie van de overheid vloeit voort uit het eerdergenoemde
verschijnsel van de afnemende betekenis van afstand en territoir. Die vormen in het
concept van een samenleving van vrije autonome individuen nu juist de 'band' die
dwingt om tot een 'sociaal contract' te komen. Daarom zijn recht, bestuur en overheid
nauw verweven met nationaal territoir en jurisdictie. Waar de beperkingen van
afstanden en nationaal grondgebied afnemen, zal ook de betekenis van de nationale
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overheden zoals wij die kennen, afnemen.
Let wel, ik stel niet dat we onvermijdelijk en onomkeerbaar afgaan op een situatie
van onbeperkte individuele mogelijkheden, onbegrensde markten en kleine beperkte
overheden. Het beeld van die situatie als het natuurlijk eindpunt van de politieke
ontwikkeling, is slechts het gevolg van het uitgangspunt. Het rationeel individualisme
zal daar steeds uitkomen. Wie uitgaat van vrije, rationeel handelende en autonome
individuen als focus van de werkelijkheid, zal daar ook uitkomen. Bij Marx was dat niet
anders; ook hij kwam zij het langs andere weg, daar uit bij het verdwijnen van de staat
en een vreedzame samenleving van vrije individuen. Wie uitgaat van hetzelfde komt uit
bij hetzelfde. Het is niet anders dan onze voorvaderen die de aarde als een plat vlak
veronderstelden en derhalve wel moesten concluderen dat je er ergens aan de rand af
zou vallen. Het einde van de geschiedenis is in wezen de rand van de platte aarde
theorie van het rationeel individualisme. Dat is geen einde, maar een redenering die
niet over de eigen beperkingen heen kan kijken.
Gerechtigheid
Dat laat onverlet dat we wel weer terug moeten naar de 'tekentafel'. Onze concepten van
gerechtigheid, recht en overheid zijn immers in het geding. Die veronderstellen het
bestaan van een samenleving; zonder samenleving heeft de vraag naar gerechtigheid,
recht of solidariteit geen zin. Juist het karakter van die samenleving verandert echter
wezenlijk bij alle ontwikkelingen. Nu heeft deze vooral een territoriale grondslag.
Het feit dat we hier in de rivierendelta bij elkaar wonen en dat al generaties doen, vormt
nu de basis van de Nederlandse samenleving. Een basis die echter met de afnemende
betekenis van territoir en afstand steeds verder zal afkalven. Dat betekent niet dat

daarmee de grondslag voor de samenleving als zodanig verdwijnt. Die grondslag is ons
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ingeschapen, zoals Genesis het beschrijft: Adam werd als individu naar het beeld van
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God geschapen, maar God zag dat het niet goed was dat hij alleen was. U kunt het ook
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met Aristoteles meer seculier begrijpen; dat de mens van nature een sociaal wezen is.
Politiek zonder levensbeschouwing is niet mogelijk.
In dat uitgangspunt ligt een wezenlijk ander zicht op de maatschappelijke
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tegenstellingen maar onderscheiden aspecten van eenzelfde relatie. Individu en
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samenleving; geen van beide heeft betekenis zonder de ander. Een individu, een
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persoon, een mens heeft pas betekenis in relatie met anderen, ook als er geen overheid
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is om regels voor die betrekking te stellen. In die optiek verdwijnen ook andere
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schijnbare tegenstellingen, zoals overheid en markt, zekerheid en verandering.
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Ze liggen in elkaar besloten. Zonder verandering heeft zekerheid geen betekenis en vice
versa. Zonder overheid kan de markt niet functioneren en andersom; en geen van
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beiden heeft betekenis of functie zonder individuen en een samenleving.
Dat biedt een wezenlijk andere invalshoek voor vragen van gerechtigheid.
Maar dan gerechtigheid in de oorspronkelijke zin van: beantwoorden aan bestemming.
Die samenleving is gerecht waarin mensen kunnen beantwoorden aan hun bestemming
als mens en als lid van de samenleving". Gerechtigheid betreft kortom het functioneren
van mensen afzonderlijk en in onderlinge verhouding binnen de samenleving.
Dat is niet sociale gerechtigheid, publieke gerechtigheid of economische gerechtigheid.
Het is gerechtigheid 'tout court': de duurzame wil om ieder het 'zijne' te geven.
Aan die notie van gerechtigheid zal een nieuwe invulling gegeven moeten worden,
vanuit de optiek dat de natuurlijke vrijheid haar grenzen vindt in een even natuurlijke
verantwoordelijkheid jegens anderen. Anderen die niet langer gedefinieerd kunnen
worden in termen van territoir, maar in termen van economische, sociale en maatschappelijke 'bindingen'. Gerechtigheid is daarbij niet een bepaalde situatie; een te
realiseren einddoel of vaste verhouding. Die 'verlokking' is niet minder verleidelijk als
die van het rationeel individualisme. Maar waar rationeel individualisme onvermijdelijk concludeert tot het verdwijnen van staat en politiek, eindigt wie door de staat een
gerechte samenleving wil bewerken, onvermijdelijk met bloed aan zijn handen en
verder dan ooit weg van de gerechtigheid die hij beoogde. Denk niet alleen aan Lenin,
Stalin of Mao, maar aan Robbespierre die vrijheid wilde brengen, of Cromwell en
Savonarola die een Hemels koninkrijk wilden stichten. 'Das hat gerade der Staat zur
Holle gemacht, dass ihn der Mensch zu seinem Himmel machen wollte' (Hölderlin)
Gerechtigheid is niet: voor ieder afzonderlijk en gemeenschappelijk zijn
bestemming invullen. Gerechtigheid is ieder afzonderlijk en de samenleving als geheel
in staat te stellen te beantwoorden aan hun bestemming. Niet in post-moderne zin; niet
vanuit de optiek dat ieder maar voor zichzelf moet weten wat zijn bestemming is en dat
we dat samen wel bij referendum voor de samenleving als geheel zullen beslissen.
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Ik zei het al; zonder levensbeschouwing gaat het niet.
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Of u het nu gelooft of niet; gerechtigheid vloeit voort uit de ordening vanaf de
schepping der wereld; Adam werd afzonderlijk als mens geschapen, maar het was niet
goed dat hij alleen is. Een individu is geen individu zonder andere individuen. In die
optiek liggen ondernemerschap en sociale gerechtigheid in eikaars verlengde; aan ons
om daar aan vorm te geven.
Tof besluit
Ondernemerschap en sociale gerechtigheid; het zijn niet alleen schibbolets van een
voorbije tijd. Ze zijn ook uitdrukking van een zienswijze die de grenzen van haar
bruikbaarheid bereikt. Een zienswijze die de werkelijkheid in twee polen scheidt:
een particulier en een publiek domein; individu en gemeenschap; vrijheid en plicht;
markt en overheid.
In die zienswijze loopt de Geschiedenis ten einde. Maar dat is niet meer dan een
theorie die op de grenzen van haar verklaringsvermogen stuit; het 'van de wereld vallen'
in de 'platte aarde'-optiek van het rationeel individualisme.
De geschiedenis is niet ten einde. Het tegendeel is waar. We staan voor de opdracht
om een nieuwe invulling te geven aan onze beelden van samenleving, recht en
gerechtigheid. We zijn daar wel toe gedwongen. De oude concepten en uitwerking
daarvan in de sociaal-economische ordening werken steeds meer averechts.
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Ondernemers zijn allang werknemer vanwege de sociale zekerheid; werknemers
worden bij alle flexibilisering steeds meer ondernemer, en de bescherming die het
stelsel biedt leidt steeds meer tot sociale isolatie en vervolgens discriminatie.
De uitdaging is om de aspecten die tot dusver gescheiden werden, opnieuw te verenigen
in een concept van gerechtigheid; ondernemerschap dat maatschappelijke verantwoordelijkheid insluit; sociale gerechtigheid die uitgaat van ondernemerschap.
De geschiedenis ten einde? Kom nou; het interessantste komt nog.

'Hoe schepï

op elkaar betrokken houden?'
Paul Kalma, directeur van de Wiardi Beekman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij
van de Arbeid.

Ondernemerschap en Sociale Gerechtigheid: Een commentaar
We moeten, schrijft Piet Hein.Donner, ons er voor hoeden om ondernemerschap en
sociale gerechtigheid met geheel verschillende domeinen te identificeren; ondernemerschap alleen met het particuliere domein ('de wereld van vrije, autonome
individuen') en sociale gerechtigheid alleen met het publieke domein ('de sfeer van
collectieve belangen en voorzieningen, bescherming van zwakken, ambtenaren en
bureaucratie').

Ik ben dat met hem eens. Onze wegen lopen echter uiteen waar ik, anders dan
Donner, aan een specifieke, wellicht traditionele betekenis van 'ondernemen' en
'ondernemerschap' zou willen vasthouden. Ik geef daarvoor in het navolgende mijn
argumenten, waarna de vraag aan de orde komt hoe onze sociaal-economische orde zo
kan worden ingericht dat particuliere ondernemingen op het beginsel van sociale
gerechtigheid (of: rechtvaardigheid) kunnen worden aangesproken - zonder dat die
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ondernemingen daaraan bezwijken.
Daarbij leg ik, in mijn debat met Donner, wat andere accenten dan Sicco Mansholt
deed - en anno 1997 wellicht gedaan zou hebben. Maar we treden wel degelijk in zijn
voetspoor - dat van de voorvechter van sociale gerechtigheid en dat van de ondernemer
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die Mansholt ook geweest is.
Ondernemerschap

•c
w
w

5

o

Ondernemers - dat zijn we langzamerhand allemaal. De werknemer is, naar veler
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oordeel, een kleine ondernemer aan het worden, nu de individiduele arbeidsovereenkomst aan gewicht wint ten koste van de collectieve.
Maar ook buiten de markteconomie zijn ondernemers tegenwoordig dik gezaaid:
maatschappelijke ondernemers (zo worden bedrijven in de collectieve sector tegenwoordig wel aangeduid), culturele ondernemers, wetenschappelijke ondernemers en
niet te vergeten politieke ondernemers (waarvan een enkeling zich, om de verwarring te
vergroten, liever als 'morele ondernemer' aanduidt).
Zo wordt het begrip 'ondernemerschap' eigenlijk van elke specifieke betekenis
ontdaan; zo wordt een term uit de economie lukraak op allerlei andere maatschappelijke domeinen van toepassing verklaard. Dat is geen goede ontwikkeling - alsof we ons
doen en laten op aarde alleen nog maar in economisch jargon onder woorden kunnen
brengen (zie ook de opmars van begrippen als 'kapitaal','rendement' en'produkt').
Het lijkt me in de sociaal-democratische (en ook in de christen-democratische)
traditie te liggen om hieraan, te beginnen op het terrein van de taal, een halt toe te
roepen. En misschien stuiten we hier al op een belangrijk criterium voor een rechtvaardige sociaal-economische orde: niet alleen de markt reguleren, oriënteren, of hoe
men het ook noemt; maar ook grenzen stellen aan het bereik, aan de actieradius van die
markt.
Ondernemen: dat is wat mij betreft een specifieke activiteit, beperkt tot het domein
van de markteconomie, van de vrije ondernemingsgewijze productie. Het produceren
en/of distribueren van goederen of diensten, meestal met behulp van andermans
arbeid, en met als belangrijkste doel het maken van winst.
Als Donner dat een te traditionele opvatting vindt, en die indruk krijg ik, dan zeg ik
met Thijs Wöltgens (in een recente nota over de beginselen van de PvdA): 'Juist in een
tijd van ongekende sociale verandering is het niet verstandig te snel van opvatting te
veranderen.'32
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Neem het voorbeeld van de werknemer: zou er niet iets belangrijks verloren gaan
als we die uitsluitend als een kleine zelfstandige opvatten - en CAO's voortaan (geheel
consequent) gaan beschouwen als een inbreuk op de contractvrijheid van in- en
verkopers van het produkt arbeid?
Zou er niet iets fundamenteels gaan schuiven als we de onderneming niet meer als
een arbeidsgemeenschap interpreteren, maar als een tijdelijk consortium van eenmans-bedrijfjes, elk azend op een zo hoog mogelijk rendement per in jezelf
geïnvesteerde gulden? Het zou een soort vechtmaatschappij opleveren, vergeleken
waarmee het 'neo-Amerikanisme' dat Michel Albert ons als afschrikwekkend model
voorhoudt, lieftallig aandoet."
Ondernemers en werknemers; kapitaal en arbeid - het zijn, met alle grensvervagingen
en grensoverschrijdingen die we kunnen waarnemen, nog altijd nuttige, goed van
elkaar te onderscheiden begrippen. Gebruik ervan gaat, zo voeg ik er aan toe, heel goed
samen met de erkenning dat zich grote veranderingen voordoen in de onderlinge
verhouding tussen kaptitaal en arbeid, en in de context waarin beide zich bewegen.
Donner duidt een aantal van die veranderingen aan: 'internationalisering en
integratie; wereldwijde markten en voortgaande specialisatie; culturele pluriformiteit
en individualisering' - en vooral: de versnelling die aan al die ontwikkelingen gegeven
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wordt door 'nieuwe technieken op het gebied van informatieverwerking,
telecommunicatie en miniaturisering'.
Vervolgens noemt hij in meer specifieke zin de ingrijpende veranderingen 'in de
vraag naar en de organisatie van arbeid'. 'Het belang van fysiek zware of routinematige
arbeid neemt steeds verder af. De banen, het werk daarbinnen, de vereiste
vaardigheden, kennis en opleiding veranderen steeds frequenter. Een baan, kennis, een
opleiding voor het leven; ze behoren steeds meer tot het verleden.'
Ik onderschrijf het belang van deze ontwikkelingen, maar zou er, bij wijze van
complement, graag enkele minstens zo belangrijke ontwikkelingen in de wereld van het
kapitaal aan toe willen voegen. Ik noem er twee:
-

de explosieve ontwikkeling van de financiële markten, in het bijzonder op het
gebied van de valutahandel; een ontwikkeling die door een bewuste dereguleringspolitiek op gang is gebracht en die ons nu volledig boven het hoofd dreigt te groeien;

-

de opmars in Europa van het al genoemde neo-Amerikaanse model, waarbij de
lange-termijn-belang van de onderneming als doelstelling wordt weggedrukt ten
gunste van een maximaal rendement per aandeel; en waarbij het topmanagement
door middel van aandelenopties aan het primaat van de aandeelhouder wordt
gebonden.

Twee ontwikkelingen die minstens zo belangrijk zijn als wat zich in de sfeer van de
arbeid voltrekt - en die we uit het oog verliezen als we het ondernemen tot een
allesomvattende categorie oprekken.
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Bij wijze van intermezzo: klinkt, zo hoor ik menig lezer inmiddels denken, in die
herwaardering van het begrippenpaar kapitaal/arbeid niet de oude, vertrouwde
vijandigheid van socialisten tegen ondernemers door?
Dat bestrijd ik. Kenmerkend voor een moderne sociaal-democratie is een
ondubbelzinnige erkenning van de rol die ondernemers, als individu en als groep, in
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onze sociaal-economische te spelen hebben; van de waarde van mensen die over
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capaciteiten beschikken ('feeling' voor marktontwikkelingen en voor economische

§

innovatie, bereidheid en geschiktheid om risico's te dragen) die zeker niet bij de staat,

^

en ook niet bij grote collectieven kunnen worden aangetroffen34.
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Vanuit dat perspectief heeft ook de sociaal-democratie belang bij een bloeiende
ondernemingscultuur - en daar schort het in Nederland aan. Ik citeer de socioloog
Dankbaar: 'Er is in Nederland al decennia lang een structureel tekort aan (...) inno-
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vatief ondernemerschap, met name aan ondernemers die nieuwe productiebedrijven
oprichten. (...) Dat ligt niet aan een algemeen tekort aan ondernemende personen in
het Nederlandse volk. Wij hebben in Nederland een cultuur ontwikkeld en structuren
en instituties ingericht, die (...) onvoldoende aanzetten tot ondernemerschap.'35
Ik ontken niet dat achtereenvolgende kabinetten, bijvoorbeeld door vereenvouding
en versoepeling van regelgeving, iets aan dit tekort hebben gedaan. Toch rijst de vraag
of we, juist vanuit het perspectief van de ondernemer, wel gelukkig kunnen zijn met
een sociaal-economische beleid dat ondernemerschap nog altijd voornamelijk met
kostenbeperking identificeert (terwijl innnovatie en creatief ondernemerschap ook,
zo niet in de eerste plaats, van andere factoren afhankelijk zijn); en markt met concurrentie (terwijl een moderne markteconomie juist drijft op een evenwicht tussen
competitie en samenwerking).
De goede, oude landbouwcoöperatie: ik denk dat die onder moderne, neo-liberale
verhoudingen (met Wijers' nieuwe mededingingswet in de hand, en met de Europees
Commissaris Van Miert op de achtergrond) al gauw voor een verbod in aanmerking
zou komen.
Sociale gerechtigheid
Hoe valt nu verbinding te leggen tussen particulier ondernemerschap en het beginsel
van sociale rechtvaardigheid? Ook hier moeten we niet al te benauwd zijn om voor
ouderwets te worden versleten. Het gaat bij het debat over de sociaal-economische orde
om bekende vragen, waarop hooguit (en dat nog maar gedeeltelijk) nieuwe antwoorden
geformuleerd moeten worden.

" Vgl. P.Kalma, 'Het socialisme op sterk water. Veertien stellingen', Deventer, Van Loghetn Slaterus,
1987.
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Klassiek zijn in ieder geval de twee uitersten die vermeden moeten worden:
enerzijds een systeem waarin particuliere bedrijven zich als volstrekt a-morele, in alle
opzichten 'foot-loose' organisaties kunnen gedragen; en anderzijds een vergaande
'moralisering' van de economie, die aan de vrije concurrentie, en de daarbij behorende
efficiency en dynamiek, nauwelijks nog ruimte biedt.
Maar zelfs als we het midden tussen die uitersten houden, is er nog een keuze te
maken tussen twee verschillende benaderingen, die althans in de sociaal-democratie al
een eeuw lang voor meningsverschillen zorgt. Dat wil zeggen:
- beschouwen we de overheid als bewaker en vormgever van het algemeen belang, die
de grenzen stelt waarbinnen bedrijven vrijelijk hun strikt-economische doelstellingen kunnen najagen?Dit is een wijze van denken die menig sociaal-democraat
deelt met de gemiddelde liberaal (met als verschil dat de één die overheid veel meer
te doen wil geven dan de ander);
- of vatten we de onderneming op als een maatschappelijk verband; als een
organisatie die weliswaar geacht wordt winst te maken, maar die ook rechtstreeks
op haar maatschappelijke doelstellingen kan worden aangesproken - door de
overheid, door andere maatschappelijke organisaties (zoals consumentenbonden en
de vakbeweging) en door de eigen werknemers, al dan niet als 'bedrijfsgenoten'
aangeduid?
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Dit is de interpretatie die we in het minder staatsgerichte, meer als
maatschappelijke beweging opererende deel van de sociaal-democratie tegenkomen, en
voor een deel ook in de christen-democratische vakbeweging (met in dit geval als
verschil dat de sociaal-democratie vaker het conflictmodel hanteert en de christelijksocale beweging het harmoniemodel).
Twee oriëntaties, twee opvattingen over maatschappelijke verantwoordelijkheid,
die elkaar niet uitsluiten en die zich in de praktijk ook met elkaar vermengden - zij het
zelden half-om-half. Zelf voel ik me het meest met de tweede, meer associatieve traditie
verwant, en kom daarmee wellicht in de buurt van Donner, die immers meent dat de
vormgeving van de sociale gerechtigheid uitdrukkelijk niet aan het publieke domein
voorbehouden mag zijn.
Welke mengvorm voor onze sociaal-economische orde precies aangehouden dient te
worden, blijft in dit bestek buiten beschouwing (en is overigens niet alleen een kwestie
van affiniteit, maar ook van effectiviteit). Ik beperk me tot een drietal korte
kanttekeningen:
- Allereerst: de urgentie en actualiteit van het vraagstuk. Het 'vrije markt'-denken dat
in de jaren tachtig zo sterk is opgekomen, begint op verzet te stuiten. Zelfs in internationale, sterk liberaal georiënteerde organisaties als de OECD en de Wereldbank
is een accentverschuiving waarneembaar. In de V.S. en Engeland, waar de markt ideologie politiek het sterkst is aangeslagen, wordt in verschillende gradaties, en
van links tot rechts, het gebrek aan aansprakelijkheid, aan 'accountability' van
particuliere, vaak internationaal opererende bedrijven gekritiseerd.

Van de share-holder-economy terug naar de stake-holder-economy, zoals Labourleider Tony Blair het formuleert - en dat terwijl het bedrijfsleven (deels uit
overtuiging, deels door de internationale concurrentieverhoudingen gedwongen)
het aandeelshouders-kapitalisme omhelst. Dat kan, bij verdere sociale tegenwind in
Europa, nog forse maatschappelijke en politieke botsingen opleveren;
-
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In de tweede plaats: de duidelijk zichtbare verbreding van het terrein waarop
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particuliere ondernemingen aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid
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worden herinnerd. Terwijl in het ene geval bedrijven de schuld krijgen van het op-
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lopen van de werkloosheid in de eigen regio, wordt hen in het andere geval medeplichtigheid aan de schending van de mensenrechten elders in de wereld verweten -

^
o
2

en in weer een ander geval actieve betrokkenheid bij de vernietiging van het milieu.
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Worden particuliere ondernemingen op die manier niet zwaar overvraagd? Daar zit
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wat in, maar het is een afgeleide vraag. Belangrijker is de erkenning dat maatschap-
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pelijke problemen naar aard, schaal en intensiteit zijn veranderd; en dat ondernemingen op hun betrokkenheid bij die problemen, van de grote ongelijkheid tussen
rijk en arm in de wereld tot een soms desastreus ogende milieuproblematiek,
aangesproken zullen worden - en dat met des te meer reden naarmate ze tot
machtige, internationaal opererende organisaties zijn uitgroeid, waarin meer geld
omgaat dan in menige nationale staat;
-

In de derde plaats (en daarmee belanden we helemaal bij de 'core business' van
Sicco Mansholt): de internationalisering die de vormgeving van de sociaaleconomisch orde, conform de internationalisering van de economie en van veel
maatschappelijke problemen, zou moeten ondergaan. Daarbij zullen zowel bovennationale bestuurlijke organen als een boven-nationale 'civil society' een belangrijke rol moeten spelen - in een mengvorm waarover op dit moment zelfs nog niet
gespeculeerd kan worden.

Van de richting die het daarbij uit zou kunnen gaan, geef ik, tot slot, één (misschien wat
utopisch) voorbeeld. Twee jaar geleden vond de multinationale onderneming Shell de
multinationale actiegroep Greenpeace op z'n weg bij de voorgenomen afzinking van de
'Brent Spar'.
Ik ga hier niet in op alle in en outs van de schermutselingen die toen plaatsvonden.
Maar stel dat Shell, uit eigener beweging of onder druk van overheden en maatschappelijke organisaties, nu eens had voorgesteld om een internationale commissie van
erkende milieudeskundigen bijeen te roepen die over de vraag: ontmantelen of
afzinken, een definitieve afweging zou moeten maken. En stel dat Shell zich bereid had
verklaard om de beslissing van die commissie, in overleg met de betreffende overheden,
ten uitvoer te brengen. Zouden daarmee niet de eerste contouren zichtbaar zijn
geworden van een economisch systeem:
-

waarin de vrije ondernemingsgewijze produktie binnen bepaalde grenzen zijn gang
kan gaan;

-

maar waarin investeringsbeslissingen met een grote maatschappelijke draagwijdte
(zoals bij de 'Brent Spar') aan publieke menings- en besluitvorming worden
onderworpen?
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Om het heel ouderwets te zeggen: de beslissingsmacht van grote multionalinale
ondernemingen is zo groot geworden, dat we weer eens over (lees en huiver!)
socialisatie moeten gaan nadenken - maar (heel anders dan het socialisme indertijd
wilde) wel partieel, en zonder de eigendomsverhoudingen één haar te krenken. Een
reformisme voor de 21ste eeuw.
Op onderdelen van de hier behandelde problematiek zou ik ongetwijfeld met Mansholt
van mening verschillen. Hij was van een andere generatie, en stond in de andere, meer
plannings-gerichte traditie binnen de sociaal-democratie. Maar het ging en gaat, zoals
eerder gezegd, wel om hetzelfde doel:
-

hoe ondernemerschap en sociale gerechtigheid op elkaar betrokken te houden
(ook op wereldschaal, ook ten opzichte van toekomstige generaties);

-

en hoe daarvoor de organisatorische voorwaarden te scheppen?
Mansholt zelf bracht dat probleem 25 jaar geleden, bij het 25-jarig jubileum van de

Wiardi Beekman Stichting, kernachtig onder woorden: 'Enerzijds', zei hij, 'is er sprake
van een hele snelle ontwikkeling in de maatschappij. Aan de andere kant bestaat er een
volslagen gebrek aan organisatie en organisatievermogen van de mensheid.'
En dan: 'In het gebruik (of het misbruik) van de materie zijn wij
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duivelskunstenaars, in onze organisatie stumpers.'36

' In: J.Tinbergen e.a., 'Maatschappelijke ontwikkeling, politieke besturing en persoonlijke vrijheid',

Deventer, Kluwer, 1972, p.34.
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Herman Verbeek, Pastor en publicist, werkt momenteel aan een Mansholt biografie.

Wat is duurzaam? Dat wat duurt, wat de tand des tijds doorstaat. En ook de tijdgeest,
de waan van de dag, de korte termijn, het snelle resultaat, de vlugge winst. Wat is
duurzame landbouw? Er zijn zoveel omschrijvingen, definities, formules. En zoveel
praktijken die voor duurzaam moeten doorgaan. Beter is het daarom criteria op te
stellen, waar duurzame landbouw aan zal moeten voldoen, niet alleen op het
individuele bedrijf, maar beleidsmatig, in Nederland, in Europa en wereldomvattend.
Hier volgen acht criteria voor een duurzame landbouw en voedselvoorziening in de
toekomst.
Kosten

Als een boer en boerin ondernemers zijn en als zij goede produkten willen aanbieden,
produkten waar ook terecht goede vraag naar is, dan moeten zij er fatsoenlijk van
kunnen bestaan, op de langere termijn en in gelijkmatige continuïteit. In het huidige
klimaat van de markt worden boer en boerin verregaand tot bedelaars gemaakt.
Zij krijgen steeds vaker onderprijzen voor overprodukties. De publieke opinie spreekt
schande van de miljardensubsidies die naar boerderijen zouden vloeien. Maar boerenfamilies willen helemaal geen subsidies, zij willen loon naar werken, een kostendekkende prijs voor hun investeringen, hun arbeid en produkten. Als er geen inkomen
meer naar de boerderij stroomt, vallen er op den duur ook geen kredieten meer af te
zetten, dan valt er aan boeren ook niet meer te verdienen. Van een kale kip kun je niet
plukken. Ook in ons welvarende Westen wordt platteland meer en meer tot lage
lonenland gedegradeerd. Omdat industrie en handel de meerwaarde naar zich
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toetrekken; omdat voedsel op de markt goedkoop moet zijn - en dat weer om de
loonsverhogingen beperkt te kunnen houden en aan consument eerst 'belangrijker'
produkten te kunnen verkopen, een auto, vliegreis, elektronicaset enzovoort. Van onze
gemiddelde koopkracht mag daarom nog maar hooguit 15% aan voedsel worden
besteed. Dat is niet houdbaar. Voedsel kan niet voor een appel en een ei. De kostprijs
voor het produkt, daar ligt de allereerste voorwaarde voor een duurzame akkerbouw.
Grond
Grond is schaars en dus duur. Dat is het geval in dichtbevolkte, geïndustrialiseerde
gebieden met intensief verkeer en vervoer. Nederland, aan een rivierendelta gelegen en
daarom vanouds een handelsnatie, telt een van de allerhoogste bevolkingsdichtheden
ter wereld. Daarbij vergeleken is Afrika ontvolkt. Men moet bevolkingsdichtheid in
verhouding zien tot onder andere beschikbare ruimte om te leven en in primaire
levensbehoeften te voorzien. Voor duurzame landbouw is voldoende grond wezensnoodzakelijk, omdat ze grondgebonden dient te zijn. Grond, water, lucht en licht doen
het werk, niet fossiele brandstof, chemie en mineralentoevoer. Natuur is als voortbrengster van levensmiddelen de eerste en meest onmisbare arbeidskracht die we
hebben. Niet AH legt het ei, niet C&A maakt de wol, niet Shell de benzine, dat doet de
natuur. En natuur is grond. Een grondgebonden extensieve landbouw is tegelijk het
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fraaiste en ook nog eens het goedkoopste onderhoud van het landschap. Voor
duurzame landbouw moet zoveel mogelijk grond ter beschikking blijven.
Arbeid

Tot de hoofdeisen van een duurzame landbouw behoort het in stand houden van arbeid
en bedrijven op het platteland. Terwijl de stad nu geen leefbaarheid en banen meer kan
bieden, wordt ook nog eens het platteland ontvolkt. De stad is de markt. De vrije markt
is concurrentie. Concurreren is winnen door goedkoper te produceren. Dat doe je door
te bezuinigen op de zwaarste kosten, dat zijn arbeid en milieu. Vrije markt elimineert
arbeid. Vrije markt vernietigt milieu. Er zijn op de vrije markt, waar produktiviteit de
wet stelt, drie partijen die verliezen, de drie a's: arbeid, armoede en aarde. Voedsel heeft
met alle drie intens van doen. Daarom is bij uitstek in landbouw en voedselvoorziening
parlementair-democratische correctie nodig van de markt. In de landbouw moeten de
beloningen zodanig zijn, dat er op het platteland arbeid wordt geschapen en meer
bedrijven in leven kunnen blijven.
Energie

Landbouw is produktie van voedsel. Voedsel is een vorm van energie. Wat olie is voor
de motor, is graan voor de maag. Landbouw is de omzetting van de ene energievorm in
de andere, zodat die kan worden opgenomen en verteerd door de organismen van mens
en dier. De centrale energie-kwestie voor een duurzame landbouw luidt: hoeveel
energie stoppen we erin, hoeveel krijgen we eruit. De Westerse wijze van produceren en
consumeren is onhoudbaar energie-intensief. De VS, Japan en Europa, slecht 20% van
de wereldbevolking, eisen nu al 85% op van alle eindige voorraden aan energie, grond-

stoffen en andere aardse reserves. Dit verbruik neemt toe met de groeipercentages van
onze economie, zoals ook de hoeveelheid vuil en milieuafbraak navenant toeneemt.
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De intensief geïndustrialiseerde landbouw is deel van deze onhoudbare balans. Een
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Fries melkveebedrijf van vierhonderd kilo melkquotum bleek een mineralenbalans te
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hebben van 15:1. Er worden alleen al aan mineralen 15 calorieën ingestoken om er één
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calorie voedsel mee te produceren. Met de totale energiebalans van zo'n gemiddeld
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bedrijf liggen de verhoudingen nog schever. We zullen moeten toewerken naar een
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totaal calorisch evenwicht van input en output. Dan zal ook geen gif, chemie en
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voedingsmateriaal meer wegvloeien naar lucht, water en grond.
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Voedsel

Niemand weet vandaag, met voldoende wetenschappelijke nauwkeurigheid en zekerheid, welke chemische middelen en welke ziekteverwekkers van andere aard in het
voedsel en d a a r m e e in het menselijk organisme t e r e c h t k o m e n . Daarbij gaat het o m een
totaal aan resthoeveelheden, die de c o n s u m e n t e n over een lengte van jaren b i n n e n
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krijgt. Wat blijft er van dat totaal in het lichaam achter en wat veroorzaakt dat? In elk
apart p r o d u k t mag de hoeveelheid riskante stof verwaarloosbaar klein zijn, zodat die
ook officieel is toegestaan, voor de gezondheid gaat het echter o m de opeenstapeling
van het totaal. Dat kanker in spijsverteringsorganen toeneemt, staat vast. Van welk
voedsel dat precies k o m t en van welke reststoffen, weet m e n niet. Er zijn n o g vele
andere langzame vergiftigingen waar de m e n s vandaag aan blootstaat, L a n d b o u w en
voedselindustrie m o e t e n elk voor het eigen gebied orde op zaken stellen. Voedsel m o e t
volkomen veilig worden. Daar hoefje geen hygiënefanaat voor te zijn. Het lichaam zit
vol m i c r o - o r g a n i s m e n die voor de stofwisseling zorgen; de vraag is, wat k u n n e n die wel
en niet aan? L a n d b o u w m o e t het eigen deel van de vraag b e a n t w o o r d e n : wat k o m t er
aan residuen terecht in de m e n s , direkt via het p r o d u k t en indirekt o n d e r andere via
lucht en water? D u u r z a m e l a n d b o u w gebruikt geen chemie, of slechts bij heel hoge
u i t z o n d e r i n g in noodgevallen en dan n o g strikt gelimiteerd. Daarin zullen o o k geen
residuen w o r d e n aangetroffen.

Regio
Voedsel verschilt overal ter wereld. Landbouw- en voedselculturen zijn door eeuwenlange evolutie en historie gevormd, naar gelang onder andere klimaat, bodem, vegetatie
en dierbestanden ter plaatse. Het is in veel opzichten ongewenst dat één landbouw- en
voedselcultuur mondiaal overheerst, zoals nu de Westerse kapitaalintensieve,
middelenintensieve en overproduktieve. Ecologische systemen bestaan bij de gratie van
diversiteit, om risico's zoveel mogelijk te spreiden. Ecologische rijkdom is altijd ook
rijkom aan diversiteit. Wat ecologisch geldt moet ook economisch gelden, niet
omgekeerd. Moeten we dus wel varkensvlees vliegen naar Japan? Zijn slachttransporten
van levend vee dwars door Europa niet veel te intensief energie-verslindend? Moeten er
pakken melk uit Nederland staan in Portugese supermarkten? Moeten wij 's winters
boontjes hebben uit Kenya en aardbeien uit Senegal? En vooral: moeten we voor bijna
geen geld graansubstituten in Rotterdam aanvoeren, van schaarse gronden in de Derde
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Wereld, tegen de voedselbehoeften daar en tegen onze graanboeren hier? Moeten we
doorgaan systematisch Europese en Amerikaanse overschotten op de wereldmarkt te
dumpen, met of zonder subsidies? Duurzaamheid vereist zo kort mogelijke lijnen,
zoveel mogelijk regionale voedselzelfstandigheid, zoveel mogelijk korte verbindingslijnen tussen producent en consument, tussen boer en burger. Voor Nederland valt
daarbij niet te ontkomen aan de vraag: in wiens belang is massale import van
agrarische grondstoffen en export van agrarische half- en eindprodukten? Een
duurzame landbouw en voedselproduktie in ons land zal ook op de eerste plaats een
zelfvoorzienende zijn.
Mondiaal
De overschotten van de rijke Noordelijke landen zijn struktureel geworden. Dat blijven
ze ook in het jongste GATT-akkoord van de Uruquay-round en in de volgende,
de Singapore-round. De produktiviteit wordt door wetenschap en techniek verder
opgestuwd. Handelsbelangen van concerns en staten blijven de boeren opjagen om
meer te investeren en produceren. Niemand wil praten over minderingsbeleid. Wel over
verder prijsverlagingen. Boeren worden ertoe gedwongen elkaar te beconcurreren
zonder dat ze greep hebben op de oorzaken van die dynamiek. Bedrijven, sectoren,
regio's en landen worden tegen elkaar opgezet, een race zonder winnaars en met vele
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verliezers en grote schaden. Dit is een wereldomvattend proces op de zogenaamde vrije
wereldmarkten. Als enorme gerationaliseerde bedrijven in het Noorden niet voor
wereldmarktprijzen kunnen produceren, hoe kunnen kleine boeren en boerinnen in
het Zuiden dat dan? Onze overschotten goedkoop afzetten bij regeringen van arme
landen vernietigt daar stelselmatig de eigen landbouw; de plattelandsbevolking wordt
er gedwongen haar heil te zoeken in de slums van de steden. Armoede en honger
worden erger en daarop volgen nieuwe bevolkingsexplosies. Overbevolking komt van
armoede, niet andersom. Armen zoeken immers heil bij meer kinderen. Rijken bij
minder. Het Noorden moet stoppen met het produceren van overschotten en met het
dumpen ervan op de wereldmarkten. Voedsel mag geen politiek wapen blijven; wiens
brood met eet diens woord men spreekt. Elk land en elk volk moet zoveel mogelijk in
zijn eigen voedselveiligheid kunnen voorzien. Als de produktie van overschotten langs
ecologische weg wordt gestopt, stijgen de prijzen, worden ook onze eigen boeren er
beter van en kunnen de subsidies elders in de samenleving worden gebruikt. In de
Derde Wereld zal betere voedselproduktie de economie optillen en daarmee de
koopkracht van de mensen.
Genen
Veredeling van planten en dieren in de industriële landbouw is versmalling van
genetisch potentieel. Door steeds minder soorten en rassen moet steeds meer worden
geproduceerd. Die worden overbelast en raken uitgeput, terwijl andere buiten beeld
raken. Ze worden mogelijk opgeslagen in genenbanken, maar daar zijn ze niet actief en
produktief, ze liggen zogezegd in coma en daar kan geen vitaliteit mee gediend zijn.

Met deze smalle basis van p r o d u c e r e n in de l a n d b o u w verdwijnen, zo w o r d t weten-
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schappelijk meegedeeld, elk jaar 27.000 s o o r t e n van planten en dieren voorgoed d o o r
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uitsterven. Dat zijn 74 soorten per dag, 3 per uur. Diversiteit is de g r o n d w e t van alle
leven en levensvoorziening. Reductie van s o o r t e n is in feite zelfmoord en uitroeiing o p
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termijn. De industriële l a n d b o u w zal zijn massale m o n o c u l t u r e s m o e t e n vervangen
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d o o r nieuwe diversiteit, ook d o o r herstel van ecologische kringlopen op gemengde
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bedrijven of in gemengde regio's. Een biologische groenten teler op de vollegrond heeft
meer dan 50 soorten. Een biologische fruitteler dozijnen varianten appels, pruimen en
bessen. Duurzame landbouw en voedselvoorziening staan en vallen met behoud van
genetische rijkdom, met het weer in produktie brengen van bijna verdwenen soorten.
Genetische manipulatie en patentering daarop doet precies het omgekeerde, een nog
smaller bestand aan soorten nog riskanter opschroeven. Het Noorden is genetisch leeg,
door bijna een eeuw monoculturele landbouw. Firma's die genetisch materiaal zoeken
om te manipuleren, moeten dat daarom halen uit nog ongerepte gebieden, bijna
uitsluitend op het Zuidelijk halfrond. Voor dat materiaal wordt nauwelijks of niet
betaald. Voor de zaden die er uit worden gewonnen, met genen-manipulatie, moet ook
door de Derde Wereld duur worden betaald. Dat zal de mensheid opnieuw duur te
staan komen. Nu genen-gemanipuleerde soja- en maïssoorten voor het eerst in ons
veevoer worden gemengd, zonder dat ze in de massa's zijn te onderscheiden en dus te
etiketteren, zal heel de voedselketen hierdoor worden bepaald. Resten veevoer komen
in de mest; die komt op land en tuin en daarmee in plantaardige produkten. Behalve in
alle dierlijke produkten, vlees, zuivel, eieren, zal genetisch gemanipuleerd materiaal dus
in alle voedselprodukten zitten, zonder dat de consument daar nog zicht en zeggenschap op heeft. Alleen biologische produkten zullen er gegarandeerd vrij van zijn, tenzij
ook daarvan het zaadgoed genetisch zou worden gemanipuleerd. Planten worden
zogenaamd resistent gemaakt met genetische modificaties tegen ziekten. Maar de
ziekteverwekkers op hun beurt, schimmels, virussen, bacteriën enzovoorts, zullen zich
daartegen wapenen, een race zonder winnaars. Mensen moeten zo de natuur niet willen
domineren, ze moeten zich veeleer invoegen in natuurlijke evenwichten die in
ecologische samenhangen worden gevonden.
Brood

Steeds meer individuele boeren en tuinders besluiten zelf om te schakelen, omdat ze
van het bovenstaande complex aan gevaren weet hebben gekregen. Het gif verdwijnt
eerst uit de hoofden en dan uit de grond. Bio-boeren scheppen hun eigen Eko-markt.
Maar één zwaluw maakt geen zomer. Daarvoor moeten alle zwaluwen overkomen.
Dat kan pas als wind en warmte voldoende zijn. Dat zijn de politiek-economische
condities voor de grote trek naar de duurzame toekomst in de landbouw. Men zegt: de
consument wil de prijs niet betalen. Heeft die met de gestegen curven van de benzineprijzen ook maar één kilometer minder gereden? Was het maar waar. De files zetten ons
land vast.

^
§

I
o

00

~
J2
§
o
o

171

Niet voor niets werd in deze korte beschouwing als eerste criterium voor een
duurzame landbouw de kosten-baten conditie genoemd. Alleen bij duurzame prijzen
kan duurzaam worden geproduceerd, in die volgorde. Om vier concrete prijzen voor
boer en boerin te noemen: in een duurzame landbouw zal de spilprijs voor graan zo'n
60 cent moeten bedragen; voor melk 90 cent, rundvlees 9 gulden geslacht gewicht;
varkensvlees 6 gulden. Bij die prijzen kun je ecologische produktievoorwaarden stellen.
Voor de consument betekenen deze prijsverhogingen veel minder. Als voorbeeld een
brood. Wie in de winkel voor een brood drie gulden betaalt, moet weten dat de boer
daar momenteel nog maar 15 cent van krijgt. Als men die prijs voor de boer verhoogt
met 15 cent, dus met honderd procent, waarbij die verhoging wordt doorberekend in
de winkelprijs, dan komt daar die 15 cent bij 3 gulden. Dat is een prijsverhoging van
5%. Dat moet je in de lage inkomens compenseren, ecologische ombouw is tegelijk
sociale herverdeling. Maar uit zo'n voorbeeld blijkt: duurzaam is niet duur.
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Verhalen uit het veld
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Marianne Blom, Boerderij 'Schaffelaar', Putten.

Boerin ziet vooruit

Het land ligt stil te wachten. Grijswitte nevelslierten beperken het uitzicht. De wereld is
klein en mijmert. Akkerbouwers hebben in de winter niets te doen, denken veel
burgers. Onze dertig hectare moet nog geploegd worden, maar het is nu nog te nat.
Eigenlijk komt dat wel goed uit, want de tractor is kapot. Sjoerd is al weken aan het
sleutelen. 'Fluitje-van-een-cent', zegt hij, maar de werkelijkheid viel tegen. Hij houdt
zich groot. Natuurlijk komt die klus op tijd klaar, hij heeft het euvel nu echt gevonden!
Ik hoop het. Zoekgeraakte emmers blijken vol olie te staan en tot mijn stomme
verbazing gebruikt hij de oven om onderdelen te verhitten. Boerin zijn is niet altijd
romantisch.
Wij hebben een akkerbouwbedrijf in de Noordoostpolder. Mijn schoonvader is hier in
1952 begonnen, nadat hij jarenlang als pionier meeploeterde aan de ontginning van dit
nieuwe land. Zwaar en keihard werken was dat. Kilometers greppel heeft hij gegraven.
De mannen sliepen in barakken. Ze doorstonden de vele ontberingen, omdat ze
allemaal dat ene doel voor ogen hadden: een eigen bedrijfin de polder!
Voor de één werd die droom waarheid, de ander keerde teleurgesteld terug naar het
oude land. Om in aanmerking te komen voor een boerderij moest je door een zware
selectie.

Zelfs de toekomstige boerin werd gescreend. Het waren uitverkorenen die in dit
paradijs mochten wonen...
Nu is de polder een probleemgebied. De bedrijven zijn veelal te klein, zeggen de
deskundigen. Veel boeren zijn al gestopt in de afgelopen jaren. Gedwongen door de
bank of omdat een eventuele opvolger geen toekomst zag in de landbouw. Dat proces
gaat nog steeds door. De boerderij krijgt een woonbestemming en de grond wordt
opgekocht door de buurman die zich daarvoor diep in de schulden steekt. Het is een
race zonder finish die meedogenloos mensen velt. Wie vandaag nog bij de blijvers hoort
kan morgen alsnog moeten wijken. Uien- en aardappelprijzen gaan structureel omlaag.
Graan brengt niet op wat het gekost heeft. De melkprijs staat zwaar onder druk.
Wanhopig zoeken boeren naar een gewas wat weer perspectief biedt. Soms lukt dat.
Vaak voor maar even. Hectares kool, erwten, spinazie en knolselderij zorgden al gauw
voor een overschot. De tuinder is een paar produkten kwijt en de akkerbouwer schiet er
uiteindelijk ook weinig mee op. Zo verdringen we elkaar in de strijd om te overleven.
Pootaardappelen en uien zijn op ons bedrijf vaste teelten. Daarvoor hebben we zelfde
machines en zijn er opslagruimtes gebouwd. Boven in de schuur staat een vaste sorteerinstallatie met zelfgetimmerde bunkers eronder. Zo kunnen we de aardappels zelf
sorteren en in de gewenste maten afleveren. Zo'n tweehonderd ton ligt nu rustig te
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wachten tot ze straks via de handelshuizen vele grenzen zullen overgaan. Een gedeelte
houden we om in het voorjaar zeven of acht hectare mee in te planten. De beste tweede
tak op je bedrijf is het verbeteren van de eerste tak, luidt de slogan om de moed erin te
houden.
Andere gewassen wisselen wel eens. Winterwortelen, witlofpennen, rode bieten,
maïs, koolrapen, prei. Uitdagingen of stiekem hopen rijk te worden? Probeersels die
soms wat opleveren, maar ook wel eens geld kosten.
We zullen de komende jaren zo nog wel doorgaan. Pootgoed uit onze polder heeft een
goede naam. En we hebben erop geïnvesteerd. Maar het buitenland zit ook niet stil.
De Fransen verkopen hun pootgoed net onder onze stopa-prijs aan onze eigen handelshuizen. De stopa is een door de boeren zelf betaalde regeling die overtollige pootaardappelen tegen een vastgestelde minimumprijs afneemt en als veevoer afzet.
Frankrijk heeft zo'n systeem niet en dus ook niet de bijbehorende kosten. De eerste
stemmen gaan al op om het hier ook maar af te schaffen.
Die bejubelde open grenzen zullen wel ergens goed voor zijn, maar individuele
boeren en boerinnen worden er alleen maar verder door opgejaagd. En soms regelrecht
voor de gek gehouden. Tien midden- en oosteuropese landen willen toetreden tot de
Europese Unie. Ons wordt verteld dat onze afzetmarkt daardoor vergroot wordt.
Enorme kansen! Maar de Roemenen verwachten solidariteit van ons om zelf een
nieuwe landbouw en landinrichting van de grond te krijgen. De Poolse Piotr denkt
hogere prijzen voor zijn produkten te ontvangen. Arno uit Estland hoopt op veel geld
voor niet-produceren. Géza, de Hongaar, ziet het Westen als afzetmarkt en rekent op
subsidie. Ze willen geen van allen geloven dat hier dagelijks tien bedrijven de poorten

m o e t e n sluiten. Dan klopt er toch iets niet? W o r d e n we gewoon tegen elkaar
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uitgespeeld. Zowel hier als daar.
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De l a n d b o u w is een n o r m a l e economische activiteit, roepen hoge m e n e r e n die
d a a r v o o r geleerd h e b b e n . Niets meer en niets minder! Ze schrijven dikke, dure
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r a p p o r t e n m e t m o o i e staatjes en grafiekjes die h e t belang van de agrarische sector
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a a n t o n e n . Een goede o n d e r n e m e r redt het wel, zeggen zelfs onze eigen v o o r m a n n n e n .
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De Nederlandse l a n d b o u w kan de c o n c u r r e n t i e uit het b u i t e n l a n d wel aan, juicht de
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minister. Ruim baan voor een o p e n m a r k t . Wereldwijd. In de k o m e n d e W T O - o n d e r -

handelingen moeten handelsbelemmeringen weggenomen worden, de voorbereidingen
zijn in volle gang. We worden langzaam voorgekookt zo'n vrije markt als onontkoombaar te zien en doordrongen te raken van de heilzame werking ervan voor onze sector.
Over mensen wordt niet gesproken.
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Ik zie die handelsbesprekingen als grote dreigende wolken boven onze boerderijen
hangen. Maar ook boven de akkers en tuinen in Afrika, Amerika en Azië. Liberalisering
betekent uiteindelijk het recht van de sterkste. De macht van het kapitaal. En honger
heeft geen geld...
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Twee jaar geleden hebben we een extra poot onder ons bedrijf gezet. Een stal vol
eenden. Vanwege milieu-maatregelen mogen eenden binnenkort niet meer buiten
gehouden worden. Dus werden er 'binnen-mesters' gezocht. Het leek ons wel wat.
Eenden kunnen zowel op een roostervloer als op stro gehouden worden. 'Dierenwelzijn' wordt nog niet betaald, maar je eigen gevoel en geweten spelen ook een rol.
Eenden moeten iets hebben om aan te trekken. Is dat er niet dan plukken ze elkaar de
veren uit. Roosters betekent dus snaveltjes knippen om dat te voorkomen. Dat willen
we niet, dus strooien we elke dag met de hand verse stro over de vloer, drie uur werk.
Het levert geen geld op, wel arbeidsvreugde. De diertjes trekken en sjorren aan dat
verse stro, nestelen zich dan en gaan zichzelf verzorgen.
Eendenvlees is een kleine markt. Maar ook hier verstoren open grenzen het
evenwicht.
De stromest rijden we uit over het land. Dat doet me denken aan vroeger: 'Goede mest
stinkt niet', zei mijn vader. Maar de regeltjes vanuit Den Haag en Brussel behoeven nog
enige aanpassing. Die bevoordelen kunstmest en dat moet nodig veranderen.
Onderzoek loopt hopeloos achter bij de boerenpraktijk van generaties ervaringsdeskundigen. Dat zet kwaad bloed, acties van boeren en boerinnen zijn het gevolg.
Drie Wageningse professoren gaven onlangs toe dat er dertig jaar geleden iets
grondig is misgegaan met de Nederlandse landbouw. Er is toen te eenzijdig ingezet op
groei en specialisatie. Dat blijkt nu te ver doorgeschoten. Ik heb respect voor mensen
die zelf openlijk kritiek durven te uiten, de geleerden signaleren achteraf dat met name
de landbouw-wetenschap de boeren teveel eenrichtingsoplossingen heeft opgedrongen.
Hun ideeën over de toekomst, gaan in de richting van het verleden. Ze herontdekken
het gemengde bedrijf: zelfvoorziening voor wat betreft het verbouwen van veevoer en
het gebruik van mest, eventueel in een' renaissance van het boeren-ondernemerschap.
Maar ze zeggen niets over hoe dat vertaald moet worden in mondiale afspraken.
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Een concurrerende, duurzame en veilige landbouwproduktie moet een doelstelling
zijn voor de toekomst, klinkt eensgezind vanachter de diverse bureaus. Zij kunnen daar
nog alle kanten mee uit. Wij niet. Veilig en duurzaam staan voor mij in schril contrast
met concurrerend. Kostprijsverlaging gaat per definitie ten koste van iets. Om zijn kop
boven water te houden zal de boer ergens grenzen moeten overschrijden.
Over de gevolgen van kiezen voor een liberalisreing van de wereldmarkt moet nog
diepgaand gediscussieerd worden. Ik vind dat zowel de consequenties voor boeren en
boerinnen als voor consumenten daarbij duidelijk zichtbaar moeten worden gemaakt.
Voor de hele landbouw moet de vraag centraal staan: 'Wat voor landbouw willen wij?'
Regionale zelfvoorziening of heen-en-weer slepen met voedsel over de hele wereld?
Voor wie levert genetische manipulatie voordeel op? Hoeveel boerderijen willen we
behouden op ons platteland? Wat mag voedsel kosten? Zijn koeien in de wei en
bloeiende aardappelplanten ook natuur? Mogen kippen scharrelen en varkens wroeten?
Wordt biologische landbouw serieus genomen?
Als onze regering werkelijk dienstbaar wil zijn aan haar samenleving, aan haar
mensen, dan komt deze discussie er. Voorafgegaan door eerlijke voorlichting.
Iedereen heeft met landbouw te maken, want iedereen eet. Samen met moeder natuur
zorgen boeren en boerinnen voor dat voedsel, onderhouden we het platteland. Dat is
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heel wat meer dan een puur economische bezigheid. Als ik praat met mensen van
buiten de landbouw, dan merk ik hoe verbaasd ze zijn als ik uitleg hoe er gewerkt wordt
op de boerderij. Krijgen jullie maar zo weinig geld voor jullie produkten? Zijn die
machines echt zo duur? Doen jullie dat allemaal voor jullie dieren?
Mensen willen best wat meer betalen voor hun eten als ze weten dat dat bij de boer
terecht komt. 'Misschien moet er eerst weer eens oorlog komen,' opperde een oudere
vrouw, 'dan waarderen ze de boeren pas!' Ik hoop niet dat dat nodig is.
Als overheden plattelandsbeleid, voedselzekerheid en -veiligheid serieus nemen, dan
zijn ze best in staat om internationaal afspraken te maken over een eerlijke verdeling
van de landbouwmarkt. Ieder land het recht op eigen voedsel: produktie tegen lonende
prijzen.
Zolang dat niet gebeurd probeert ieder op eigen wijze, toch zijn bedrijf op de benen
te houden. De één door een baan buitenshuis erbij te nemen, de ander door zelf kaas te
maken. Een volgende begint een kampeerboerderij of stelt de bedrijfsvoering in dienst
van natuurbeheer. Enkelen kiezen voor grootschaligheid en kopen alle vrijkomende
grond in de buurt op.
Duurzaam betekent volgens mijn woordenboek: lang goedblijvend. Met deze hoop
zeem ik mijn ramen. Ik hoor een tractor starten. Het uitzicht is nog mistig...
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Cees van Roessel, Boerderij 'De Dobbelhoeve', Udenhout.

Landbouw is gebaat bi] een kringloop systeem
In mijn herinnering is Sicco manholt de man die voor de grootschalige landbouw
pleite, de man die de naoorlogse ontwikkeling van de landbouw een duw gaf in de

•

SS
§
Q

g
I
00

o2

richting van efficiënte landbouw. Een landbouw die de snel opkomende industrialisatie
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kon bijhouden en die veel werkgelegenheid deed ontstaan. De landbouw werd daardoor
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steeds meer een vorm van voedsel produceren die voornamelijk gericht was op

5

kwantiteit.
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We hadden voorheen een landbouw die erg kwetsbaar was. Kwetsbaar vanwege de
slechte oogsten, terwijl ook de bewaarbaarheid van produkten nogal eens te wensen
over liet. Maar de techniek nam snel toe, alsmede de zaadveredeling en de bemestingsmogelijkheden (kunstmest). Met name op de armere zandgronden was hiermee snel
resultaat te halen, maar zoals vaak gebeurt, gaan ontwikkelingen dan weer zo snel dat ze
eenzijdig worden. In de Nederlandse landbouw speelde men zeer voortvarend in op de
nieuwe ontwikkelingen, men wist op een steeds vindingrijkere manier de produktie
omhoog te stuwen.
In de pluimveehouderij kwamen de legbatterijen. Hier kon men de kip steeds méér
eieren laten leggen, bijvoorbeeld door verlenging van het daglicht en uitgekiend voer.
En na een leg van ongeveer anderhalfjaar was de kip afgeschreven, alleen het doel van
veel eieren was gehaald. Hoe het met de kip ging vroeg men zich niet af. Dat deze haar
korte leven doorbracht op een vloer van gaas en nauwelijks nog een veer aan het lijf
had, was niet belangrijk, immers het ei was goedkoop. Diereigen gedrag is niet meer
van toepassing op deze vorm van industrialisatie van de pluimvee sector.
In de varkenssector was de situatie al niet veel anders: veel produceren tegen een
lage kostprijs, zonder de nevenverschijnselen daarvan te zien. Dit kan ook gezegd
worden van de melkveehouderij. Na de introductie van de ligboxenstal was men niet
meer zo sterk gebonden aan aantallen. In combinatie met de sterke opkomst van de
maïsteelt in de zuidelijke provincies kwam zo ook de melkveehouderij in een stroomversnelling. Er was een algemene drang bij de Nederlandse boeren om voor de hele
wereld te produceren.
Door de ontwikkeling van zo'n geïndustrialiseerde vorm van landbouw kwam het
oerbeginsel hiervan op zijn kop te staan: landbouw is gebaat bij een kringloop systeem.
Het mineralenprobleem stak de kop op! Er werden enorme hoeveelheden grondstoffen
uit alle delen van de wereld gehaald om hier de dieren te voeden. Alles wat daarna
overbleef, de mest, werd gemakshalve over de grond uitgereden. De gevolgen hiervan
waren dat de grond en het grondwater vervuild raakten en de lucht verzuurde.
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Door het gebruik van grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen werden, naast de
ziekten, ook veel bestaande niet schadelijk organismen kapot gemaakt.
Dit waren voor Leonie en mij signalen om hier eens goed over na te denken: is dit de
manier van landbouw waar wij mee door moeten gaan?
Deze manier van lanbouw kan niet goed zijn. We moeten naar een landbouw in een
duurzame vorm, een landbouw waar het kringloop model weer van toepassing is. In het
najaar van 1986 besloten we daarom voor een andere vormvan landbouw te kiezen.
Dat werd de ekologische landbouw. Van deze vorm van landbouw was toen nog maar
weinig bekend, zeker hier in het zuiden waar veel intensieve landbouw is.
Samen met Piet en Jo van de Meyden zijn we aan het pionieren geslagen. Zij waren
met kaasboerderij de Zwaluw, op verzoek van de Kleine Aarde, al in 1984 met deze
vorm van landbouw begonnen.
Het was een moeilijk begin. Maar door schade en schande zijn we wijzer aan het
worden. Het is een grote stap om na 18 jaar, in het voorjaar ineens geen kunstmest meer
te strooien, geen bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken en de koeien een stuk minder
krachtvoer te geven. Dan moet je sterk in je schoenen staan.
Als je net begint mis je uiteraard je natuurlijke bondgenoten nog. Je natuurlijke
vrienden zoals klaver, diep geworteld gras en een goed bodemleven. Klaver is een
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belangrijke stikstofbinder. En diepgeworteld gras is nodig om de voedingsstoffen op te
nemen uit de geïnjecteerde organische mest. Je merkt dat het grasland nog lui is door
de gebruikelijke kunstmestgift in de toplaag, het wortelt gewoon nog niet diep genoeg
om zonder te kunnen.
Met de snijmaïs ging het in het eerste jaar ook nog niet goed. De grootste fout die
we maakten was dat we te vroeg zaaiden. De temperatuur was nog niet goed waardoor
de maïs niet, en het onkruid wel groeide. Het gevolg hiervan was dat een gedeelte van
de maïs onder het onkruid schoot. Samen met een stel vrienden van onze zonen hebben
we de rest met de hand schoon moeten plukken.
Het is nu gelukkig wel te merken dat we in de afgelopen twaalf jaar veel ervaring
hebben opgedaan. Nu hebben we de onkruidbestrijding in de maïs dusdanig
gemechaniseerd dat er eigenlijk geen problemen met onkruid meer zijn. We zien dat
het bodemleven stukken vooruit is gegaan door de mindere bemesting, de wisselbouw
en doordat er geen bestrijdingsmiddelen meer gebruikt worden. In de wei zie je nu veel
klaver staan die voor stikstofbinding zorgt en er komen andere kruiden en grassen te
staan die de koeien met smaak eten.
De ekologische landbouw is voor een deel een terugkeer naar vroeger, maar met
gebruik van de nieuwste technische mogelijkheden.
We zien nu een veel beter evenwicht ontstaan, binnen ons bedrijf. De mineralen
aanvoer wordt tot een minimum beperkt, doordat er geen kunstmest wordt gestrooid
en er weinig brok wordt gevoerd. Het overbemineraliseren van de grond behoort tot
het verleden en dit komt de grond, het grondwater en de lucht ten goede.

Biologische landbouw heeft in Nederland zeker een toekomst: voor veel boeren vormen
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de strenge milieu-eisen een beperking, een duurzame vorm van landbouw zou voor hen
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een oplossing kunnen zijn. Dit geldt vooral voor boeren die in een waterwingebied en
in beekdalen zitten. Boeren met weinig grond zouden de mogelijkheid moeten krijgen
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om grond te pachten van een natuurorganisatie, om daar biologische landbouw te
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bedrijven. (De nieuwe pachtwet geeft hiervoor ruimschoots de mogelijkheden.)
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Naar mijn mening moet de Nederlandse en misschien wel de Europese landbouw
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meer voor haar eigen markt gaan produceren. Hierdoor zou de landbouw in de derde
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wereld de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen tot voedselproducent, in plaats van
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uitsluitend grondstoffen leverancier te zijn. De mineralenstroom over de wereld zou
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hierdoor beperkt kunnen worden. Door de manier van landbouw waar men nu mee
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bezig is, verarmt de grond in derde wereld landen zo mogelijk nog meer, terwijl de
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grond in de westerse landen alleen maar meer verrijkt wordt.
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De afzet van biologische produkten verloopt in Nederland helaas nog moeizaam.
De verkrijgbaarheid is niet bepaald optimaal en de prijs is nog te hoog. De gemiddelde
Nederlander lijkt niet bereid om meer aan zijn voedsel te besteden. De prijzen van
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brood, melk en eieren zijn al jaren gelijk, of gaan zelfs omlaag, terwijl de consument wel
steeds meer eisen aan de produkten gaat stellen. Men moet weten dat de manier waarop
voedsel geproduceerd wordt zeer belangrijk is: de manier waarop een gewas of een dier
groeit en verzorgd wordt en de gevolgen die dat heeft op onze leefomgeving, de grond,
het water en de lucht. Het moet de consument duidelijk worden dat goed, gezond en op
een natuurlijke manier geproduceerd voedsel een bepaalde prijs vraagt. Zolang dat niet
het geval is zal er steeds meer goedkoop voedsel uit het buitenland komen, waarvan we
niet weten wat er mee gebeurd is of waar het vandaan komt.
De biologische landbouw moet een landbouw worden die onafhankelijk is van
subsidies. Als we achteraf zien wat Sicco Mansholt in beweging heeft gezet is dat een
doorbraak geweest voor de grootschalige landbouw. Ik, als biologische boer denk dat
hij achteraf sommige dingen graag anders had gezien, maar de ontwikkelingen waren
kennelijk niet te sturen. Ze schieten nu hun doel voorbij en uiteindelijk keren we weer
terug naar het oude.
Ik verwacht dat de landbouw nog wel zal leren dat het geen industrie is, dat men
goed en duurzaam moet omgaan met grond, water, lucht en dieren. Uiteindelijk geeft
het werken in de biologische landbouw dan veel leefplezier.
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Hein Linker, Groninger Biologische Groentehandel.

Brood en Vrijheid: van tuinder tot biologisch groenteboer
Ik ben van stad-Groninger afkomst. Mijn ouders komen beiden van het platteland,
onder de rook van Groningen. Mijn opa had als schipper met turfvervoer goed geld
verdiend, daar kon hij een klein boerderijtje van kopen, hij had twee hectare land en
twee koetjes, honderd kippen en een stukje groente. Daar leefde het gezin van.
Vader was seizoenarbeider, hij stond nog te schoffelen in het bietenland op de
proefboerderij van Mansholt. Hij deed de landbouw-winterschool en dankzij
verschillende cursussen kwam hij uiteindelijk in de landbouwvoorlichting, waardoor
wij met het gezin in de stad kwamen te wonen: vader was ambtenaar geworden. In de
oorlog moest hij als arbeider naar Berlijn, maar daar spreekt hij niet veel over.
Ik ben van 1956. Stukje bij beetje heb ik gehoord wat er in de oorlog gebeurd is.
En daarvóór, in de crisisjaren, hoe opa in de landbouwcrisis kapot ging toen er ziekte
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uitbrak onder de kippen en de schapen. Later kon hij een boerderijtje huren in
Lettelbert, dat was boerderij, kroeg, bakkerij en brugwachtershuisje tegelijk. Hard
werken, dat heb ik van mijn familie wel geleerd, hoe je het hoofd boven water houdt.
Vader voerde voorlichting uit voor het Mansholtbeleid. Waar Mansholt vandaan
kwam, bij Zoutkamp, daar ging vader op de fiets de boeren af en ik ging met hem mee.
Mansholt betekende 'subsidies', mijn vader was specialist in subsidieregelingen voor
stallen- en schurenbouw. Ligboxenstallen, hoeveel zal hij er hebben 'verkocht'?

Hij kwam bij een boer die zei: 'Ik wil een stal bouwen voor 40 koeien.' Ah vader dan
vertelde hoeveel subsidie hij daarvoor kreeg, zei de boer: 'Doe er dan meteen maar één
voor 80 koeien.' Zo werd de Mansholt-schaalvergroting werkelijkheid. In 1984, net voor
de superheffing, is mijn vader gestopt als voorlichter.
Toen ik een jaar of vijftien was, gingen mijn vrienden werken bij de supermarkt.
Maar ik niet, ik was anders, ik wilde naar de boeren en kwam terecht op een tuinderij.
Ik kwam bij Aldert en Berdien Lanting in Zuidwolde, dat was een klein tuinbouwbedrijfje op de vollegrond, met een klein 'warenhuis', een rechtopstaande kas en een
druivenkas. Gestookt werd daar niet. Zomers moest je witlofpennen op enen zetten, op
de knieën. Lanting wilde niet spuiten tegen onkruid, alles gebeurde met de hand. Ik heb
daar afzien geleerd: Lanting huurde er een perceel bij van 600 meter lengte, ik moest
daar alles op enen zetten. Ik haalde in één dag het eind niet eens, in de brandende zon
op de klei. 'Ik word nóóit tuinder', dacht ik. Bij de herfstdag moest je op je knieën de
pennen uit de grond trekken: 'Ik word nóóit tuinder' Maar ik wilde wél het buitenleven:
dat je een klein plantje in de grond zet en dan ziet wat een enorme bloemkool dat dan
wordt.

Ik vond het heel belangrijk dat Lanting geen bestrijdingsmiddelen spoot. Met z'n
tweeën zijn we een keer naar Boxtel, naar 'De Kleine Aarde' gereisd, dat was op TV
geweest. We vonden het daar fantastisch, geen kunstmest, geen gif. Maar het was niet
commercieel, een beetje kneuterig, meer volkstuintjesachtig. Lanting wilde toen
helemaal op biologisch overgaan. Maar er was in Groningen nog geen afzetmarkt.
'Demeter' bestond al, maar was in het Noorden nog niet aktief. In Groningen bestond
alleen de biologische winkel van Haaisma. Die hoorde bij een groot bedrijfin Friesland
dat veel met aardappels deed en antroposofisch georiënteerd was. Lanting leverde aan
die winkel en hij verkocht aan huis, de rest ging via de veiling het gangbare circuit in.
Hij verbouwde dus wel al biologisch, maar het werd nog niet erkend.
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Idealen in de kraakbeweging

In 1974 ben ik naar Arnhem verhuisd, ik ging studeren aan de Hogere Bosbouw- en
Cultuurtechnische School in Velp. In die tijd begon net de 'groene beweging', er kwam
meer aandacht voor natuur en ook voor ecologische bosbouw. Dat was de richting die
ik op ging. Het was ook de tijd van de grote ruilverkaveling en landinrichting en
Heidemij moest daarvoor jongens van onze School hebben. Tijdens de opleiding kwam
ik overal in het land, bij boeren, in bossen, in natuurgebieden. Het was een fantastische
leertijd.
In Arnhem nam ik deel aan de kraakbeweging. Thuis had ik geleerd niet alleen aan
jezelf te denken, mijn ouders waren echte PvdA-mensen. Uitgangspunten bij ons thuis
waren: We hebben niet veel, we werken hard, gezamenlijk komen we verder. Tegen
onrecht zetten we ons af en we laten het ons niet van bovenaf opleggen. Dat herkende ik
in de kraakbeweging. Bij de Rijn in Arnhem moesten huizen wijken voor een brug.
We zagen die panden leegstaan en trokken er in. Ik vond daar mensen die op dat
moment al scherp zagen wat bij mij nog sluimerde. We hielpen Turken en Marokkanen,
die uitgebuit werden door huiseigenaren en in Dodewaard en Kalkar streden we tegen
de kernenergie-lobby.
Toen ik met school klaar was ging ik nog niet aan het werk. Het werk in de kraakbeweging was voor mij belangrijk, een nieuwe leerschool. We richten de 'Muurkrant
Arnhem' op, waar later 'Loesje' uit voort kwam. We waren allemaal socialist, maar er
waren groeiende ideologische verschillen. Ik neigde naar het anarchisme, vond de
Muurkrant te dogmatisch. Ik ben, wat ze vroeger noemden, een vrije socialist. Vrijheid
mag niet ten koste van anderen gaan. Ik heb van thuis uit meegekregen dat je niet leeft
ten koste van anderen. De maatschappij zou gebouwd moeten zijn op samenwerking,
niet op concurentie. Geleidelijk werd de sfeer bij de muurkrant echter toch losser,
leuker, ludieker.
Toen Van Agt in '78 met de Antikraakwet kwam radicaliseerde dat de kraakbeweging. Dankzij deze 'provocatie' ontstond het LOK, Landelijk Overleg Krakersgroepen, de akties werden gecoördineerd en tegen de staat gericht, het werd oorlog.
Ik deed in die tijd veel perswerk.
Arnhem is een rechts-liberale stad en dat botste hard, als krakers hadden wij de
villa's daar echter voor het uitzoeken. Van dat groepswonen heb ik veel geleerd:
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Hoe je mensen accepteert zoals ze zijn, hoe je moet geven en nemen, hoeveel er uit
mensen kan komen als je dezelfde idealen deelt. Zo'n periode zou ieder in z'n leven
moeten meemaken, in plaats van militaire dienst.
Wat ik met mijn Bosbouw-diploma moest wist ik waarachtig niet. Mijn studiegenoten kregen banen en begonnen zelf bedrijven, werden ambtenaar. Ik was kraker,
ik wilde de wereld verbeteren. We hadden wel kontakt met politieke partijen, maar
daar verwachten we niet veel van. Buitenparlementaire akties leken ons effectiever.
Daar werkte je met mensen die je vertrouwde: het ging om idealen, niet om
eigenbelang. Vertrouwen is voor mij de basis geworden voor elke samenwerking.
Ik zie dat als de kern van het anarchisme, dat is dus juist géén vrijblijvendheid.
Onze kraakbeweging was in oorsprong en bedoeling geweldloos. Het geweld is
geprovoceerd en daarmee kwam deze beweging ten einde. Men zag niet dat de
kraakbeweging heel constructief was en wilde zijn. Het destructieve bepaalde de
beeldvorming in de media en daarmee ging het mis. Ook voor mij persoonlijk:
' Geen woning - geen kroning', daarvoor had ik de affiches bij me in de auto liggen,
terwijl ik stage liep bij een bosprojekt bij de Holterberg. De auto was van het bedrijf en
dat kon dus duidelijk niet.
Ik denk dat het belangrijk is dat duidelijk wordt, hoe mensen vanuit de kraakbeweging, vanuit het verzet, tot de biologische landbouw gekomen zijn. We waren niet
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alleen harde jongens in leren jasjes. We deden mee in Wereldwinkels, de Milieubeweging, de Antinucleaire beweging, dat smolt bij ons samen. Zo leerden mijn vrouw
Carla en ik elkaar ook kennen. Ook zij was fanatiek in gezond eten, maar biologische
groente was in Arnhem niet te krijgen, hooguit een verdroogde winterpeen bij de
Reformzaak...
Chljeb i Volja - Brood en Vrijheid

Langzaam kwam bij mij het bewustzijn terug dat ik buiten moest zijn. De stad werd me
teveel. Honderd keer per dag de telefoon, daar kon ik niet meer tegen. Ik wilde wel iets
doen tegen de gevestigde orde, de maatschappij dwong me tegen haar te zijn. Maar ik
wilde iets duurzaams, een voorbeeldfunktie. In het groepswonen hadden we bijvoorbeeld inkomensnivellering geleerd, op onze kleine schaal, maar de maatschappij was
daar niet in geïnteresseerd. Ik wilde die positieve energie gaan gebruiken en losmaken,
maar daarvoor moest ik de harde, drukke, gejaagde stad uit.
Op de terugweg van een fietstocht in Frankrijk kwamen we in 1981 in Groningen
terecht. We huurden een huisje met een schuur in Oostwold aan het Hoendiep. Er
omheen lag twintig are grond, natte zwarte grond, klei op veen. We zijn daar gaan leven
van mijn uitkering van 1200 gulden.
Toen we de eerste ochtend wakker werden, stond Johan Mulder voor de deur, hij
wilde met ons meewerken. Hij had tuinbouwervaring opgedaan bij een biologische
tuinderij-inmakerij-woongemeenschap, 'Gaiapolis' in Leiden. Op die toer zouden wij
ook gaan. Begin mei ploegden we het grasland, begonnen met sperziebonen en stokbonen, een stukje boerenkool, helemaal biologisch. Ik zag dat we hier niet van konden
leven, maar ik vond het mooi, het gevoel van de tijd bij Lanting kwam in me terug.

Van de Sociale Dienst mocht ik een tuinbouw project opzetten, als ik maar een
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boekhouding bijhield. Bijverdienen mocht niet. Wij vonden de naam voor onze tuin in
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de Russische anarchistische beweging van het begin van deze eeuw: 'Chljeb i Volja Brood en Vrijheid', meer hadden we niet nodig. Maar met Russisch kom je commercieel
natuurlijk niet ver, dus werd het uiteindelijk 'Groninger Biologische Groentehandel'.
Van Lanting kregen we gerei en plantgoed en hij leende ons machines.
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Oude tuinders leerden ons hoe ze vroeger werkten, daar deden we veel kennis mee op.
En ook mijn vader steunde ons, hoewel hij het wel moeilijk vond wat we deden. Hij had
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vroeger een Zilvervlootrekening voor me geopend. Van die 6000 gulden konden we een
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gebruikte trekker, een handfrees en een weegschaal kopen.
We leefden van heel weinig, hoewel er altijd wel een fles Beerenburg in huis was.

~j

Met de fietskar gingen we naar Groningen en venten daar langs de deuren. We keken bij
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AH wat die vroeg en verkochten voor dezelfde prijs. 'Onbespoten' was toen de kreet
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want 'biologisch' was nog geen verkoopterm.
Het bedrijf liep fantastisch, ik merkte dat het kon! Er was een verdeelcentrum voor
biologische groenten gekomen (De Suttelkoffe, Fries voor bezorgmand), hoewel de
markt nog erg klein was. Ook gingen we samenwerken met 'de Zaai-ster' in Tolbert.
Op de tuin begonnen we met meer produkten, overal een beetje van. Je moet een goed
assortiment hebben, zodat de klant kan kiezen. Sla, radijs, tomaten, raapsteeltjes,
wortelen, boerenkool, bosuitjes, pompoenen, koolsoorten. Een deel van de afzet kon
naar 'De Zaai-ster'. Ik had het gevoel dat ik langzaam van mijn uitkering af zou kunnen
komen.
De kraakbeweging lieten we nog niet los. In Groningen ging het om het oude
Politieburo bij de Martinitoren. We deden mee in Woensdrecht, tegen de kruisraketten.
En in Noord-Groningen zaten we op de rails om de munitie-treinen uit de Eemshaven
tegen te houden. Zo maakten we lange dagen, want het werk op de tuin moest
natuurlijk ook doorgaan.
We konden grond bijhuren, de zaak groeide. De afzet bleef echter achter bij de
produktie. In de Natuurvoeding zat geen groei, we moesten zelf nieuwe klanten zien te
bereiken. Ik was rotsvast overtuigd van het bio-produkt. Als iemand vroeg: 'waarom
biologisch', draaide ik de vraag om: 'waarom is de rest van de wereld niét biologisch?'
We hadden uitbreiding nodig, een schuur, een koelcel, een beregeningsinstallatie,
maar de Rabobank wilde niet lenen, ons inkomen was te laag. Triodos in Zeist vond ons
bedrijf te klein. En zelfs mijn vader zei: 'Ik steun je wel, maar het is niet levensvatbaar,
je moet er niet mee doorgaan.'
Ik wilde bewijzen dat het wel kon, ik had geloof in het biologisch produkt.
De markt
In Amsterdam was er een Boerenmarkt en dat idee trok me erg aan. Op zo'n markt heb
je niet de schimmigheid, de vaagheid en de concessies die ik in het natuurvoedingscircuit tegenkwam. Ik wilde rechtstreeks van de tuin naar de markt, dat is de meest
open ruimte voor de klant, daar komt ook de twijfelaar, die al bijna over de streep is.
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Toen zuivelaar van Balen uit Friesland in 1988 met het idee kwam om een
Boerenmarkt in Groningen te beginnen was ik dan ook direkt zijn man. De gemeente
noemde het een themamarkt en wilde zo de jonge kooplui een kans geven. Wij
vergrootten ons assortiment, kochten direkt in bij de 'Zaai-ster' en bij de boeren en
tuinders zelf.
Mijn vader wilde garant staan bij de bank en zorgde voor een lening. Ik kon met dat
geld mijn loods bouwen. Bij het distributiecentrum van een supermarktketen zag ik
weggegooide elementen van een koelcel liggen, na twee jaar afgedankt; als ik 50 piek in
de personeelspot deed, mocht ik ze meenemen. De motor kocht ik ergens anders.
De eerste dag dat ik op de Boerenmarkt stond had ik een omzet van 360 gulden.
Ik ging met 40 kisten vol naar de markt en kwam met 38 terug, maar overal was wel wat
uit. Ik merkte dat de interesse groeide. Klanten gingen vragen of ze niet méér dagen bij
ons terecht konden.
Al snel stonden we op de vrijdag op de reguliere markt. Hier kregen we opnieuw te
maken met het ongeloof en het wantrouwen. Reguliere handelaren zeiden: 'Mensen
vinden het te duur.' en' Als het er goed uitziet zal het wel niet biologisch zijn.' Maar de
kopers kregen vertrouwen in ons, want we waren er altijd, weer of geen weer. De klant
wist dat we er zouden staan, die moet zelf ook door de regen en de kou. Ik geloof dat ze
eerst vertrouwen in óns kregen, in de mens, en daardoor in ons produkt.
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De omzet klom naar 1200 gulden in de week. We hadden inmiddels twee kinderen,
maar met een gezin kun je van zo'n opbrengst nog niet leven. We leefden van wat het
tuinbouwbedrijf opbracht en Carla had daarnaast haar eigen inkomen. Nu staan we
ook op dinsdag en zaterdag op de reguliere markt. En we hebben een betere plek, niet
achteraan, maar tussen de andere handel, gewoon naast de gangbare groente- en fruitkramen.
In het krakerspand Wolters-Noordhoff kookten ze twee keer in de week voor
honderd eters biologisch. Dat kochten ze in bij ons. Zo kwam in 1991 Metske van der
Laan bij ons, een boerenzoon uit Warfstermolen, die ook uit de kraakbeweging kwam.
Met hem heb ik van het bedrijf een vennootschap gemaakt, samenwerking op basis van
gelijkheid. Beiden vinden we een goede werksfeer net zo belangrijk als commercieel
succes. Gerdien en Bert, onze medewerkers, zien dat precies zo.
Met Metske hadden we harde ideologische diskussies: 'kun je wel verkopen aan een
rijke mevrouw uit de villawijk?', 'Ja, dat kan, we verkopen niet alleen aan links.' Ik wil in
de winter best bio-bananen uit de Dominikaanse Republiek verkopen, al is dat een
lange aanvoerlijn, maar volgens Metske waren dat concessies. Inmiddels zijn we het met
elkaar eens en verkopen we wel Dominikaanse bananen. Maar als iemand in de winter
Hollandse komkommer wil, zeggen we: 'koop die maar bij de buurman.'
De bank kreeg nu ook meer vertrouwen. We zagen in het vakblad van de Ambulante
Handel een gekoelde verkoopwagen te koop staan en we kregen een krediet van 25
mille. Nu zegt de Rabobank in het jaarverslag dat ze samen met Triodos een Ekofonds
hebben,wij waren bij hen de eersten. Met het krediet konden we de wagen kopen.
Daar kan de boel op blijven staan, een stuk minder werk en minder rugklachten. En een
mooier gezicht. Nu kunnen we de produkten breed uitzetten, elke keer weer een plaatje.

Erkenning
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We hebben nu volop erkenning. Het is gelukt. We hebben bewezen dat het kan. Ik doe
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de tuin en de kippen nog omdat het leuk is, maar we kopen nu het meeste bij anderen
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in. Er komen steeds meer nieuwe mensen, de belangstelling wordt duidelijk breder:
op zaterdag staan we met z'n vieren te verkopen.
De reguliere handel erkent ons nu ook. Door de Centrale Vereniging voor
Ambulante Handel, afdeling Groningen, werd ik zelfs gevraagd voorzitter te worden.
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Ik heb ja gezegd en doe nu de onderhandelingen met de gemeente voor heel de markt.
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Uit de kraaktijd weet ik hoe je met de overheid omgaat, met ambtenaren, met politici.
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Sommige van hen kopen ook aan onze kraam. De Groninger afdeling van de ambulante
handel heeft zo'n 200 leden, een ongeregeld zootje. Maar ze rekenen erop dat ik iets
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voor ze klaarmaak, daar hebben ze me voor gekozen. Ze vinden dat ik een raar produkt
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verkoop, maar het verkoopt blijkbaar wel en daarom accepteren ze me. Ik laat hen ook
in hun waarde en lach mee met hun grappen. Maar racistische taal op de vergadering
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tolereer ik niet, dat weten ze.
We zijn nu ook begonnen met groente-abonnementen, we bezorgen het thuis, met
recepten en informatie erbij. Inclusief het bezorgen rekenen we voor een basispakket
25 gulden.
Met onze prijzen blijven we dicht bij die van de gangbare produkten. Het moet
eigenlijk voor iedereen betaalbaar zijn. In feite zijn de prijzen uit de lucht gegrepen.
Gangbaar is nog steeds het referentiekader en dat deugt niet. Wij kijken vooral naar de
totale marge, het ene product kan meer hebben dan het andere. Ik stel me altijd weer de
vraag of ik het er zélf nog voor over zou hebben en maak zo de prijzen.
Met de telers maken we vooraf prijsafspraken, waar zij goed van kunnen telen, de
handel wordt gelukkig steeds minder de norm. Het gaat om het goede produkt en dat
brengt z'n geld op. Mijn buurman heeft bloemkool voor 95 cent, wij voor fl 4,95 en
toch komen de klanten bij ons. Wie echt kiest voor biologisch, kiest niet meer voor de
prijs. Die bloemkool van 95 cent komt uit Argentinië, daar krijgt de boer er nog geen
2 cent voor. Onze klant weet dat zo'n produkt uit een lage Ionen-land moet komen.
We merken hoe goed het is dat we nu ook drie dagen op de gangbare markt staan.
Je mag je niet isoleren; je bent er voor iedereen, niet alleen voor de milieu-freak en niet
voor de elite. We tonen aan dat biologisch net zo goed verkoopt. Ik kwéék biologische
klanten: onze produkten hebben een verhaal, ze zijn van een andere, duurzamere
samenleving. Het Eko-keurmerk op onze kraam staat daarvoor.
Biologische landbouw moet gangbaar worden
In het Westen moet de landbouw veel produceren voor weinig geld. De verwerking,
distributie en handel vangen de meerwaarde, de boer en de natuur krijgen zo goed als
niets. Ons platteland is op deze manier een lage lonenland geworden. Een ecologische
economie is echter ook een sociale economie. Daar kan de consument alléén nooit voor
zorgen, dat vergt publieke keuzes, daar komt het aan op politiek. Voedsel kan zonder
chemie en gif, dat hebben we nu wel bewezen. En daarmee kan heel de bevolking
worden gevoed, veiliger en gezonder. Wat schadelijk is mag je niet aan de individuele
vrijheid overlaten.
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Een ecologische landbouw zal niet dumpen. Ze zal stabiel en voldoende voor de
vraag produceren, tegen een redelijke prijs. Daarvoor moeten we terug naar regionale
markten, met korte ketens tussen producent en consument. In onze kraam hangen de
foto's van de bedrijven die ons leveren met hun verhaal, praktisch allemaal dicht in de
buurt van de klanten.
Vrijwillig kom je nooit tot een duurzame landbouw en voedselvoorziening.
Dat blijft bij twee of drie procent. Voor 100% heb je politieke besluiten nodig.
De biologische landbouw moet gangbaar worden. Dit bereik je niet alleen door de
goede wil van enkelen, het moet gestimuleerd worden door de overheid. Er moeten
politieke keuzes gemaakt worden waarbij biologische landbouw de norm is. Het
produceren op milieu-belastende manier moet financieel onaantrekkelijk worden.
Dan gaan we pas naar een duurzamere samenleving.
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Jan Wiersema, Boer op een gemengd bedrijf in Godlinze.

Duurzaam wordt misbruikt

De term'duurzaam' wordt alom misbruikt. Want ook milieu is business. Zo gaat het
steeds weer: nieuwe ideeën worden overgenomen door heersende machten en dan blijft
er weinig van over.
Toen wij in de 'Werkgroep Beter Zuivelbeleid' (WBZ) zo'n 20 jaar geleden praatten
over duurzaam, dachten we dat de totale landbouw zo zou moeten worden bijgestuurd,
dat op het totale Europese areaal milieuverantwoorde landbouw zou plaatsvinden.
Die slag hebben wij nu verloren en dat is een nederlaag voor de maatschappij als geheel.
Wat in werkelijkheid gebeurt, is dat op 80% van de grond de boer in principe zijn gang
kan gaan. Er rest 20% voor natuurmonumenten, voor golfbanen en voor biologische
landbouw. Maar die laatste zijn niet meer dan een 'alibi' voor milieubeleid. Een kleine
groep idealistische boeren, die met subsidie van de staat ekologisch boert en geen
bestrijdingsmiddelen en kunstmest meer gebruikt. Dat zijn de 'parkwachters' in
waterwingebieden en milieureservaten, met veel subsidie wordt daar duurzaam
geboerd, voor de etalage.
Op het overgrote deel van de gronden in Europa moet de boer alleen maar meer
produceren voor een markt, die niet meer door de politiek wordt gestuurd. Sinds de val
van de Muur in '89 trekt de overheid zich ook uit de landbouwmarkten zo goed als
volledig terug. Dat betekent dat overal verdere specialisatie, eenvormigheid van
produktie, wordt doorgevoerd. De markt doet dat 'vanzelf'. Op grote weidegebieden zal

goedkoop melk worden geproduceerd. En zo zijn er tarwe-, maïs-, tuinbouwgebieden
enzovoorts. In Nederland is die monocultuurvorming al praktisch voltrokken. In de
ogen van de Europese Commissie is er in Nederland geen platteland meer, alleen nog
industriële landbouw en die hoefje dus niet te steunen.
Om dat systeem in stand te houden zal er steeds intensiever gebruik worden
gemaakt van bestrijdingsmiddelen, gepaard met genetische manipulatie. In dit systeem
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is duurzame landbouw niet meer uitvoerbaar. Om het nog duidelijker te zeggen:
het idee dat het mogelijk is om met steeds minder mensen, bestrijdingsmiddelen en
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biotechnologie steeds méér duurzaam te produceren, is de onmogelijke opgave waar de
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boeren nu voor gesteld worden.
Echt duurzame landbouw op alle gronden vereist een bedrijfsvoering die vrucht-
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wisseling kent. En vruchtwisseling vindt plaats op meestal kleinere, gemengde bedrij-
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ven. Daar is meer arbeid nodig en een grote variëteit aan arbeid en kennis. Maar de
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overheid, via onderwijs en voorlichting beleid voerend, heeft het gemengde bedrijf al
jaren geleden als niet levensvatbaar afgewezen. Die bedrijven heten te arbeidsintensief
en te kleinschalig en daarom te duur.
Specialisatie vernietigt overal arbeidsplaatsen. Dertig procent van de bevolking
staat nu buitenspel. Boeren zijn in dat systeem de laatste 25 jaar met tienduizenden in
Nederland tot stoppen gedwongen. Het heet 'vrijwillig', maar wat is er vrijwillig aan,
als al je andere uitzichten je ontnomen zijn?
Mijn conclusie hieruit luidt dat wat voor 'duurzaam' wordt verkocht, een krampachtige poging is om de zorgen van de bevolking enigszins weg te nemen.
Een bevolking die zich zorgen maakt over de manier waarop er in de landbouw
geproduceerd moet worden.
Duurzame landbouw wordt zo beperkt tot één a twee procent welwillende
producenten en consumenten. Er wordt duurzaam gewerkt op een klein lapje grond,
maar daarmee kunnen wij het milieu niet redden.
Ik bewonder mijn beide zoons en hun vrouwen, dat zij ondanks alles bereid zijn op die
smalle basis te proberen een toekomst op te bouwen. Maar als we bezig zijn de ekokoolraap te oogsten en ze wegen gemiddeld 1.3 kilo, zegt de consument: ik wil een knol
van 1 kilo. Wij blijven ermee zitten en moeten ze aan de koeien voeren. Als ik dan op
het veld de rug recht en in de verte de Eemshaven kan zien, dan ligt daar het cruiseschip
'Galaxi', dat voor 800 miljoen is gebouwd. Van heinde en ver komen de auto's in files
aangereden om het wonder te zien. Als je meegaat op cruise naar het Carïbisch gebied,
kun je voor 2000 gulden per dag dikkedakken. Dat voedsel komt van de natuur en van
de boer en mag niets kosten. In de VS krijgt 15% van de kinderen niet genoeg meer te
eten. Zo werkt de vrije markt. Ik buk me maar weer om koolrapen van 1 kilo te vinden.
Maar het is hier goede grond, ze groeien hier te goed.
Wat houdt je dan nog op de been? Wij zijn nog samen bezig, we zijn niet alleen.
Dat is heel belangrijk. Dat heeft iets duurzaams. Toen Mansholt pleitte voor grotere
bedrijven, was het zijn eigen boerenervaring en -overtuiging dat het voor een boer niet
goed is alleen op het bedrijf te zijn. In de jaren '50 was dat een vooruitziende blik.
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Mansholt had dan ook een dubbel probleem, hij wilde bedrijven vergroten door
mechanisatie en tegelijk wilde hij graag meermensbedrijven houden, twee volwaardige
arbeidsplaatsen per bedrijf. Maar dat mocht de boer niet meemaken. Mechanisatie
verdubbelde elke tien jaar de grootte van zijn bedrijf. En zelfs dat ging Mansholt nog
niet hard genoeg. Toch was hij er naar mijn gevoel van overtuigd, dat een boer die alle
dagen alleen op zichzelf is aangewezen, te gemakkelijk te manipuleren zou zijn.
Zo'n boer verliest aan kritisch vermogen, als je er alleen voor staat, leer je niet meer.
Medemensen houden je kritisch.
In de 60- en 70'er jaren bleek het met het kritisch vermogen van de boeren gelukkig
nog wel mee te vallen: In die tijd ontstonden er juist veel aktiegroepen die kritisch
probeerden de landbouw in een goede richting te sturen. Het waren vaak boeren van
meermensbedrijven. Mansholt had gelijk: met meer mensen meer mans. Maar hij kreeg
geen gelijk: mede door zijn beleid kwamen er steeds meer éénmensbedrijven. Ik reken
heel uitdrukkelijk de vrouw op het bedrijf daarbij in. Maar dat is eigenlijk een tweeeenheid, je bent samen geïsoleerd. Nu we diep in de jaren'90 zijn aangeland, zijn er
praktisch alleen nog éénmensbedrijven, het is de dood in de pot.
Het bijzondere van Mansholt is dat hij later op zijn beleid is teruggekomen. Hij zag
dat specialisatie slecht was voor boer en milieu. Hij zag de zin van kleinere gemengde
bedrijven met een goede vruchtwisseling, vaak ook meermensbedrijven. Maar het was
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te laat, het ging juist verder de andere kant op. Ik heb daar bij hem thuis nog met hem
over gesproken. Op dat moment, begin jaren'90, werd hij met zijn ideeën voor herstel
naar de rand van de samenleving gedrukt. Door de beleidsmakers werd hij niet meer
serieus genomen. Men is zover, dat binnen het algemeen heersende systeem in feite
duurzame landbouw niet meer kan. Dat maakte Mansholt pessimistisch. En mij ook.
Hoge produktie-landbouw, met daarnaast wat natuurboeren, dat proces zet door, eerst
dankzij Mansholt en later ondanks hem.
Mansholt zette zichzelf buitenspel door de omkeer in zijn visie. Een boer die die weg
gaat zet zichzelf buitenspel en in feite zetten wij onszelf ook buiten spel, op ons
familiebedrijf in Godlinze. Wat er voor onze drie gezinnen overblijft is het verdelen van
de armoede. Ons gemengd bedrijf omvat 45 hectare, inclusief erf, wegen en sloten.
We hebben 36 melkkoeien in de potstal. De mest wordt gebruikt op 12 hectare
ekologische, dus duurzame landbouwgrond. Daarop verbouwen we aardappelen, tarwe,
pompoenen, koolraap, rode kool. Daarvoor hebben we het Eko-bord op het erf
gekregen. De rest van de grond omvat 20 hectare groenland voor het vee. En 2.5 hectare
maïs, 4 hectare suikerbieten, 3 hectare zomergerst en een paar hectare haver. De suikerbietenteelt is nog lonend, omdat die gequoteerd is in de EU. Zoals de melkproduktie
ook sinds de quotering van '84 redelijk loont. De melkquotering was één van de beste
milieumaatregelen van Brussel. Zonder quotering van melk hadden we nu in de EU
melk voor 50 cent. Dan hadden we tweemaal zoveel koeien gehad, dat zou nog een extra
mestramp geweest zijn, bij die van de varkens en de kippen.
Dat men milieu en duurzaamheid in de landbouw niet serieus neemt, blijkt wel uit
het feit, dat men overweegt het quoteringssysteem over een paar jaar, in 2000, geheel of

gedeeltelijk op te heffen. Dat wordt een ekologische ramp. De boeren komen dubbel
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klem te zitten. Ze moeten voor de wereldmarktprijs produceren en ze moeten, 't ergst
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in Nederland, grond bijkopen, die dus nog duurder zal worden. Twee GVE per hectare,
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dat wordt een slachting onder de boeren. De overheid zegt liberaal en wel: niets doen,
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zo saneert de zaak mooi zichzelf. De melkproduktie zal zich verder concentreren in de
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meest produktieve gebieden, waaronder in Nederland. Dan loopt er dus geen koe meer
in de bergachtige streken van Europa. En niet meer in droge en warme regio's. En ook
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niet meer in Denemarken. Dat alles heet: noodzakelijke specialisatie. De koeien blijven
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op stal, aan de voer- en melkrobot. De mest gaat in schepen naar de woestijn.
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Quotering is een uitstekend systeem om niet zo rendabele regio's in bedrijf te
houden, ik hoop dat de Duitsers, en misschien ook de Fransen, daarom niet van de
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quotering af zullen willen. Destijds zei Franz Jozeph Strauss al, dat Bayern te goed was
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om alle melk aan Nederland af te staan.
Voedselproduktie zou gezien moeten worden als een deel van de gezondheidszorg.
Die mag je niet puur aan de vrije markt overlaten, dat kan niet. Onder de consumenten
zie je een tweedeling groeien, zij die gezond en veilig voedsel kunnen betalen en zij die
het goedkoopste moeten zoeken.
Genetische manipulatie zal natuur, landbouw en voedsel nog verder afbreken. Er zal elk
jaar tarwe staan op dezelfde grond. Ekologisch is dat onmogelijk: natuur is afwisseling,
differentiatie. Als in de natuur ergens monocultuur is gaan woekeren, dant neemt de
natuur zelf maatregelen. Toen wij ergens op ons land last hadden van een dicht brandnetelveld, zagen we dat het daar middenin kaal begon te worden, daar werden die
brandnetels op de een of andere manier gedood. Men zegt: problemen van monocultuurvorming lossen we wel op met techniek.
Duurzame landbouw is zo weinig mogelijk gebruik maken van alle middelen.
Rassen kweken die ongevoelig zijn voor bepaalde ziekte, is dat dan duurzaam? Het is
een race zonder winnaars. Want schimmels, virusen en bacteriën zullen op hun beurt
weer sterker worden. Zo worden de ziekten erger. En hoe willen ze dat dan weer
oplossen? De ideologie achter deze strijd met de natuur is vals. De mens denkt de
natuur te moeten overwinnen en onderwerpen, in plaats van zich in te voegen in de
natuur. Ik wil niet terug naar de Steentijd en niet naar Staphorst, maar ik weet wel dat
je leven zelf sterk moet houden tegen ander leven, natuur moet zich verstaan met
natuur. Daarom moet de mens natuurlijke kringlopen bewaren, versterken en
herstellen. Ik weet niet waar precies de grens ligt, maar dat de mensheid die nu,
kwalitatief en kwantitatief, overschrijdt, dat weet ik zeker.
Mijn grootste angst is dat concern-giganten alle levenskiemen, alle zaadgoed in
handen krijgen en naar hun hand zetten. De macht komt bij niet te controleren
bedrijven en belangen. Als boer word je daaraan overgeleverd en je moet er duur voor
betalen. Je hebt geen keus als je mee wilt. Ik ga niet mee; ons bedrijf houdt daar, als het
kan, halt. De politiek laat de verantwoordelijkheid totaal schieten. Het ergst neem ik
dat de sociaal-democraten kwalijk. De PvdA heeft Mansholt in het laatst van zijn leven
als een baksteen laten vallen, zijn waarschuwingen en voorstellen kwamen niet gelegen.
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De specialisatie met mammoetbedrijven gaat ondertussen ongehinderd verder.
Wij zitten hier in een traditioneel akkerbouwgebied, als gemengd bedrijf zijn wij een
uitzondering. Nu zie je uit het Zuiden grote melkveebedrijven oprukken naar het
Groningerland. Akkerbouwers geven de strijd op en laten zich uitkopen. De veehouders
kunnen hier de mest kwijt. Dat proces gaat vanzelf. Voor de varkenshouders is het
moeilijker, die hebben geen grond. Wij, met ons gemengd bedrijf, hebben geen enkel
mestprobleem: de koeien liggen in de warme potstal en in het voorjaar kunnen we de
mest uitrijden op eigen land, met een veebezetting van één koe per hectare.
Het is altijd mijn mening geweest dat wij boeren zelf beleidsvoorstellen moeten doen,
die op de eigen bedrijfservaring gestoeld zijn. Zo was ik het eens met Mansholt die een
basisinkomen voorstond. Dat was een voorstel van de Voedingsbond FNV in de tijd van
Cees Schelling, en in het parlement van de PPR, waar wij vanaf het begin op hebben
gestemd. Met een basisinkomen druk je de loonkosten enorm. Je kunt het financieren
met heffingen op energie, chemiegebruik enzovoort, ook in de landbouw. Ik ben ook
voorstander van een heffing op kunstmest, op fosfaat en stikstof. Maar Mansholt dacht
dat dat praktisch niet uitvoerbaar was. Je moet de heffing leggen bij de bron, dus bij de
fabriek. Zo hebben we fosfaat toch ook uit de wasmiddelen gekregen? Mansholt zei in
1972 al in Brussel, toen 'Grenzen aan de Groei' van de Club van Rome verschenen was,
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dat op energie 100% milieuheffing moest komen. Dat geld kun je terugsluizen naar
boeren die ekologisch werken, die bijvoorbeeld schoffelen in plaats van gif te spuiten.
Schoffelen met de trekker geeft ook luchtvervuiling, maar in de toekomst kan de
trekker lopen op accu's met zonne-energie. Boeren hebben grote dakoppervlakken op
hun schuren, leg daar maar collectoren op. Minder chemiegebruik is minder opbrengst,
zo kom je ook van de overschotten af die steeds de markten verzieken. De eindfase
moet volledig biologisch zijn. Je houdt alleen middelen achter de hand als zich
noodsituaties voordoen, door epidemieën onder planten. Dan kan een bestrijdingsmiddel een zegen zijn, net als een vaccin of medicijn. Je bestrijdingsmiddelen zullen des
te sterker werken, juist omdat ze alleen in noodsituaties zijn toegestaan.
Men speelt nu mooi weer met de biologische landbouw, terwijl die nog geen twee
procent van de produktie en consumptie vormt. En ook niet meer kan halen op
vrijwillige basis. Want juist de voorvechters van de vrije markt moeten weten dat als het
gangbare goedkoper is, dat wordt gekocht. Op deze manier kan bio nooit model zijn
voor de hele landbouw. Dat moet je politiek leiden, daar hebben we toch een
democratie voor? Öf je maakt gangbare produkten zo duur, dat de milieuverliezen erin
berekend zijn, dan zullen mensen vrijwillig biologisch gaan kopen. Öf je volgt direkt de
positieve weg en maakt de hele voedselketen biologisch en daarmee duurzaam.
De opbrengsten zullen daarmee nog geen 20% dalen. We kunnen de Europese
bevolking dus met gemak biologisch voeden. De handel kan dan niet meer massaal
overschotten op de wereldmarkten dumpen, maar dat is toch precies wat noodzakelijk
is voor duurzaamheid? Alleen zo kan de landbouw in de Derde Wereld weer overeind
komen om voor de eigen bevolking te produceren. Zo los je honger op.
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Wij zitten met het probleem dat we met onze bedrijfskeuze voor Eko de regering in de
kaart spelen, die kan nu zeggen: 'kijk eens hoe het de goede kant opgaat'. Maar het gaat
massaal de verkeerde kant op. Net als met het auto- en vliegverkeer. Dat probleem los je
toch ook niet op door te juichen over het aantal fietsers?
Je moet je einddoel voor ogen houden en stap voor stap moet je verder gaan op die
weg. Er is maar één weg, de hoofdweg. En niet een mooi versierd fietspaadje naast een
zesbaans-autoweg met files. Ik weet niet hoe een duurzame economie er uiteindelijk uit
zal zien. Als je dat van te voren meent te weten, ben je totalitair bezig. Maar je moet wel
veel strenger de weg wijzen naar een humaner en houdbaarder manier van leven. Als je
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beweert dat de wereld niet maakbaar is, capituleer je als mens en als schepsel aan wie
verantwoordelijkheid in vrijheid gegeven is. Dat mag je vandaag nauwelijks eisen, zo
schaamteloos is de tijdsgeest. Het kapitalisme werkt zo prachtig, als we maar blijven
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groeien. Maar tot waar? 'Grenzen aan de groei' verscheen 25 jaar geleden. Mansholt
herkende het als politiek beginselprogramma voor de toekomst. Hij was een roepende
in de woestijn. No nonsense is aan de macht, nog steeds. Was wat Mansholt zei dus
nonsense? Wat hij zag en zei, daartoe verplichten wij ons op ons bedrijf: een druppel op
een gloeiende plaat.
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Corrie Vogelaar, Boerderij 'Stroomdal', Swifterbant.

Een boerin over genetische manipulatie en biotechnologie

Abdullah is een Marokkaan. Al meer dan twintig jaar koopt hij bij ons een ram voor het
offerfeest. Op dat feest gedenken Islamieten dat Abraham bereid was zijn zoon Isaak te
offeren aan God.
Deze week kwam Abdullah bij ons om wol te kopen. Hij wilde een matras maken
voor zijn kleinzoon. Abdullah kocht voor tien gulden, de wol van twee schapen. 'Dat is
twee gulden minder dan ik betaalde voor het scheren van die twee schapen'; vertelde ik de
man,' tegenwoordig zijn er mensen die maken schapen die zichzelf scheren. Bij deze
schapen valt de wol vanzelf uit.' Onthutst keek Abdullah mij aan.
'Als jij schapen hebt waarbij de wol vanzelf uitvalt, koop ik bij jou geen ram meer, zei
hij vastberaden. 'De ram die ik koop voor het Abrahamfeest moet een lange staart hebben
en geen nummer in z'n oor. Het moet een dier zijn met een mooi vacht, waaruit blijkt, dat
hij gezond is. Alleen gave rammen zijn goed als offerdier aan Allah.'
Abdullah ging weg met een verontruste blik in zijn ogen. Wat ik min of meer
gekscherend had verteld, werd door hem bloedserieus genomen. Ik was helemaal niet
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van plan op zelfscherende schapen over te gaan. Door dit toeval met Abdullah weet ik
nu heel zeker dat ik daar ook in de toekomst niet aan moet beginnen als ik mijn vaste
klanten niet kwijt wil raken.
Net als bij Abdullah is ook onder boeren en boerinnen de verwarring groot.
Akkerbouwers kampen met zeer lage prijzen voor hun produkten. Melkveehouders zien
hun melkprijs dalen, koeien en kalveren brengen weinig geld in het laatje.
Het voortbestaan van menig boerenbedrijf hangt aan een zijden draadje. In zo'n
situatie zoeken boeren naar een oplossing. Velen klampen zich vast aan iedere strohalm
die maar denkbaar is. Biotechnologie kan zo'n strohalm zijn.
Op diverse melkveebedrijven worden topkoeien gebruikt voor embryotransplantatie.
In de hoop dat deze koeien 'gouden' kalveren gaan voortbrengen. Zulke koeien worden
ingespoten met hormonen die voor een superovulatie (gigantische eisprong) zorgen.
Door zo'n hormoonbehandeling komt er een groot aantal eicellen vrij.
Deze eicellen worden via kunstmatige inseminatie bevrucht. Na zeven tot tien
dagen worden de bevruchte eicellen uit de moeder gehaald en bij draagmoeders in de
baarmoeder geïmplanteerd. Deze draagmoeder is ook behandeld met hormonen om de
inplantatie succesvol te laten verlopen. Op de dag dat de bevruchte eicellen uit de koe
worden gehaald zijn de boeren brandend nieuwsgierig naar het aantal bruikbare
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embryo's dat de koe geproduceerd heeft.
Hoe meer embryo's de veearts uit zo'n dier haalt hoe groter de blijdschap van de
boer. Of de koe met deze gang van zaken gelukkig is, dat doet er niet toe. Ik heb daar
mijn twijfels over en denk zelfs dat koeien met deze manier van voortplanting doodongelukkig zijn. De keren dat ik zo'n net behandelde koe in de melkstal kreeg, zag ik
dat het dier met de staart van het lichaam stond te persen en behoorlijk gestresst was.
Ik had echt met het dier te doen.
Boeren en boerinnen denken vaak verschillend over biotechnologie. Veel boeren
kijken in eerste instantie naar het economische plaatje. Ik merk dat veel boerinnen
daarnaast ook oog hebben voor ethische aspecten. Het welzijn van hun dieren ligt hen
na aan het hart.
Over het toedienen van het melkstimulerende hormoon BST (Bovine-Somatotropine) verschillen de meeste boeren en boerinnen niet van mening. Door koeien in
te spuiten met BST kan een koe nog meer melk gaan geven. Hierdoor ontstaant 'turbokoeien'. Zulke koeien geven geen 9000 maar wel 13000 liter melk.
Boeren en boerinnen weten maar al te goed dat zo'n hoge melkproduktie ten koste
gaat van vruchtbaarheid, gezondheid en levensduur van zo'n dier. De gezondheidsproblemen brengen hoge veearts-kosten met zich mee en veel extra werk voor boer en
boerin. Boeren weten ook dat koeien die langere tijd gemiddeld veertig en meer kilo
melk per dag geven, zeer dure kostgangers zijn. Naast eerste kwaliteit gras en maïs
hebben zulke hoog produktieve dieren veel aangekochte bijprodukten nodig.
Over duurzame landbouw gesproken.
Boeren en boerinnen weten ook dat consumenten steeds meer rekening gaan
houden met dieren-welzijn. Binnen de Europese Unie is BST-gebruik bij koeien nog

niet toegestaan. Dat wil niet zeggen dat consumenten er voor honderd procent zeker
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van zijn dat ze BST-vrije zuivel eten. Zuivel-produkten ingevoerd uit landen buiten de
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Europese Unie kunnen wel afkomstig zijn van dieren die met het melkstimulererende
hormoon Bovine-Somatotropine zijn behandeld. In de meeste landen gaan
economische belangen voor het welzijn van mens en dier. Voor mij staat vast dat BST
slecht is voor koeien en boeren. Alleen BST-producent Monsanto wordt hier beter van.
Zo zijn er nog meer vormen van biotechnologie die mijns inziens volstrekt overbodig
en mogelijk zelfs gevaarlijk zijn.
Wat zijn de gevolgen wanneer genetisch veranderde planten zich in de vrije natuur
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gaan kruisen met bestaande soorten. Weten we dat? Zijn de risico's bekend?
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Of beginnen we eraan zonder de consequenties ervan te kunnen overzien? Dat zou
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hetzelfde zijn als geblinddoekt autorijden op de snelweg. Je weet dat je kunt rijden
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(vooruit kunt), maar ziet geen verkeer van links of rechts op je afkomen, laat staan een
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file in de mist. Het voordeel van de auto is dat je nog kunt remmen, met biotechnologie
en genetische manipulatie is dat niet het geval. Voor de rest is het hetzelfde.
Je weet waar je aan begint, niet waar je eindigt. Zo weet niemand waar het einde ligt
van de mogelijkheden van genetische manipulatie en biotechnologie in de voedingsmiddelenindustrie. Volgens mij biedt deze ontwikkeling de voedingsmiddelenbranche
ongekende mogelijkheden. Vraag is, in wiens belang gebeurd dit moderne gesleutel aan
dieren en planten?
In de zeventiger jaren werd door de Amerikaanse firma Searle, een dochteronderneming van Monsanto, de zoetstof aspartaan ontdekt. Deze kunstmatige zoetstof zit in
bijna alle frisdranken en in veel voedingsmiddelen. De zoetstof is een samenstelling van
de chemische stoffen asparagine-zuur, phenylalaline en methanol om de chemische stof
L-aspartyl-L-phenylalaline methyl ester te vormen. Wanneer deze in het lichaam is
opgenomen wordt de methanol of methylalcohol omgezet in formaline en mierezuur.
Formaline is een dodelijk zenuwgif, een kankerverwekkende stof. Op ons bedrijf gingen
aan formaline eens twee kalveren dood. In 1983 werd de zoetstof door de Amerikaans
Keuringsdienst van Waren FDA (Food and Drugs Administration) toegelaten en veilig
verklaard, mits de dagelijkse hoeveelheid van 40 milligram niet wordt overschreden.
Als consument weet ik niet waar en in welke hoeveelheid deze zoetstof in mijn voedsel
zit. Dus weet ik niet zeker of ik die grens van 40 milligram per dag niet overschrijd.
Daarnaast gebruiken frisdrank-producenten nu, in plaats van rietsuiker, kunstmatige
zoetstof, waardoor in de Derde Wereled vele duizenden boeren, boerinnen en arbeiders
in de rietsuikerproduktie brodeloos zijn geworden.
Trouwens, de meeste nieuwe ontwikkelingen betekenen 'de één z'n brood de ander
z'n dood! Dat gebeurde ook toen een Franse scheikundige, Mége Mouriës, de margarine
uitvond. Napoleon III zocht voor zijn soldaten naar een vetrijk, smeerbaar en goed
houdbaar smeersel op het brood. In 1869 presenteerde Mége Mouriës zijn uitvinding
onder de naam margarites (het Griekse woord voor parel) aan Napoleon III. In 1880
telde Nederland 70 grote en kleine margarine-fabrieken. Nederland telt op dit moment
11 margarine-fabrieken, die ongeveer 180 miljoen kilo halvarine en margarine
produceren, voornamelijk voor de binnenlandse markt.
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Werd de margarine in eerste instantie gemaakt van dierlijk vet, sinds 1910 wordt
margarine voor het grootste deel uit olie van plantaardige grondstoffen gemaakt. Zo
zijn sojabonen nu leveranciers van plantaardige olie. Nederlanders kennen de sojaboon
onder de naam taugé, de groente die wordt gebruikt in loempia's. Taugé is gekiemde
soja. Sinds de invoer van genetisch gemanipuleerde sojabonen moeten wij ons ernstig
afvragen hoe zuiver dit grondprodukt van margarine nog is. Deze sojabonen zijn
gemanipuleerd en tolerant gemaakt tegen glyfosfaat, een herbicide die op een efficiënte
wijze de grond weet te ontdoen van onkruiden. Niemand weet voor honderd procent
zeker wat hier van de gevolgen zijn voor mens, dier en aarde. Sojabonen worden
verwerkt in babyvoeding, vegetarische produkten, fast-foodartikelen en tal van andere
levensmiddelen.
Veel van deze levensmiddelen worden in Nederland door Unilever op de markt
gebracht. Een woordvoerder van dit bedrijf zei in november 1996 op een FNV-congres
over'Ethiek op de Wereldmarkt': 'Nieuwe ontwikkelingen moetje niet tegenhouden.
Kijk naar de margarine, stel dat dit produkt niet was uitgevonden, dan liepen er nu nog
meer koeien in de wei. Dan was het mestprobleem nog groter.
'Toch fijn dat Unilever zo begaan is met het milieu', dacht ik bij mezelf.
Nieuwe ontwikkelingen, wie heeft er belang bij en wie wordt er beter van?
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Aangemoedigd door het landbouwdrieluik (onderzoek, voorlichting en onderwijs)
strooiden wij in de zeventiger jaren, naast drijfmest, 600 kilo zuivere stikstof per
hectare grasland. Er groeide veel gras, we gingen meer koeien melken. Met de hete
adem van de bank in onze nek, was het extra melkgeld zeer welkom. De prijzen van
kunstmest rezen de pan uit. Mijn vader waarschuwde en zei: 'Jullie zijn bezig jezelf en je
grond uit te buiten.
Met ons luisterden veel boeren naar de adviezen van de landbouwvoorlichting en
banken en niet naar hun vader. De meeste van deze boeren hebben nu te veel melk en
mest per hectare grasland. Zij krijgen dan ook hoge mestheffingen. Maar fabrikanten
en handelaren in kunstmest beleefden gouden tijden.
Landbouwwetenschappers en onderzoekers komen steeds met nieuwe ontwikkelingen, zoals nu met genetisch gemanipuleerd zaaizaad en pootgoed. Toegegeven,
het zaaien van maïs die met het bestrijdingsmiddel Roundup onkruidvrij gehouden
kan worden, is voor een boer zeer aantrekkelijk. Genetisch gemanipuleerde fabrieksaardappelen, die alleen nog de betere kwaliteit zetmeel amylopectine bevaten, zullen
(naar goed coöperatief gebruik) Avebe-leden geen windeieren leggen.
Maar hoe zit het met de gevolgen van van gemanipuleerde maïs- en aardappelprodukten voor mens, dier, planten en milieu? Koeien eten nu al gemanipuleerd
sojameel. Daar komt straks gemanipuleerde maïs, aardappelvezels en ander
gemanipuleerd voer bij. Zal de melk en het vlees van deze koeien niet schadelijk zijn
voor de gezondheid van de consument? Transgene tomatenpuree, soja, maïs,
aardappelzetmeel, hoeveel onderzoek is er gedaan naar voedselveiligheid? Vergeleken
met het aantal biotechnologische veredelaars werkt in Europa maar een klein aantal
onderzoekers aan nieuwe risico-analysemethodes. Het EU-budget voor risico-

onderzoek is nog geen vijf procent van het totale budget voor biotechnologisch
onderzoek. In feite stelt het risico-onderzoek weinig voor. Het is te hopen dat het met
gemanipuleerd voedsel niet dezelfde kant opgaat als met tabak. Aanvankelijk wisten
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gebruikers van sigaretten ook niet dat je van roken kanker kon krijgen. Inmiddels staat
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er verplicht op alle rookwaar dat het schadelijk is voor de gezondheid.
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Als boerin maak ik mij zorgen over het gebruik van Roundup in maïs. Zullen op
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langere termijn onkruiden niet resistent worden tegen dit middel? Dan is het eind
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helemaal zoek. Dan moeten er nog meer bestrijdingsmiddelen worden ingezet om het
onkruid te bestrijden.
Een boer in Zuid-Australië wilde afgelopen jaar raaigras verwijderen met Roundup.
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Ondanks meerdere bespuitingen bleef het gras groen. Onderzoekers van de
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Australische Charles University hebben deze resistentie inmiddels bevestigd. Wat zijn
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de gevolgen voor het milieu als dit zich op grote schaal gaat voordoen? Misschien is het
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ook wel helemaal niet nodig. Het Landbouw Economisch Instituut en het DLOinstituut voor Agrobiologisch- en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek hebben al
geconstateerd dat de voordelen van transgene mals en suikerbieten beperkt zijn, zowel
voor boeren als voor het milieu. Het gaat dan om maïs en suikerbieten die resistent zijn
gemaakt tegen onkruidbestrijdingsmiddelen. Op korte termijn, zo voorspellen
onderzoekers, komen nieuwe systemen voor onkruidbestrijding beschikbaar, waarbij
geen gebruik hoeft te worden gemaakt van transgene gewassen en toch het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen sterk kan worden verminderd.
Ook is er de vraag, hoe groot de financiële risico's zijn voor producenten van
genetisch gemanipuleerde maïs, als die bij langdurig gebruik schadelijk blijkt voor de
gezondheid. Amerika kent geen toelatingssysteem voor genetisch gemanipuleerd
voedsel, in dat land blijft de boer, als grondstofleverancier van voedsel, verantwoordelijk voor zijn produkten. Waarschijnlijk ligt dat in Europa anders; omdat er binnen
Europa een akkoord is ten aanzien van genetisch gemodificeerde gewassen, zou de
Europese Commissie de eerst-verantwoordelijke kunnen zijn voor schadelijke gevolgen
van genetisch gemanipuleerd voedsel. Zekerheid hierover is er voor de boeren echter
niet.
Tijdens een bijeenkomst inzake Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) is
gebleken dat levensmiddelenproducenten de aansprakelijkheid steeds meer bij hun
grondstofleveranciers gaan leggen. Gezien deze (HACCP) regels zal het binnen enkele
jaren praktijk zijn dat boeren van zaaizaad tot winkel aansprakelijk gesteld zullen
worden voor hun produkten. Op deze manier is de boer de kwetsbaarste schakel in de
voedselketen.
Onderzoek naar de risico's van genetisch gemanipuleerd voedsel voor mensen
steunt nu hoofdzakelijk op proeven met dieren. De effecten van transgeen voer voor de
veehouderij zijn nu ook nauwelijks onderzocht. Niet uitgesloten is dat onze kippen nu
al gemanipuleerde maïs eten, waaraan Ampicilline is toegevoegd. Ik moet er niet aan
denken dat deze dieren daardoor resistent zouden worden tegen Ampicilline.
Wij gebruiken wel eens Ampicilline als geneesmiddel, wanneer onze kippen Salmonella hebben. Ik denk dat geen consument, geen dier en zeker geen boer beter wordt
van genetisch gemodificeerde produkten.
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Sicco Mansholt zou alle voor- en nadelen van genetische manipulatie en biotechnologie
op een rijtje hebben gezet. Vervolgens een standpunt hebben ingenomen, waarbij
misschien zelfs oude uitganspunten zouden moeten wijken voor nieuwe, als het doel
dat rechtvaardigt.
Ook ik zoek en pieker en probeer tot een afweging te komen. Stel dat biotechnolgie
de redding kan zijn voor het hongerende deel van de wereldbevolking, dat we zo straks
de groeiende wereldbevolking kunnen voeden, dat zou geweldig zijn. Ik betwijfel echter
sterk of deze nieuwe technieken wel op die plaats terecht komen waar ze het meest en
hardst nodig zijn: bij boeren en boerinnen in arme landen. Deze mensen hebben
namelijk geen geld om het dure gemanipuleerde zaaizaad te kopen.
Nee, ik ben er nog niet van overtuigd dat biotechnologie en genetische manipulatie
positief zijn voor boeren, consumenten en milieu. Elke toepassing zal kritisch moeten
worden beoordeeld voordat ze wordt toegelaten.
Kritischer, langer en diepgaander onderzoek is nodig, zodat de risico's echt
duidelijk kunnen worden. En pas als we de risico's kennen, weten we waar we aan
beginnen. Dan zouden genetische manipulatie en biotechnologie niet langer een
riskant avontuur zijn, maar misschien wel een werkelijke oplossing voor grote
problemen.
Maar voor alles geldt: bezint eer ge begint.
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Joop de Koeijer, voorzitter Stichting Zeeuwse Vlegel, Zonnemaire.

Zonder beschermend beleid heeft vernieuwing in de landbouw geen kans
'Zo zie je maar, dat een crisis ook weer goede, nieuwe dingen op kan leveren.' Deze

uitspraak deed een ambtenaar van het ministerie van Landbouw na het aanhoren van
het verhaal over de Zeeuwse Vlegel. Dat is een ernstig misverstand. Het initiatief om op
milieuvriendelijke wijze baktarwe te telen en dat onder eigen merk te vermarkten
dateert namelijk uit de tijd van wan het ministerie van Landbouw na het aanhoren van
het verhaal over de Zeeuwse Vlegel. Dat is een ernstig misverstand. Het initiatief om op
milieuvriendelijke wijze baktarwe te telen en dat onder eigen merk te vermarkten
dateert namelijk uit de tijd van vóór de diepe crisis in de akkerbouw. Als het eenmaal
crisis is richten boeren en boerinnen zich enkel op overleven. Voor iets nieuws is er dan
geen moed en geen ruimte.

Diezelfde ambtenaar, en hij is helaas niet de enige, meende ook dat de Zeeuwse
Vlegel bewijst dat een afbraak van de marktbescherming van de landbouw niet erg is.
De Nederlandse landbouw is immers goed in staat om zich met nieuwe produkten van
hogere kwaliteit aan te passen en zo van haar voorsprong in een vrijere markt zal
profiteren, zo luidt de redenering. Ook dat is een ernstig misverstand.
Hopelijk blijkt uit de onderstaande beschrijving van de ontstaansgeschiedenis en
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de huidige positie en perspektieven van de Zeeuwse Vlegel, dat dergelijke initiatieven
alleen kans maken als er niet voor liberalisering van de landbouwpolitiek gekozen
wordt. Essentiële kenmerken van de Zeeuwse Vlegel zijn: maatschappelijke overeenstemming over de produktiewijze, kostendekkende prijzen en beheersing van het
produktievolume.
Een goede landbouwpolitiek dient óók die kenmerken te hebben.
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Ideeën en motieven
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In de jaren tachtig leidde de produktie van overschotten tot ingrepen in het landbouwbeleid. De melkveehouderij kreeg met quotering per bedrijf te maken. Voor graan
volgde bij overschrijding van een bepaalde totale produktie in de EU automatisch een
prijsverlaging. Zo daalden de boerenprijzen terwijl de produktie niet afnam. Toen
gingen er al stemmen op, onder meer die van het Nederlands Agrarisch Jongeren
Kontakt, die pleitten voor effectieve produktiebeheersing van graan. Bij de gevestigde
orde in de landbouworganisaties vond men echter geen gehoor. Die steunde dit
zogenaamde marktgerichte beleid. Toenmalig Landbouwschapsvoorzitter Jaap van der
Veen bijvoorbeeld op een diskussieavond van het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt

in 1985:' We moeten met die graanprijsverlaging gewoon even door de zure appel heen
bijten. Nederland moet het trouwens toch vooral van vrije produkten, zoals aardappelen,
zaaizaad en pootgoed hebben.' Hij onderkende niet het spileffect van graan: bij een
dalende graanprijs wordt er uitgeweken naar andere gewassen, waardoor ook die een
prijsval meemaken. Een aantal jaren later was de crisis daar en stonden akkerbouwers
boos met hun trekkers op straat. Hun boosheid richtte zich vooral op het
Landbouwschap, dat hun belangen niet verdedigd had.
Het idee voor de Zeeuwse Vlegel ontstond in 1988 en kwam onder meer voort uit
onvrede met de zogenaamde marktgerichte landbouwpolitiek. Maar er was meer.
De toenemende kritiek vanuit de milieubeweging op de landbouw viel bij de
landbouworganisaties bepaald niet in goede aarde. De Zeeuwse landbouwvoorman Van
der Maas sprak bij herhaling over de 'milieumaffia'. De initiatiefnemers van de Zeeuwse
Vlegel beseften dat de hereboerentijd toch echt voorbij was en dat er met overleg
wellicht meer te bereiken zou zijn dan door in het defensief te volharden. Bovendien
was er de overtuiging, dat er voor het realiseren van een voor boeren goede
landbouwpolitiek ook steun vanuit andere delen van de samenleving moest zijn.
Bijvoorbeeld uit consumenten- en milieuorganisaties, die toch ook voorstanders van
een verantwoorde voedselproduktie geacht mogen worden.
Behalve politiek en tactische overwegingen was er ook een gewoon menselijk motief
om enthousiasme voor het idee van de Zeeuwse Vlegel op te brengen. Het boerenvak is
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in de loop van de tijd, door de eisen van buitenaf steeds meer uitgehold. Boerenkennis
was ooit vooral ervaring en overlevering. Nu is tarwe telen vooral het op het juiste
moment opvolgen van het juiste advies over bijvoorbeeld rassen keuze en bestrijdingsmiddelen. Ook wat betreft het nut van zijn arbeid is de boer vervreemd. Het graan was
simpel gezegd voor de beesten of voor de molenaar. Nu verdwijnt het anoniem in een
stortput. De kick van Zeeuwse Vlegel-tarwe telen is, dat het op een zelf ontwikkelde
manier gebeurd, dwars tegen veel gangbare opvattingen over hoe je tarwe hoort te
telen in, en dat je het resultaat in lekker brood terugziet. Zo is het nut van het
boerenvak weer zichtbaar gemaakt. En dat nut is: goed en op een verantwoorde wijze
voedsel produceren. Vanaf dat moment zijn zelfrespect en moed aanwezig om de strijd
tegen de door handel en verwerking gewenste liberalisering van de landbouwpolitiek
met kracht te voeren. Handelaren en verwerkers van landbouwprodukten zijn
uiteindelijk toch niet meer dan gedoogde schakeltjes tussen producenten en
consumenten?
Goede wil en eigenheid
De kiem voor de Zeeuwse Vlegel is gelegd in een gespreksgroep van jonge Zeeuwse
boeren en boerinnen en de Zeeuwse Milieu Federatie. Vanaf dat moment is de aanpak
vooral gekenmerkt door het mobiliseren van goede wil. Zo stonden bakkers niet te
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springen om weer een nieuwe broodsoort en bovendien was de introduktie van een
ecologisch brood door een grote meelfabrikant net mislukt. Bakkersorganisaties
hadden daarom geen zin om mee het initiatief te nemen. Een aantal individuele
bakkers kreeg door mee te praten over het idee, de vorm en de naam van het brood de
smaak te pakken. Het werd gaandeweg ook hun brood. En zo ging het ook bij de proefboerderij, die rassenproeven deed, bij de coöperatie, die de tarwe moest ontvangen en
apart opslaan en bij de NAK, die de controle moest doen. Individuele medewerkers
waren na enige moeite bereid mee te werken en vanaf dat moment zorgde de
betrokkenheid voor groeiend enthousiasme.
De telersgroep bestond aanvankelijk uit een handjevol pioniers. Ze schakelden de
kennis van een biologische boer, van een voorlichter en van de proefboerderij in en ze
experimenteerden zelf. Anderen zagen dat het toch kon: tarwe telen zonder kunstmest
en bespuitingen in het gewas. Een oproepje om deel te nemen aan een excursie naar
Vlegeltarwe-percelen leverde een enorme opkomst op. Moeiteloos kwam het toen
gewenste areaal tarwe vol. Op een wachtlijst kwamen 30 namen die eigenlijk ook wel
mee wilden doen. Het is goed daarbij te bedenken in wat voor omstandigheden de
akkerbouw zich toen bevond. De graanprijzen waren jaren achter elkaar gedaald. Er
was een grote honger naar andere teelten. De mogelijkheden waren beperkt, dus leek de
Vlegeltarwe interessant. Een paar jaar later was die belangstelling niet zo groot geweest.
De run op alternatieve teelten had er toe geleid dat er voor nagenoeg alle produkten
overschotten en lage prijzen waren: overproduktie, verdringing, crisis. De les was
daarom voor individuele bedrijven veelal, dat om te overleven er dingen buiten het
eigenlijke vak gezocht moesten worden: een baantje of een minicamping erbij. De
moed en ruimte om met nieuwe teelten of methodes te experimenteren is afgenomen.

Voor duurzamere produktiemethodes is juist meer tijd en aandacht nodig.
De afgelopen jaren is vooral door lagere opbrengsten als gevolg van droogte het
strukturele probleem van de akkerbouw, overproduktie en afnemende bescherming
tegen de dumping van graan en graanvervangers vanaf de wereldmarkt minder
voelbaar. Een volgende crisis staat echter voor de deur en deze zal waarschijnlijk weer
slecht uitpakken voor de ontwikkelingskansen van een duurzamere landbouw. Er is nu
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weliswaar een nieuwe stimuleringsregeling van het ministerie van Landbouw, waar ook

_;

een initiatief als dat van de Zeeuwse Vlegel een beroep op zou kunnen doen, maar dat is
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maar een schamel doekje voor het bloeden. Boeren hebben nu zelf minder tijd dan bij
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de start van de Vlegel, de diensten van de landbouwvoorlichting zijn allang niet gratis
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meer en ook de proefboerderij kan niet meer gewoon wat proeven doen voor een groep
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boeren.
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Het voorbeeld
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Het Zeeuwse Vlegelbrood is inmiddels vijfjaar op de markt. Ervaring en marktonderzoek hebben geleerd dat er niet veel meer dan de huidig omvang van een half
miljoen broden en 80 hectare per jaar inzit. Consumenten kopen brood om de smaak
en de prijs, de groep voor wie milieu en herkomst een rol speelt is maar heel beperkt.
Er is gelukkig wel een trouwe groep, die het Vlegelbrood lekker vindt en er een kwartje
meer voor over heeft. Daardoor kan de Vlegel net op eigen benen staan. Om de
bestaansbasis te verstevigen wordt gezocht naar andere produkten. Zo is er nu
Vlegelbier, Vlegeleierkoeken en Vlegelvlees. Maar ook die zullen geen gouden bergen
opbrengen. In direkte zin is de betekenis van de Zeeuwse Vlegel voor het oplossen van
de akkerbouwproblematiek en het bereiken van een duurzamere landbouw
verwaarloosbaar. Een nieuw produkt verdringt een ander produkt: overproduktie en
gebrek aan bescherming blijven.
De Zeeuwse Vlegel laat wel een schaalmodel voor een oplossing zien:
maatschappelijke overeenstemming over de produktiewijze, kostendekkende prijzen en
produktiebeheersing. Het bereiken van maatschappelijke overeenstemming is bij de
Zeeuwse Vlegel goed gelukt. Consumenten- en milieuorganisaties hebben in een vroeg
stadium hun inbreng geleverd. En ook andere schakels uit de keten zijn op een open en
eerlijke manier bij het project betrokken. Dat vertaalt zich niet direkt in een grote vraag
van consumentenzijde. Maar feit is wel dat de pers altijd heel positief bericht heeft over
de Vlegel en de provincie Zeeland heeft de professionalisering ruimhartig gesteund.
Op schaal was er dus politieke overeenstemming over de produktiewijze en de beloning
in de verschillende schakels. De noodzaak om de produktie te beheersen hebben de
Vlegeltelers aan den lijve ondervonden.
Na een goede start bij een zestal bakkers, was de schatting dat er een areaal van
150 hectare moest komen. Tussen het besluit om in te zaaien en het einde van het
verkoopseizoen van de geplande oogst zit bijna twee jaar. De schatting kwam lang niet
uit: meer dan de helft moest als gewone tarwe voor de gewone prijs verkocht worden.
Vlegeltarwe brengt een kwart minder kilo's op, dus dat jaar kostte de Vlegelteelt geld:
het heeft geen zin te produceren voor een markt die de kostprijs niet kan betalen.

199

Dat geldt op de schaal van de Zeeuwse Vlegel, maar in het groot natuurlijk ook.
Het plan 'Genoeg is Beter' van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond is op dat uitgangspunt gebaseerd. Het landbouwbeleid liep begin jaren tachtig uit de hand, omdat de
groeiende produktie tegen steeds meer kosten en tegen steeds meer politieke weerstand
op de wereldmarkt moest worden gedumpt. Het antwoord is eenvoudig: Schaf de
subsidies op export af; breng de invoer van graanvervangers met een gelijk volume
terug en hou het produktievolume in de EU in de hand middels verplichte landbouwlandbraak. De graanprijs kan dan weer gewoon op kostendekkend niveau.
Helaas roeit dit idee op tegen de neo-liberale stroom, die vindt dat verder liberalisering
onvermijdelijk is. Onvermijdelijk. Een politieke diskussie over wat het beste is dient
niet te beginnen met de vraag welke kant het waarschijnlijk opgaat. Het belang van
boeren en van duurzame landbouw heeft in de vorige GATT-onderhandelingen geen
rol gespeeld. Als dat nu wel gaat gebeuren, en dat moet, kan verdere liberalisering nooit
de uitkomst zijn. Dus wat willen we? Vanuit het belang van de akkerbouw en de
Zeeuwse Vlegel is het antwoord duidelijk: kostendekkende prijzen middels
produktiebeheersing en bescherming tegen dumping van buitenaf.
Een verdere graanprijsverlaging zal de ontwikkelingskansen van de Vlegel ernstig
bedreigen. Als Amerikaans broodgraan voor twee dubbeltjes hier binnen kan komen
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wordt het prijsverschil tussen gewoon brood en Vlegelbrood bijna twee keer zo groot
als nu. En dat betekent het einde van de Zeeuwse Vlegel, het einde van een initiatief
waarin een hoop maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en goede wil tot opleving
kwam.

zwaarcMf en sneller.
Wim Postema, Hoeve 'het Vertrouwen', Wieringerwerf.

De natuur is ons vertrouwen waard
Dat klinkt mooi! De natuur is ons vertrouwen waard. Een uitspraak die past bij een
biologisch-dynamische boer. Nu is deze uitspraak mij in de mond gelegd omdat ons
bedrijf de naam 'Hoeve Vertrouwen' draagt. En het is inderdaad zo dat de emotie die
ik voel bij het hanteren van onze bedrijfsnaam, die we ook vol overtuiging op onze
produkten plakken, wel ongeveer in die richting gaat. Die naam hebben we, met het
bedrijf, overgenomen van mijn ouders. Hoewel we ons bewust waren dat de naam
'Vertrouwen' voor ons een andere inhoud heeft, vonden we toch dat die naam paste bij
ons streven. Maar hoe dan precies?

Om te beginnen 'de natuur'. Wat is de natuur eigenlijk? Daarover verschillen de
meningen. Aan de ene kant heb je mensen die ongeveer elke boom en elk groen grasveld
als natuur beschouwen. Vanuit die viesie is het kennelijk ook absoluut noodzakelijk om
de monokultuur van engels raaigras, die we 'het groene hart' noemen, voor aantasting
te behoeden. Voor andere mensen is de natuur alleen nog aanwezig in de diepste delen
van het Amazonegebied en rond de hoogste toppen van het Himalayagebergte. Op alle
andere plaatsen van de wereld heeft de mens zijn stempel gedrukt en kan dus van
natuur geen sprake meer zijn. In Europa is volgens deze definitie in ieder geval
nauwelijks of geen natuur meer te vinden. En begrippen als natuurontwikkeling (door
de mens) of natuurbouw worden dan een inwendige tegenspraak.
Met beide standpunten kan ik slecht uit de voeten.
Ik zie de natuur niet als een passief produkt van toevallige omstandigheden, maar

^
S
|
o
'
™
§
Q
_;
o>
J,
o
2
-~
J2
CO

als een levend organisme met een eigen doel of een eigen wil. De natuur dus, als
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scheppende kracht of persoonlijkheid achter de vegetatie, het bodemleven, de geologie
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o
en het weer. Zo bezien is wat ik om me heen zie een mengsel van natuur en cultuur,
waarbij meestal cultuur de overhand heeft en soms de natuur aan de winnende hand is.
Zo kan zelfs een verlaten fabrieksterrein weer door de natuur veroverd worden en niet
alleen maagdelijke natuur is interessant.
En d a n ' het vertrouwen'; ons vertrouwen waard zijn. Dat zou in moeten houden dat
we de natuur in ieder geval niet als onze vijand zien, maar eerder als medestrijder of
misschien zelfs als zorgzame moeder. Dat is vermoedelijk ook de reden waarom ik de
beide eerder aangehaalde visies op wat de natuur is als niet bevredigend ervaar. In beide
opvattingen heeft de natuur zich als willoos slachtoffer laten reduceren tot een
schamele rest van wat ze ooit was. Daarbij passen geen gevoelens van vertrouwen,
eerder van superioriteit of hoogstens mededogen.
Ik denk dat ontwikkeling van de landbouw gezien kan worden als een belangrijk deel
van de geschiedenis van onze relatie met de natuur. Om te beginnen bedreef de mens
geen landbouw, maar leefde hij van wat de natuur aan eetbaars voortbracht. Er werden
eetbare planten verzameld uit de natuurlijke vegetatie, er werden wat dieren gejaagd en
wat vissen gevangen en dat alles op een schaal waarbij geen soorten werden uitgeroeid.
Het perfecte duurzame systeem. Maar verbonden aan de voorwaarden dat een kleine
groep mensen, een groot gebied ter beschikking heeft om van te leven en dat de
materiële behoeften niet veel verder gaan dan eten en drinken, een eenvoudig dak van
bladeren boven het hoofd tegen de regen en eventueel een beestenvel als bescherming
tegen de kou.
Vanaf het begin van de landbouwgeschiedenis is er sprake van ingrepen in de
natuur. Eerst oppervlakkig en tijdelijk, bij de zwerflandbouw, maar gaandeweg steeds
ingrijpender en met een permanent karakter. De bodem wordt eerst bewerkt en later zo
nodig verplaatst om op hellingen terrassen te bouwen. De waterhuishouding wordt
gemanipuleerd door irrigatiekanalen te graven ter bestrijding van de droogte en
drainagegreppels ter bestrijding van de nattigheid. Bij al deze ingrepen heeft natuur
plaats gemaakt voor cultuur.
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De levende natuur wordt eerst nog nagebootst door verschillende soorten in
mengculturen door elkaar te verbouwen. Later ontstaan monoculturen en ook in de
soorten zelf wordt ingegrepen. Zo worden er uit wilde planten en dieren cultuurgewassen en landbouwhuisdieren ontwikkeld door kruising en selectie.
De vruchtbaarheid van de bodem heeft in de ontwikkeling van de verschillende
landbouwsystemen altijd een belangrijke rol gespeeld. In de zwerflandbouw liet men
zodra de bodem uitgeput raakte, de natuur terugkeren om de vruchtbaarheid te
herstellen. In Egypte werd de natuurlijke vruchtbaarheid van het Nijlwater gebruikt als
jaarlijkse bemesting. In het Europese drieslagstelsel werd door middel van een
braakjaar vruchtbaarheid opgespaard voor een volgend jaar en door de introductie van
het gemengde bedrijf werd het mogelijk om vruchtbaarheid van extensief gebruikte
weidegronden door middel van de mest over te hevelen naar intensiever bebouwde
akkers. Hoewel de boer steeds dieper ingreep in de natuur om hem heen, bleef de
bodemvruchtbaarheid tot een eeuw geleden toch steeds gebaseerd op natuurlijke
processen op en in de bodem, van opbouw en afbraak van organische stof.
Het landschap werd gevormd door een mengeling van akkers, weiden, en elementen
met een meer natuurlijk karakter, zoals hagen en bosjes en ongebruikte hoekjes, waar
de natuur mocht bepalen wat er groeide. Ook de akkers en weiden zelf bestonden niet
uitsluitend uit de vegetatie die de boer er gezaaid had. Zelfs al streefde hij dat na, hij
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had niet de middelen om te voorkomen dat tussen zijn gewas nog een aantal niet door
hem bedoelde, dus natuurlijke soorten voorkwamen. Voor veel soorten was er juist
dankzij de landbouw juist meer plaats dan bij de oorspronkelijke ongerepte natuur.
Volgens sommige onderzoekers was de soortenrijkdom in het Europese landschap rond
het begin van de industriële revolutie op een hoogtepunt, terwijl we nu weer op het
niveau zitten van rond het begin van de jaartelling.
De afgelopen honderd jaar is de balans echter snel en ver doorgeslagen. De relatie
tussen boer en natuur heeft steeds sterker het karakter van een gevecht gekregen.
Geholpen door de technologie en gedwongen door de drang om te overleven heeft de
boer de aanval ingezet op alle organismen op en in de directe omgeving van zijn akkers,
die niet positief bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Soms heb ik de indruk dat onder
invloed van het Calvinisme een regelrecht natuurvijandige stemming is ontstaan.
Het lijkt wel of de gelijkenis uit Mattheüs 13 is omgedraaid. Het beeld van het onkruid
dat 's nachts op iemands akker werd gezaaid wordt niet gezien als een metafoor voor
het werk van de duivel. Nee, het onkruid lijkt te worden ervaren als het werk van de
duivel zelf, en het is dus een heilige plicht geworden om de distels van de aardbodem te
laten verdwijnen.
Onlangs werd er een breedwerkend fungicide tegen afrijpingsziekten bij granen
aangeprezen, waarbij een meeropbrengst van enkele procenten in het vooruitzicht werd
gesteld. Dat levert de boer na aftrek van kosten enkele tientjes per hectare op. Je bent
een dief van je eigen portemonnee als je die er niet bij pakt, wordt er dan gezegd.
In de veehouderij wordt er geen rekening meer gehouden met wat het rund van
nature eet. De samenstelling van het rantsoen is afhankelijk van de prijs van de
beschikbare eiwit- en energiehoudende grondstoffen en als het economisch zo uitkomt
krijgt het rund de slachtresten van z'n eigen soortgenoten te verteren.
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De ontwikkeling lijkt voorlopig op een hoogtepunt bij de glastuinder, waar
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geïsoleerd van de bodem onder beheersing van temperatuur, CO2 gehalte en licht-
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intensiteit, in het laboratorium gecomponeerde gewassen, gevoed met een oplossing
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van zouten en antibiotica in een minimum aan tijd tot een maximale hoeveelheid
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worden gebracht. De rol van de natuur is in het laatste geval teruggebracht tot
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leverancier van de plek in vierkante meters, grondstoffen in kilo's, energie in joules,
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genetische bouwstenen in brokjes DNA en tenslotte het leven zelf. Idealiter zou het
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systeem volledig van de buitenwereld geïsoleerd moeten zijn, om elke ongecontroleerde
insluiping van de natuur te voorkomen.
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Geen vertrouwen in de natuur dus. Eerder wantrouwen en 'apartheid', streng
gescheiden leefgebieden. Een enkel nuttig organisme mag eventueel nog doelgericht
een rol spelen, en wordt voor dat doel in het laboratorium vermenigvuldigd. Maar voor
de rest is de natuur verbannen naar haar eigen reservaten, waar ze haar genenvoorraad
in stand mag houden voor als we hier of daar nog eens iets nodig hebben.
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Als we het handelen van de boer zien als het combineren van natuurlijke, technologische en economische factoren, dan zou je kunnen zeggen dat technologie en
economie zich zeer sterk ontwikkeld hebben, waardoor het gevoel afhankelijk te zijn
van en rekening te moeten houden met de natuur steeds verder is afgenomen. Maar,
wat is daar op tegen? Is dat niet de logische gang van de ontwikkeling? Ik denk dat we
voor de keuze staan: of we gaan verder met de natuur en dan is het een kwestie van
geven en nemen, of we proberen het zonder de natuur of althans op onze termen en
voorwaarden. In het laatste geval is het vrees ik oorlog. Zo ervaar ik tenminste veel van
wat er zich op dit moment in en rond de landbouw afspeelt. De natuur probeert
verloren terrein terug te winnen. Met de inzet van aaltjes tegen eenzijdige vruchtwisselingen, schimmels tegen overmatige stikstofgiften en luizenplagen tegen de
afwezigheid van bloeiende planten en de bijbehorende nuttige insekten. Maar als
het aan de agrarische ondernemer ligt delft zij het onderspit. Aan de produktie van
drinkbaar grondwater weigert de natuur voortaan haar medewerking terwijl de
samenwerking met de landbouw op dat punt eeuwenlang vlekkeloos is verlopen.
Ook maatschappelijk tekent zich steeds meer een conflictstemming af tussen landbouw
en natuur, waarbij merkwaardig genoeg ook voor het 'apartheidsmodel' wordt gekozen,
waarna de strijd vervolgens om het territorium gaat.
En het alternatief? Betekent samenwerking met de natuur dat we terug moeten naar de
landbouw van een eeuw geleden? Ploegen met paarden en dorsen met een vlegel?
Dat lijkt me een misvatting. Niet elke technologische vernieuwing hoeft een bedreiging
voor de natuur te zijn. Het is maar net op welk terrein die technologie wordt toegepast
en of we kunnen overzien welke effecten en neveneffecten er zullen optreden.
Het minst bedreigend ervaar ik de technologie waarmee de boer zijn eigen arbeid
vervangt of lichter maakt. Als ik bedenk hoe 40 jaar geleden de bietenoogst plaats vond
en hoe dat nu gaat, dan kan ik die ontwikkeling niet anders dan als een zegen ervaren.
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Het gevaar van deze technologie schuilt naar mijn mening in de tendens tot schaalvergroting, wat leidt tot minder natuur in het landschap en in wisselwerking daarmee
worden machines vervolgens steeds groter, zwaarder, breder en sneller. Daardoor wordt
steeds meer schade aangericht aan het bodemleven en sneuvelen er steeds meer weidevogels, hazen en konijnen. Maar principiële argumenten tegen een voortgaande
ontwikkeling van de mechanisatie kan ik niet bedenken. Ik zou alleen graag willen dat
de ontwikkelingen in een andere richting gingen. Lichter, intelligenter en preciezer in
plaats van groter, zwaarder en sneller.
Veel meer moeite heb ik met de technologie rond en aan de levende natuur zelf.
Door de bemesting met mineralen in ion-vorm wordt het hele proces van afbraak en
opbouw in de bodem overgeslagen, terwijl we op geen stukken na weten hoe deze
processen precies verlopen en welke relaties de plant onderhoudt met bodemschimmels en andere organismen. Ook weten we niet welke invloed het toedienen van
ammonium- en nitraatstikstof op het bodemleven heeft. We weten alleen bij hoeveel
kilo zuivere stikstof het verschil tussen opbrengst en kosten het grootst is en dat wordt
er gestrooid. Dat er tegenwoordig bij de bemesting rekening wordt gehouden met de
voorraad minerale stikstof in de bouwvoor is een verfijning van het systeem, maar geen
verandering in de benaderingswijze. Als het gaat om de methoden die toegepast worden
om de eigenschappen van soorten te veranderen of zelfs hele nieuwe soorten te creëren
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dan bekruipt me helemaal een gevoel dat we niet weten waar we mee bezig zijn. Als ik
het argument hoor dat er in het laboratorium hetzelfde wordt gedaan waar de natuur
tienduizend jaar over zou doen, dan denk ik dat de natuur daar dan wel een goede
reden voor zal hebben om er zo lang over te doen. Misschien komt het er wel op neer
dat ik tegen gen-technologie ben omdat ik niet kan overzien wat het precies is en waar
het toe kan leiden.
Bovendien, wat hebben we eigenlijk aan die superplanten. Als ik weer eens een
opgetogen verhaal in de vakbladen lees dat we nu toch weer een stap verder zijn om de
volledig AM-resistente aardappel te ontwikkelen, dan vraag ik me echt af of er nog wel
eens iemand nadenkt. Waar kan dat nou toch anders toe leiden dan tot nog meer
aardappels en nog lagere prijzen. Of zijn er akkerbouwers die denken dat als het
mogelijk wordt om 1 op 1 of 1 op 2 aardappelen te telen, de kostprijs zover omlaag kan
dat we na de Duitse en Franse nu de Amerikaanse aardappeltelers het leven zuur
kunnen gaan maken?
Laten we nou eens om te beginnen op een aantal punten een paar stappen terug doen in
de richting van het natuurlijke systeem. Als we nou eens het veevoer niet verder weg
halen dan waar we bereid zijn om de mest naar toe te brengen. En vervolgens niet meer
minerale meststoffen inzetten dan we tekort komen na gebruik van de beschikbare
dierlijke en andere organische mest. Verder denk ik dat we dichter bij de natuur blijven
als we het slachtafval door de bodem laten bewerken alvorens de mineralen weer door
de plant worden opgenomen om pas daarna weer in de koeiemaag te belanden.

En laten we vooral ophouden met het 'apartheidsdenken' tussen landbouw en
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natuur. Zoals ik het nu ervaar, komt het erop neer dat er een strijd op het territorium
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wordt gevoerd. Aan de ene kant worden gebieden aan de landbouw onttrokken om ze
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aan de natuur terug te geven. En als het dan tegenvalt wat de natuur er van maakt moet
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er vervolgens op allerlei manieren worden ingegrepen om er voor te zorgen dat het
produkt aan de verwachtingen voldoet. Wat dat betreft zijn natuurvoorvechters pur
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sang niet anders dan boeren, ook zij willen de baas zijn. Aan de andere kant wordt van
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de boeren verwacht dat zij op het overgebleven areaal op de oude voet voortgaan.
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En dat zullen ze ook wel, want de gang van zaken wekt eerder wantrouwen dan
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vertrouwen in de natuur en haar pleitbezorgers.
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Laten we liever ruimte scheppen voor de natuur binnen de landbouw en niet alleen
uitgedrukt in vierkante meters. Waarom zouden we er zo bang voor moeten zijn als er
door de speling van de natuur weer wat meer variatie in kwantiteit en kwaliteit van
onze landbouwprodukten kwam. Door onszelf onafhankelijk van de natuur te maken
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(op het weer na) kan er vrijwel altijd meer dan genoeg van elk gewenst produkt
geleverd worden. En daarmee heeft de boer zijn afhankelijkheid van de natuur
ingeruild voor dat anonieme systeem dat tussen hem en de consument staat: de markt.
En neemt de markt het de boer in dank af, dat hij de natuur om zeep helpt ten behoeve
van een permanente overproduktie?
Dan stel ik mijn vertrouwen toch liever in de natuur, al zou het natuurlijk mooi zijn
als er op de markt meer wegen werden gevonden om de consumenten te bereiken die
een soortgelijke houding tegenover de natuur in hun koopgedrag tot uiting willen
brengen.
Ik ben me ervan bewust dat mijn mening over hoe duurzame landbouw eruit zou
kunnen zien in sterke mate is bepaald door een gevoelsmatige overtuiging. Ik heb het
gevoel dat we ons geen buil kunnen vallen, als we meer op de natuur vertrouwen dan op
wetenschappelijke kennis en economische en politieke inzichten. Al is het maar omdat
natuurlijke processen meer eeuwigheidswaarde vertonen dan economische en politieke
inzichten. Over duurzaamheid gesproken.
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Jerrie de Hoogh, Emeritus Hoogleraar Landbouwpolitiek, LUW Wageningen.

Landbouwpolitiek en Duurzaamheid
'Over een zeer breed vlak zullen we gedwongen worden onze produktiemethoden te herzien
en aan te passen aan een duurzaam te handhaven milieu. Dat vergt planning, ordening,
voor schriften, regels die moeten worden gerespecteerd. Voor Europa zal dit betekenen:
Europese normen voor produktiemethoden en -volumes. Ik zie helemaal niet hoe dat van
de grond zou kunnen komen in een 'marktgericht beleid'. Integendeel.'
Sicco L. Mansholt in SPIL 79-80 (zomer 1989)
Agrarisch milieubeleid en GLB

Dat we naar een duurzame landbouw moeten, is langzamerhand een onomstreden
stelling. In de Structuurnota Landbouw (1989) luidde de doelstelling van het nationale
landbouwbeleid in de jaren negentig: het bevorderen van een concurrerende, veilige en
duurzame landbouw. De SER gebruikt in zijn recente advies 'Hervorming Gemeenschappelijk Landbouwbeleid'( 1996) dezelfde formulering voor de doelstelling van de
in de Europese Unie te voeren landbouwpolitiek. Ook in de nota's van minister Van
Aartsen 'Dynamiek en vernieuwing' (1995) en 'Gemeenschappelijk landbouwbeleid op
langere termijn' (1996) krijgt de noodzaak van een milieuvriendelijke landbouw veel
aandacht. In de afgelopen jaren is dan ook een specifiek milieubeleid voor de landbouw

tot ontwikkeling gekomen. Dat is met name gebeurd in het volle Nederland met zijn
intensieve agrarische produktie. Maar ook binnen de EU zijn in het kader van Milieu
Actie Programma's maatregelen en richtlijnen voor onder andere de land- en bosbouw
uitgevaardigd.
Hoe verhoudt dit betrekkelijk nieuwe, op een duurzame landbouw gerichte milieubeleid zich nu tot de traditionele landbouwpolitiek? Ik heb dan met name het oog op
het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) en zijn instrumentarium, zoals zich dat
in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld en dat zich verder zal (moeten) ontwikkelen
onder de druk van zowel interne als externe uitdagingen. De discussie over die
hervorming is volop gaande binnen de EU. SPIL 141-142 (1996,3) geeft een goed
overzicht van de stand van deze discussie. Ook de SER heeft in genoemd advies zijn
visie geformuleerd en daarin onder andere de relatie tussen het GLB en het agrarisch
milieubeleid aan de orde gesteld.
In hoeverre kan het GLB in zijn huidige en in de geopperde 'hervormde' vormen de
doelstelling van een duurzame landbouw bevorderen? Dat is in concreto de vraag.
Duurzame landbouw een rekbaar begrip
Het is van essentieel belang eerst aan te geven wat onder duurzame landbouw moet
worden verstaan. Het gaat om een heel rekbare term. Zo bezigt de Structuurnota
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Landbouw het begrip duurzaamheid in produktie-ecologische zin: de beoefening van
landbouw mag niet ten koste gaan van de bodemvruchtbaarheid en moet vervuiling
van lucht, water en grond vermijden. Het SER-advies hanteert een soortgelijke
omschrijving. Daarentegen ziet het rapport van de WRR 'Duurzame risico's: een
blijvend gegeven' (1994), evenals het NAR-advies 'Milieu: een mondiale zorg' (1994)
duurzaamheid veel breder, met name in het begrip duurzame ontwikkeling. Daar gaat
het om een zowel sociaal-economisch als ecologisch bestendige ontwikkeling van een
verantwoorde mondiale samenleving. In dat kader geeft het WRR-rapport uitvoerig
aandacht aan de perspectieven en risico's van de wereldvoedselvoorziening. Het zal
duidelijk zijn dat in deze veel meer omvattende duurzaamheidsvisie het GLB andere
toetsen aangelegd moet krijgen dan in het geval van eerstgenoemde engere
interpretatie.
MacSharry-hervorming en milieupolitiek
Als het uitsluitend gaat om het bevorderen van een landbouw die geen roofbouw pleegt
op het natuurlijk milieu (de produktie-ecologische invulling van duurzaam), is het
GLB slechts in het geding voorzover de prijs- en inkomensondersteuning van invloed is
op de toegepaste produktiemethoden, met name op de inzet c.q. emissie van voor het
milieu schadelijke stoffen. Vanuit die invalshoek verwacht men van de ontkoppeling
van prijs- en inkomensbeleid, die bij de MacSharry-hervorming voor granen en oliezaden is geïntroduceerd, positieve gevolgen voor het milieu. Volgens de SER, die in
bovengenoemd advies het beginsel der ontkoppeling aanhangt, zullen de prijsverlagingen tot een minder grote inzet van inputs zoals meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen leiden. Door het wegvallen van de opwaartse druk op de grondprijs zal

bovendien alternatief g r o n d g e b r u i k (zoals voor b o s b o u w en n a t u u r g e b i e d e n )
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aantrekkelijker w o r d e n . En verder zal de prijsverlaging het gebruik van graan als

§

veevoeder bevorderen ten koste van geïmporteerde substituten, wat de verschuiving
van de intensieve veehouderij naar graanoverschotgebieden b i n n e n de EU in de h a n d
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zal werken.
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overdreven voorstellingen maken. Het zuiniger omspringen met milieugevoelige
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produktiemiddelen zal met meer succes te bereiken zijn via een forse heffing op die
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inputs.
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Slijtage toeslagstelsel; cross compliance
Nu is de MacSharry-ontkoppeling van prijs- en inkomenspolitiek destijds stellig niet
ingegeven door milieu-overwegingen. Het was vooral onder invloed van de GATTonderhandelingen dat de EG de handelspolitieke bescherming van haar graanmarkt
verving door directe inkomenstoeslagen en een braakleggingsregeling. Die toeslagen
zijn geintroduceerd ter compensatie van het inkomensverlies tengevolge van de
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marktprijsverlaging.
Intussen is dat oorspronkelijke compensatie-motief duidelijk aan het slijten; en wel
op twee fronten. Er is een stroming die de toeslagen wil beschouwen als een tijdelijke
maatregel om het de EU-landbouw mogelijk te maken zich in te stellen op de prijsverhoudingen op de internationale agrarische markten. In deze opvatting zal het GLB
op termijn zijn inkomensondersteunende functie kunnen missen als de EU-landbouw
eenmaal concurrerend is geworden. Deze (neo-liberale) verwachting of hoop ligt ten
grondslag aan de voorstellen (onder meer ook in het SER-advies) tot stapsgewijze
afbraak van directe inkomenstoeslagen en produktiebeperkende maatregelen, opdat en
totdat de landbouw mettertijd op eigen benen zal staan.
In een andere opvatting, die met name opgeld doet binnen de Europese Commissie,
worden de inkomenstoeslagen niet afgebroken, maar krijgen zij een andersoortige rol.
Men wil deze toeslagen omturnen tot instrumenten ter honorering en stimulering van
de waardevolle, maar niet-geprijsde diensten die de landbouw als beheerder van landschappelijke en natuurwaarden in de landelijke gebieden vervult, naast zijn primaire
economische functie: de voortbrenging van marktbare produkten. Men verwacht dat
inkomensoverdrachten op deze titel politiek veel sterker staan dan toeslagen ter
compensatie van inkomensverlies als gevolg van liberalisering. In ons land heeft LTONederland in het rapport 'Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: een schets voor de
toekomst' (1996), evenals de SER in zijn meergenoemd advies, bezwaren geuit tegen
deze zogenoemde cross compliance. Die constructie acht men oneigenlijk omdat de
natuurbeheerfunctie hierdoor een afgeleide wordt van de economische functie; zij is
bovendien simpel omdat langs die weg eigenlijk alleen maar de extensivering van de
produktie kan worden beloond, wat natuurlijk voor Nederland slecht uitpakt.
Inkomenstoeslagen in ruil voor tegenprestaties van de boer in de sfeer van natuur en
milieu moeten, volgens SER en LTO, een afzonderlijke pijler van het landbouwbeleid
zijn, waarvoor ook aparte instrumenten moeten worden ontwikkeld.
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Befon/ng van positieve externe effecten?
Deze afwijzing van cross compliance lijkt me opzichzeif juist. Een bewuste doelwijziging
van het beleidsinstrument der compenserende inkomenstoeslagen riekt naar
détournement depouvoir. Maar LTO en SER, die zulke toeslagen in feite op termijn
(willen) zien verdwijnen, moeten niet denken dat zo'n specifieke GLB-pijler ter
honorering van natuur- en landschapbeheer als vervangend instrument kan dienen om
'produktiefactoren in bedrijven die efficiënt, veilig en duurzaam produceren een
passende beloning te bieden'. Het is immers praktisch onmogelijk, ondanks gewichtige
verhandelingen over de vermarkting van de positieve externe effecten van de landbouw,
om het 'aanbod' van bijv. een fraai polder- of coulissenlandschap 'marktconform' te
honoreren via een of andere vorm van toeslagen aan de boeren in zo'n landstreek.
Zo gaan we toch ook niet om met een mooi stadsgezicht?
Zulke positief te waarderen algemene eigenschappen van het agrarische grondgebruik zijn wel degelijk een afgeleide, een nevenprodukt van de primaire economische
functie van de landbouw en kunnen daarom ook alleen maar via die functie maatschappelijke erkenning krijgen. Met andere woorden: het beloningsniveau van deze
primaire functie is in feite bepalend voor de bestendigheid van die algemene, niet
marktbare, positieve externe effecten.
Pas als inbreuk dreigt op deze gewaardeerde collectieve goederen, kan daartegen
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van overheidswege wat gedaan worden. Vergoedingen in ruil voor tegenprestaties van
de boer in de sfeer van natuur, landschap en milieu zijn een instrument dat in
Nederland met succes toepassing vindt en waarvan ruime toepassing in de EU zeker
aanbeveling verdient. Maar, zoals gezegd, zulke bedrijfsspecifieke beheersvergoedingen
alléén zijn niet voldoende om de landbouw zijn algemene positieve functie in de
landelijke gebieden duurzaam te laten vervullen. Daar zal het generieke GLB voor
moeten zorgen. De plannen tot de geleidelijke ontmanteling van het GLB zijn in dit
opzicht echter allerminst vertrouwenwekkend.
MacSharry en het verbruik van agrarische produkten
Met de bepleite verbreding van de reikwijdte van het GLB tot de natuurbeheerfunctie
van de landbouw is in feite ook de duurzaamheidsidee binnen het landbouwbeleid wat
opgerekt. Niet alleen het vermijden van negatieve externe milieu-effecten, maar ook
het bevorderen van de positieve externe effecten van de landbouwproduktie is op die
manier tot een facet van duurzame landbouw geworden.
Maar het gaat dan nog steeds om de duurzaamheid van de \andbouwproduktie en de
mogelijke invloed daarop van het GLB in zijn huidige en toekomstige vormen, met
name van de met de MacSharry-hervorming geintroduceerde decoupling van prijs- en
inkomenspolitiek. Wat in deze benadering niet aan de orde komt, is het effect van die
ontkoppeling op de verbruikersprijzen van agrarische grondstoffen binnen de EU.
Ook die prijzen dalen naar wereldmarktniveau en zeggen daarmee niets meer over de
produktiekosten van deze landbouwprodukten binnen de EU en - gelet op het restkarakter van de internationale handel - ook van die in derde landen. Dit betekent dat
het intermediaire en finale verbruik van belangrijke voedselgrondstoffen als bijv. graan

zich binnen de EU instellen op een prijspeil dat aanmerkelijk beneden de integrale
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kosten van een duurzame produktie ligt. Dat lijkt me geheel in strijd met het beginsel
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van de internalisatie van de milieukosten in de prijzen om de verbruikers te confronteren
met de werkelijke schaarsteverhoudingen in de wereld. Zo gezien creëert het
MacSharry-model een contra-produktief signaal in een beleid gericht op een duurzaam
consumptiepatroon.
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Mondiale duurzame ontwikkeling
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Een toetsing van het GLB op zijn rol in het streven naar een duurzame landbouw kan
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dus niet beperkt blijven tot zijn betekenis voor uitsluitend de ecologische kwaliteit van
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de agarische produktie binnen de Europese Unie. Een veel bredere opvatting van
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duurzaamheid is nodig. Dat wat in de EU economisch en politiek gaande is rond de
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produktie en het verbruik van landbouwprodukten, is immers van grote invloed op de
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ontwikkelingen binnen de mondiale voedselproduktie en voedselvoorziening.
In de evaluatie van het GLB en in de discussie over zijn toekomst wordt doorgaans
weinig of geen rekening gehouden met mogelijke negatieve internationale gevolgen,
zeker als die geen voor de EU schadelijke economische en/of handelspolitieke
repercussies hebben. Dat is in het algemeen een kortzichtige en onverantwoordelijke
zienswijze, maar zeker als het gaat om duurzaamheid. Terecht definieert de WRR
'duurzame ontwikkeling' als een zowel sociaal-economisch als ecologisch bestendige
ontwikkeling van een verantwoorde mondiale samenleving. In die ontwikkeling is de
produktie en verdeling van voedsel van cruciaal belang. Niet zonder reden analyseert
de WRR dan ook diepgaand de perspectieven en risico's van juist de wereldvoedselvoorziening. Hij stelt op basis van deze analyse vast dat de maatschappelijke dimensies
en risico's uiteindelijk van beslissender betekenis zijn voor een houdbare en rechtvaardige voedselvoorziening van de wereldbevolking dan de ecologische risico's waarop
onder meer het World Watch Institute en de Club van Rome zo sterk de nadruk leggen.
Ik ben het eens met deze visie van het WRR-rapport, die destijds ook reeds in de
studie 'MOIRA' van Linnemann c.s. (1979) naar voren is gebracht. Het is alleen jammer
dat het rapport weliswaar heel uitvoerig ingaat op de regionale produktiemogelijkheden en zelfvoorzieningsgraden in de verschillende scenario's, maar veel minder
expliciet de maatschappelijke dimensies en risico's aan de orde stelt. In dit opzicht gaat
de invulling van duurzame ontwikkeling mank aan wat wel een 'ecologistische bias'
wordt genoemd, wat overigens een kenmerk is van meer duurzaamheidsstudies.

Mondiale voedselzekerheid en het GLB
Een duurzame en rechtvaardige voedselvoorziening in de wereld is van heel veel zaken
afhankelijk. De recente Wereldvoedselconferentie was daar vol van. Een belangrijke
factor in het geheel is mijns inziens de strategische opstelling van met name de rijke
landen in de internationale arbeidsverdeling ten aanzien van de agrarische produktie.
Juist op dit punt bestaan grote maatschappelijke risico's, om de terminologie van de
WRR te gebruiken. Die risico's houden verband met de groeiende potentiële overcapaciteit van de agrarische sector in de westerse geindustrialiseerde wereld. Onder invloed
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daarvan zijn de ontwikkelingskansen van de landbouw in arme regio's van de wereld
(zowel in als buiten Europa) tegengewerkt, wat de strijd tegen armoede en voedselgebrek in die landen belemmert. De rijke landen, dus ook de EU, zullen in een
gezamenlijke strategie een internationaal marktbeleid moeten opbouwen, zodanig dat
de landbouw in de arme landen prioriteit krijgt in het voorzien van de snel groeiende
vraag naar agrarische produkten in de wereld, met name in die arme regio's zelf.
Dat vraagt om instrumenten tot beteugeling van de handelsverstorende invloed die
uitgaat van de groeiende agrarische produktie- en exportcapaciteit van de rijke landen.
Produktiebeheersing via set aside en quotering kan om die reden niet in het landbouwpolitieke instrumentarium van de EU en andere grote landbouwstaten worden gemist.
De Raad van Kerken zegt daarover in zijn 'Memorandum over de toekomst van de landen tuinbouw' (1996):'Liberalisering van de internationale agrarische handel is
onmachtig om een rechtvaardige en duurzame ontwikkeling op het gebied van de
wereldwijde landbouw en voedselvoorziening te bewerkstelligen. Deze vitale belangen
vragen om een intensieve internationale coördinatie van de landbouwpolitiek die
(blokken) van landen binnen eigen grenzen voeren om een sociaaleconomisch en
ecologisch duurzame landbouw en voedselvoorziening in stand te houden of tot stand
te brengen.' De WTO lijkt het aangewezen platform voor deze op duurzame voedselzekerheid gerichte strategie.
212

Een te hoog gegrepen

duurzaamheidsideaal?

Bij toetsing aan de duurzaamheidsopvatting van het WRR-rapport vallen het huidige
GLB en de plannen tot zijn hervorming dus faliekant door de mand. Tegen dat scherpe
negatieve oordeel zal waarschijnlijk worden ingebracht dat het hanteren van deze brede
en integrale doelstelling van duurzame landbouw: een houdbare en rechtvaardige
voedselvoorziening van de wereldbevolking, van weinig werkelijkheidszin getuigt en veel
te hoog gegrepen, te idealistisch, te normatief is. Een reactie in deze zin bevestigt dan
overigens wel het gelijk van de WRR als deze de risico's en obstakels voor het bereiken
van mondiale voedselzekerheid meer ziet liggen op het gebied van de noodzakelijke
maatschappelijke aanpassingen dan in het vlak van de ecologische voorwaarden.
Het zijn uiteindelijk niet de onvermijdelijke grenzen van moeder aarde die armoede,
honger en gebrek op hun geweten hebben, maar het zijn de sociaal-economische en
economisch-politieke grenzen binnen onze wereldsamenleving die de solidariteit met
mensen en milieu begrenzen en de ongelijke verdeling van levensvoorwaarden in stand
houden, dan wel verscherpen. De doelstelling en vormgeving van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid der Europese Unie zijn daar niet los van te zien.
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Gerard Doornbos, voorzitter Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO).

Bij veilig en duurzaam hoort waardering veelzijdige taken van boer en tuinder
'Als gangbare boer zitje maatschappelijk een beetje in het verdomhoekje, althans voor je
gevoel. Maar als biologische boer krijg je nog eens schouderklopjes: wat doen jullie het
goed! Dat voegt een dimensie toe; dat geeft voldoening? En: 'Ik heb twee keer zoveel werk
als vroeger, maar ik vind het boeren veel leuker.'

Deze uitspraken van Henk Hidding, akkerbouwer in het Drentse Orverteveld, trof
ik aan in een inspirerend boekje ('Het land luistert) over biologische landbouw.
Een boer die daarin zijn draai heeft gevonden en die de plantenteler in zichzelf weer
uitgedaagd voelt. Met een veelzijdig aanbod, van biet en asperge tot groentepakket,
camping en excursie hebben hij en zijn vrouw winst geboekt en wel in meerdere
opzichten. Ze voelen zich maatschappelijk veel beter in hun vel zitten. Is maatschappelijk ondernemerschap de grootste uitdaging van de toekomst?
De Drentse ondernemer is een van de velen. Aanpassen, veranderen en vernieuwen.
Boeren en tuinders zijn in beweging. Ze realiseren zich heel goed, dat de wereld om hen
heen verandert. Ver weg en dichtbij boerenerf, snel en ingrijpend. Markt en milieu zijn
bepalende factoren voor de toekomst van hun bedrijven. Veilig en duurzaam, daar
draait het de komende decennia om in land- en tuinbouw.
Kritischer
Uit onderzoek blijkt dat de consument steeds kritischer wordt op de wijze van
produceren in de agarische sector. Dit staat het 'goede gevoel' achter produkten van
zeer goede kwaliteit in de weg. Wie de koppeling tussen kwaliteit en duurzaamheid op
het bedrijf niet tijdig maakt, schakelt zichzelf op termijn uit.
De uitdaging is derhalve om tijdig de bakens te verzetten. Boeren en tuinders
produceren niet alleen voedsel, grondstoffen, siergewassen. Ze produceren en beheren
ook het landschap en de natuur. Ze hergebruiken afval van de consument en de
levensmiddelenindustrie. Ze zijn actief op de markt van (agro)toerisme en recreatie.
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De consument wil in de winkel meer keus. In een periode van een sterk groeiende
welvaart wil hij meer natuur- en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel. Al vertaalt hij
die wens in de winkel wat minder snel in ander koopgedrag, de trend is onmiskenbaar.
Een groeiende groep consumenten krijgt bovendien meer vrije tijd, die ze ook in eigen
groene omgeving, in de vrije ruimte willen doorbrengen.
Op en om het agrarische bedrijf worden oude vertrouwde technieken ingehaald
door nieuwe. Biotechnologie en biologische gewasbescherming, het zijn ontwikkelingen die volop kansen bieden.
De kaart van agrarische Nederland wordt veelzijdiger. Boeren leggen zich toe op de
productie van voedings- en grondstoffen, anderen halen hun inkomen voor een klein of
groter deel uit stoffering van het landschap, flora en fauna, bos of camping. Het besef
groeit dat hun totale werk in dienst staat van de maatschappij.
Betrokkenheid
Landbouw en natuur, scheiden of verweven? Voor boeren biedt verweving zeker op
termijn meer mogelijkheden dan scheiding. Er zal minder agrarische grond 'geofferd'
hoeven te worden, in de streek kunnen meer boeren overleven. Wel zullen ze vaker
zeggenschap van anderen moeten accepteren. Als gevolg daarvan zullen betrokkenheid
van streekbewoners en hun waardering voor agrarische activiteiten toenemen. Vanuit
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Brussel en Den Haag komen meer en meer signalen dat men productie en beheer van
natuur en landschap daadwerkelijk wil gaan belonen.
De basis van agrarische natuurbeheer kan worden versterkt indien organisaties
voor natuurbescherming hun terreinen voor langere periodes verpachten aan boeren.
De overheid kan veel voorwaarden scheppen op het terrein van natuurbeheer. Tevens
zijn garanties nodig over natuur en landschapswaarden in ruimtelijke ordening en bij
milieu- en waterbeleid. Bij extra inzet op het gebied van natuurbeheer hoort een goede
beloning.
Veel boeren willen meer doen aan natuur en natuurbeheer. Ze schrijven het in
bladen, met naam en toenaam, ze schrijven het op borden op de rand van het erf.
Echter, de landbouworganisaties waren onvoldoende in staat om aan die wens snel en
doelgericht handen en voeten te geven. Die situatie begint nu te veranderen. De
overheid kan dit proces versnellen door boeren en tuinders juist op het gebied van
natuurproductie te stimuleren.
De samenleving zal de grenzen blijven aangeven voor het gebruik van bodem,
water, lucht en ruimte, ook voor boeren en tuinders. Binnen die kaders neemt de boer
zelf verantwoordelijkheid, ook in zijn eigen belang. Het is tevens in het belang van de
samenleving dat boeren kunnen blijven bestaan. En dat ze bij hun productie zorgvuldig
met natuur en milieu omspringen en voor hun inspanningen ook een redelijke
vergoeding krijgen.
'Nieuwe' balans
Veel individuele ondernemers in agrarisch Nederland zijn op zoek naar een 'nieuwe'
balans: ze willen hun agrarische activiteiten zo aanpakken, dat deze economisch,
sociaal èn ecologisch duurzaam zijn.

s
De term duurzaamheid staat voor mij gelijk aan individuele zorg en verantwoordelijkheid: het gebruik van bodem, water, lucht en ruimte mag geen beperkingen
opleveren voor komende generaties die op dezelfde grond door willen met het bedrijf.
Dit bedrijf staat immers niet op zich, het dient tegelijkertijd ook anderen buiten de

%
§
§
o
'

landbouw mogelijkheden te bieden om in hün behoeften op het terrein van natuur,
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landschap en recreatie te voorzien.
Als de boer die combinatie van zorg en verantwoordelijkheid waarmaakt mag hij
aan de samenleving vragen, dat er ruimte blijft voor zijn agrarische activiteit. Daarom
wil de land- en tuinbouw ook meedenken over de inrichting van het platteland en het
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gebruik van de ruimte buiten stad. Duurzaamheid houdt per definitie in dat natuur en
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milieu zo min mogelijk worden belast, al zal er altijd een bepaalde mate van milieu-
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belasting blijven. Hoe evenwichtig een bemesting ook wordt uitgevoerd, het blijft
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onvermijdelijk dat enig mineralenverlies naar het milieu optreedt.
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Altijd zal het gaan om een evenwicht tussen enerzijds wat boeren en tuinders
produceren en anderzijds hoe ze dat doen en welke zorg ze hierbij aan de dag leggen
voor natuur en milieu. Tegen die achtergrond ontwikkelt zich een soort ondernemerschap, dat steeds meer oog toont voor maatschappelijke ontwikkelingen. Toegespitst op
duurzaamheid betekent dit geenszins dat de een het per definitie beter zou doen dan
dan de ander. Een traditionele, regulier werkende boer kan met zijn kwaliteit van
bedrijfsvoering eveneens voldoen aan wat de markt vraagt. De steekwoorden zijn
gezond en schoon, veilig en duurzaam.
Bedrijfsstijlen
Maatschappelijk ondernemerschap als basis onder het agrarische bedrijf betekent
automatisch een waaier aan soorten bedrijven en bedrijfsstijlen. Met allemaal
ondernemers die hun eigen keuzes maken. Groot en klein, intensief en extensief,
voltijds en in deeltijd. Dat veranderende pallet moeten de landbouworganisaties
voortdurend op het netvlies houden.
Duurzaam agrarisch ondernemen betekent meestal dat bedrijfsontwikkeling en
persoonlijk ontwikkeling hand in hand gaan. Er is lef voor nodig, je moet durven.
Duurzaamheid in de praktijk is geen zwevend ideaal meer. Zoals bij elke onderneming
kan duurzaamheid niet zonder bedrijfsplan, je moet weten waar je naar toe wilt. Zo'n
plan omvat duidelijk omschreven doelen, zowel op het gebied van milieu (bijvoorbeeld
voor mineralen en gewasbescherming) als sociaal-maatschappelijk doelen (bijvoorbeeld dierenwelzijn, arbeid en erfbeplanting).
Dit betekent voor belangenbehartigende organisaties dat de luiken open moeten.
Bewustwording over duurzame landbouw is uitermate belangrijk. De consument wil
zien wat er verandert en hoe en waarom dat gebeurt. Een open houding leidt er toe dat
de consument ook eerder aangeeft waar het nog beter kan.
De land- en tuinbouworganisatie in de regio moeten zich dichter naar het boerenerf
bewegen met als doel een betere dienstverlening voor de ondernemer. Dit houdt niet
alleen in bedrijfsgenoten bieden waar ze als ondernemers om vragen. Het betekent ook
die ondernemers en hun gezinsleden - iedereen praat mee aan keukentafel! belegeleiden, ondersteunen en prikkelen; zowel bij het verzamelen van kennis als het in
gang zetten van veranderingen op bedrijfsniveau.
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Losmaken
Landbouworganisaties moeten zich derhalve losmaken van oude, vertrouwde patronen
en werkwijzen. In LTO-verband past een intermediaire rol waarbij het vizier meer
gericht moet worden op de samenleving, op de consumenten. Met hun signalen kunnen
leden-ondernemers worden geïnformeerd en gestimuleerd.
Aan de basis in de landbouwsector zelve is dezelfde beweging zichtbaar. Kijk maar
hoe het fenomeen milieucoöperatie van de grond is gekomen. Het is te danken aan
kleine groepen volhouders, dat die coöperatie op meerdere plaatsen vaste vorm begint
te krijgen. Landbouworganisaties en -coöperaties hobbelden wat achter de feiten aan.
Ook als het gaat om duurzame landbouw vragen individuele, gezamenlijke,
sectorale en regionale ontwikkelingsplannen om ondersteuning op maat; de land- en
tuinbouworganisaties en -coöperaties hebben hierbij een belangrijke taak. Inzet bij niet
uitsluitend ontwikkelen, maar helpen bij verpreiding van kennis en toepasing ervan in
de praktijk. In het verlengde daarvan passen marktactiviteiten, zoals een positieve
beeldvormimg van product en producent, de invoering van een agro-milieukeur en het
haarfijn op elkaar afstemmen van producent en partijen in de keten.
Voor landbouworganisaties liggen tal van taken in het verschiet op markten als
(agro)toerisme, energie, natuur en landschapsbeheer, hergebruik van afval. Voorzichtig
worden de eerste schreden gezet op weg naar opzet en financiering van naar natuur- en
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landschapsorganisaties.
De liberalisering van het landbouwbeleid zal wereldwijd doorzetten, de trend naar
meer natuur en landschap ('Nederland twee keer zo mooi') zal aanhouden.
Boeren en tuinders zijn baas op eigen erf, maar zullen het veel meer moeten zoeken
in samenwerking met anderen. Bijvoorbeeld in een milieucoöperatie of in de vorm van
een convenant. Of in de productieketen; samenwerking betekent dan ook kosten
beheersen en samen staan voor een kwaliteitsproduct. Zo bekleedt de primaire
producent zijn rol in de keten. Die rol verdient naar mijn mening veel meer aandacht.
Welvaart en welzijn
Boeren en tuinders leveren een wezenlijke bijdrage aan de welvaart en het welzijn in
ons land. Welvaart gezien de economische betekenis als producent en handelspartner.
En welzijn in de zin van zorg voor natuur, landschap, milieu en gezondheid.
De veranderde samenleving doet steeds nadrukkelijker een beroep op de boeren en
tuinders om hun bijdrage aan het welzijn te vergroten.
Van de ondernemer wordt meer gevraagd. Hij registreert zijn bedrijfsgegevens
(meten is weten), hij drukt zijn kosten (meststoffen, energie) en hij moet meer en meer
kennis in huis halen door middel van cursussen, studiegroepen en excursies.
Wie goed luistert naar de consument, zal een belangrijker marktaandeel verwerven.
Een positieve houding van de consument is 'af te dwingen' door zelf te laten zien dat je
diervriendelijk en milieuverantwoord te werk gaat, dat kwaliteitsprodukten worden
geleverd en dat agrariërs zich inzetten voor een aantrekkelijk en leefbaar platteland.

Sinds jaar en dag doen boeren aan agrarisch natuurbeheer, ze hebben er echter
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lange tijd niet direct voor betaald gekregen. Hun beloning zat in de opbrengstprijs van

o

het product (voeding, bloem, plant). Tegenover beperkingen aan of het sturen van de
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productie (milieu, welzijn van dieren, productiebeheersing) stelt Brussel tegenwoordig
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inkomenstoeslagen. De Europese Unie wil de integratie tussen natuur- en milieubelangen en landbouw (inkomenstoeslagen) doorzetten. Die lijn stuit op grote
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bezwaren van Nederlandse boeren en tuinders.
In wezen is agrarisch natuurbeheer een zelfstandige, economische activiteit.
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De overheden, de gezamenlijke ministeries kunnen daar op inzetten door agrarische
natuurbeheer te verheffen tot centraal beleidsthema. Dit kan planmatig en financieel;
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door premies en selectieve lastenverlichting. Sturen om de natuur een handje te helpen,
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helpen de natuur te sturen. En te spreiden over het hele land. De milieu- en beheers-
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coöperatie kan daar naadloos bij aansluiten.
Waar moet het met de landbouw naar toe? Over het doel blijkt onder boeren niet
zoveel meningsverschil te bestaan als vaak wordt verondersteld, zo bleek onlangs op de
Landbouw-RAI. LTO-Nederland hield daar vijf dagen achtereen een minidebat over
duurzame landbouw. Naast reguliere, al dan niet geïntegreerd werkende, melkveehouders en akkerbouwers zetten toen biologische en ecologische melkboeren uiteen
welke concrete maatregelen zij, elk op hun eigen wijze, nemen op hun bedrijf nemen
om duurzaam te boeren.
Hun visie, aanpak en maatregelen waren fundamenteel verschillend, maar meerdere
keren kwamen zowel inleiders zelf als toehoorders tot de conclusie dat boeren de
verschillen in de praktijk kleiner zagen worden. 'We groeien naar elkaar toe', zo luidde
meerdere keren de conclusie.
Duurzaam en veilig, met die doelen wordt van de overheid derhalve een beleid
gevraagd, dat de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer centraal stelt. Dus
liever een natuur- en milieubeleid, dat uitdaagt en stimuleert dan een beleid met ge- en
verboden, met achter elke boom een controleur of politieagent. Stimuleren en voortgang houden in een proces op basis draagvlak bij de ondernemers zelf - zij moeten het
in de praktijk immers uitvoeren! - werkt veel beter dan een beleid met controles en
boetes.
De boodschap aan de overheid luidt kortweg: schep zodanige voorwaarden dat
agarische ondernemers hun bedrijfsvoering permanent op duurzame land- en tuinbouw kunnen richten. Geef boeren middelen en instrumenten om die verlangde
omslag op hun bedrijf te maken.
Veelzijde rol
Duurzame landbouw zal in de alledaagse praktijk van ondernemers neerkomen op
doelen die in elkaar worden geschoven. Doelen die garanderen dat de productie
milieuverantwoord is, dat tegemoet wordt gekomen aan de wensen van de consument
en dat bovendien een bevredigend inkomen voor de boer is te verdienen. Duurzame
landbouw kan als de veelzijdige rol van de boer ook erkend en beloond wordt.
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Aanhakend bij de actualiteit van vandaag constateer ik dat de agrarische
bedrijvigheid bij de afweging van allerlei belangen wat op de achtergrond dreigt te
raken. Land- en tuinbouw als restpost, terwijl het een sterke drager is en blijft van het
totale landelijke gebied.
De multi-functionale rol van land- en tuinbouw vraagt om een brede, krachtige
ondersteuning. Goede productiviteit blijft binnen bereik, maar kwaliteit, milieu,
welzijn van dieren en natuurlijker productiemethoden komen voorop te staan.
Duurzaam en veilig, Brussel geeft meer en meer signalen in die richting. Als het dan
gaat om de ruimtelijke herstructurering van Nederland zal naar mijn overtuiging direct
aangehaakt moeten worden bij de meerzijde functies en rol van land- en tuinbouw.
De naam Sicco Mansholt staat voor velen nog gelijk aan 'grondlegger van het
Europees landbouwbeleid', aan de man die in Europa naar schaalvergroting streefde in
land- en tuinbouw. Op hoge leeftijd heeft hij zich nog intensief beziggehouden met
wereldomvattende thema's als energie en de druk op natuur en milieu. Het zijn dezelfde
thema's, die een revolutionaire omslag van denken te weeg zullen brengen bij boeren en
tuinders in de Europese Unie. Als de samenleving de veelzijdige functie van ondernemers op waarde zal kunnen schatten, dan ziet de toekomst van duurzaam werkende
boeren en tuinders er warempel zonnig uit.
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Wim Meijer, voorzitter van de Raad van Beheer, Rabobank Nederland.

Duurzame Landbouw en Financiering
Duurzame ontwikkeling: een leidraad voor het ondernemen

Sinds mensenheugenis heeft de mens de omgeving steeds naar zijn hand proberen te
zetten. Zo worden natuurlijke hulpbronnen omgezet in goederen en diensten die hem
nut verschaffen. In de afgelopen 350 jaar hebben we geleerd, dat we de functionaliteit
van de wereld der natuur, die voortvloeit uit het succes van haar onderliggende
processen en complexe systemen en mechanismen, met wetenschap en techniek
kunnen doorgronden en kunnen sturen. De mens heeft zich zodoende buiten en boven
de natuur gesteld. Groei wordt in het heersende economisch denken als onvermijdelijk

gezien en per definitie als positief: 'Je groeit of je gaat ten onder'. Schaalvergroting en
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intensivering waren en zijn het perspectief van vele bedrijven. Wanneer men tegen
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grenzen van de groei aanloopt, wat onvermijdelijk gebeurt, ontwikkelt men nieuwe
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technologieën en zoekt men nieuwe hulpbronnen en nieuwe consumenten. Perfectie
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wordt in die opzet pas bereikt, wanneer er niets meer valt toe te voegen. Prestaties van
organisaties worden gemeten in hun bijdrage aan het BNP of aan de export of in de
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koersstijging per aandeel. In toenemende mate blijkt dit type menselijk handelen en
ingrijpen in de omgeving negatieve gevolgen te hebben. De biodiversiteit neemt af,
regenwouden verdwijnen, de bodemkwaliteit degradeert, schoon water is schaars en
de ozonlaag wordt aangetast. Het besef dat op den duur de basis van onze welvaarts-
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economie weg zal vallen, indien we onze natuurlijke hulpbronnen stelselmatig blijven
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'opeten', begint bij steeds meer mensen door te dringen. Het hervinden van de afhanke-
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lijkheid tussen de mens en de natuur en van de samenhang en integriteit van de wereld
is en behoort dan ook ieders eerste zorg te zijn in het komende millennium. Duurzame
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ontwikkeling wordt het adagium. Het is alleen een vraag in welk tempo en welke vorm
die zal plaatsvinden. Hoe ziet de tijdslijn eruit, waarin 'maatschappelijke' uitputting
van de basisfactoren van onze welvaartseconomie, waaronder fossiele energie, grondstoffen, schoon water, bodem en lucht zich zullen expliciteren? De samenleving dicht
daarbij het bedrijfsleven in toenemende mate een sleutelrol toe in het beheer van de
natuurlijke hulpbronnen. De land- en tuinbouw loopt daarin als producent van ons
voedsel en als hoofdgebruiker van het landelijk gebied vooraan. Bedrijven, dus ook
financiers, zullen steeds meer op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid worden
aangesproken/gewezen. De primaire betekenis van een bedrijf of een sector voor een
samenleving zal niet meer uitsluitend de bijdrage aan het BNP of aan de export zijn,
maar in toenemende mate ook de bijdrage aan de kwaliteit van het leven, dus aan het
welzijn van de mensen.
Duurzame landbouw
Vanuit de duurzaamheidsgedachte zullen er met betrekking tot de produktie van
voedsel en de kwaliteit van voedsel en voeding krachten uitgaan, die vragen om een
transformatie van de huidige landbouwsystemen in de wereld. Voorzover nu te overzien
valt, zullen onder invloed van duurzame ontwikkeling over een langere periode de
volgende veranderingen optreden:
-

De positie van (agrarisch) grondstoffen zal fundamenteel wijzigen. De fossiele
energiebasis van vele economische activiteiten zal via een transformatieproces
plaats maken voor één van herwinbare grondstoffen. Natuur wordt de bron van
grondstoffen en van inspiratie voor processen in de chemie en in de energiesector.

-

Voedselprodukten zullen een andere inhoud en betekenis krijgen en voedselketens
zullen er anders uit gaan zien.

-

De beschikbare hoeveelheden vruchtbare grond en schoon water voor duurzame
voedselproduktie zullen beperkt zijn.

2

Er zullen krachten uitgaan om te produceren daar waar er geconsumeerd wordt en te
eten wat er in het seizoen groeit en bloeit, terwijl de integriteit van dierlijke en
plantaardige produkten door consumenten zal worden getoetst. De verbouw van
bepaalde gewassen, zoals katoen en rijst, zal vanwege het relatief hoge water- en
pesticidenverbruik ook op de milieu-agenda komen te staan. De vraag of we in
Nederland alles moeten produceren wat kan, zal in de maatschappelijke discussie over
een duurzamere wereld aan de orde worden gesteld, evenals de exportgerichtheid van
onze economie. Het duurzaamheidsvraagstuk van de Nederlandse landbouw heeft niet
alleen te maken met de produktiesystemen en de kwaliteit van de produkten maar ook
met de negatieve effecten van de intensieve produktiestructuur in sommige gebieden
op de kwaliteit van de leefomgeving.
De ontwikkeling van de Nederlandse land- en tuinbouw staat overigens niet alleen
onder invloed van het duurzaamheidsvraagstuk maar de sector maakt tevens een draai
van een kopers- naar een verkopersmarkt.
Duurzame agrarische produktievormen zijn niet alleen de toepassing van
biologische methoden. Ook in de gangbare intensieve produktiesystemen vinden er
ontwikkelingen plaats om het milieu te sparen. Genoemd kunnen worden systemen
die inmiddels het predikaat 'groen' hebben gekregen (stallen, kassen e.d.). Een barrière
voor een massale vervanging van de gangbare systemen is, dat er dan sprake is van
kapitaalvernietiging, omdat de bestaande investeringen nog niet zijn afgeschreven.
Het landbouwbedrijfsleven kijkt op tegen deze kosten. Men wordt door regelgeving
echter gedwongen om met de 'tijd' mee te gaan. Een ander omschakelingsprobleem is
de (nog steeds) hogere prijsstelling van "duurzame" produkten. Veel producenten
durven (nog) niet om te schakelen, uit vrees dat de afzet door deze hogere prijsstelling
stagneert.
Financiering

Boeren en tuinders hebben in de afgelopen 15 jaar steeds meer te maken gekregen met
opeenvolgende wet- en regelgeving op het gebied van milieu en natuur. Onder drukvan
wet- en regelgeving hebben agrarische bedrijven om 'in leven te blijven' vooral geïnvesteerd in innovaties met een korte termijn perspectief. Het gaat om een optimalisatie/
efficiency-verbetering van bestaande produktiemethoden en produkten. Voor het
behoud van de continuïteit van het bedrijf wordt er geinvesteerd in mestproduktierechten en in grond. Tot deze categorie behoren o.m. ook bedrijven die omschakelen
van intensieve naar extensieve vormen van landbouw of naar biologische landbouw.
Bij innovaties met een middellange termijn perspectief gaat het om een verdergaande
vernieuwing van de huidige produktietechnieken. Innovaties met een lange termijn
perspectief hebben betrekking op functiegerichte innovaties d.w.z. het op maat maken
van produkten vanaf het begin van de keten. Het gaat om geheel nieuwe produktieconcepten, veelal met slogans, zoals 'Zaad op maat', 'Precisie landbouw' en de 'Plant als
fabriek'. Daarbij wordt getracht extra produktie niet meer tot stand te laten komen
door meer grond en/of meer inputs maar door meer kennis (hoog technologisch
gestuurde systemen). Ook wil men kwaliteitaspecten van het eindprodukt (consumentenvraag) in de genetische code van de plant vast leggen.

De financieringsvraag van een bedrijf ligt primair op het bord van de ondernemer.
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Hij of zij zal onder meer moeten beschikken over voldoende eigen (risicodragend)
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kapitaal om de ontwikkeling van zijn/haar bedrijf te kunnen dragen. De vermogens-
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behoefte van een bedrijf overstijgt in de regel echter het beschikbare eigen vermogen
van de ondernemer. Hij doet derhalve een beroep op vreemd vermogen, dat wordt door
banken en andere financiers, die op de geld- en kapitaalmarkt opereren, aangeboden.
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Daarnaast speelt in de Nederlandse land- en tuinbouw het zgn. familiekapitaal, nog
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altijd een belangrijke rol, hoewel relatief gezien van afnemend belang. Voor banken

§

vormt de milieuwet- en -regelgeving een gegeven, waarmee nadrukkelijk rekening
wordt gehouden bij de beoordeling van een financiering. De klassieke bankfinanciering
is namelijk gebaseerd op het mijden van risico's die niet beheersbaar zijn. De traditio-
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nele houding van banken bij de financiering is tot nu toe passief geweest. In toene-
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mende mate worden banken met hun neus op de feiten (regelgeving, jurisprudentie en
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milieubeweging) gedrukt en beseffen ze, dat ze een actievere rol en functie in de
samenleving te vervullen hebben. De weg er naar toe is, dat men eerst pogingen doet
om milieucomponenten van allerlei activiteiten in de kredietverlening te integreren en
meer aandacht te besteden aan interne milieuzorg en externe communicatie.
Zo moeten de inrichting en de milieubedrijfszorg van het bankbedrijf voldoen aan de
milieucriteria. Voorts wil men op den duur een 'schone' kredietportefeuille. Daarbij
blijft de primaire aandacht bij de financiering van bedrijven gericht op de hoofdstroom. Afwijkingen van de hoofdstroom die onvermijdelijk ontstaan als gevolg van
het transformatie proces, worden vaak 'over het hoofd' gezien. Ze worden beschouwd
als een onvolwaardige activiteit of als een vorm om het hoofd boven water te houden.
Het vertrouwde perspectief van de bedrijven is immers schaalvergroting en intensivering. Deze manier van kijken is overigens niet specifiek op te hangen aan banken
maar men komt die overal in de samenleving tegen. Pas in een latere fase van
ontwikkeling zullen banken een meer pro-actief beleid gaan voeren. De drijfveer achter
deze beweging is de noodzaak om gestalte te geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die door de samenleving zal worden 'afgedwongen'. Dit betekent
bijvoorbeeld, het organiseren van fondsen en het actief participeren in processen, zoals
het wereldvoedselvraagstuk, duurzame landbouw, herwinbare energie en schoon water.
Het gaat om het ondersteunen en stimuleren van innovatie met lange termijn marktperspectieven. Daarbij gaat het primair niet om het beschikbaarstellen van schenkgeld.
Macro gezien ligt wat duurzame landbouw betreft een aantal vraagstukken op tafel
waarin de overheid procesmatig een veel actievere rol zou moeten vervullen.
Te noemen vallen: De sanering van de concentratiegebieden en de vormgeving van
natuur en landbouw in de regio.
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Financieren van Innovatie
Vele innovatieve ontwikkelingen in de sfeer van duurzame landbouw verkeren vanuit
commercieel oogpunt nog in een wordingsproces. Heeft dit niet betrekking op de
technologie, dan heeft dit te maken met marktimperfecties. Bij die initiatieven kan het
namelijk zo zijn:
-

dat de technologie deels praktisch nog getoetst moet worden,

-

dat er nog geen bestaande markt voor is,

-

dat zonder een alliantie in de keten de kans op succes nagenoeg nihil is,

-

dat het te behalen financiële rendement op korte termijn nog heel laag is.

Vaak zijn deze initiatieven kleinschalig van omvang; innovaties beginnen per definitie
op kleine schaal. Innovatie (en vernieuwing) is bovendien vaak tegen de stroom in
roeien. Op weg naar de markt hebben de vernieuwers een steun in de rug nodig. Vooral
ook, omdat ze vanwege hun 'alternatieve' ideeën niet begrepen worden door hun
'traditioneel denkende' omgeving. De reëele kans dat een initiatief halverwege de rit
helemaal mislukt, is vrij groot. Ze kunnen echter van strategisch belang zijn voor het
ondernemerschap in de toekomst.
Een concreet commercieel perspectief ontstaat veelal pas hierna. Dit kan positief
maar ook negatief zijn. Maar de investering is essentieel om nieuwe kansen van het
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ondernemen inzichtelijk te maken. De ondernemingen rondom deze innovatie hebben
doorgaans een bovengemiddeld investeringsrisico en een bovengemiddelde
opbrengstverwachting.
Er zijn drie categorieën te onderscheiden:
1

De startende ondernemers/ondernemingen. De man/vrouw die een idee heeft en bij
derden geld zoekt om aan te tonen dat met zijn/haar idee 'geld' verdiend kan
worden. 'Willy Wortels', die men in deze categorie tegenkomt, zijn vaak geen
ondernemers. Het onderscheid tussen startende ondernemer en startende
onderneming is daarom van belang.

2

Jonge innovatieve bedrijven met een groeipotentie, die door een zwakke balansstructuur geen ruimte hebben om hun innovaties uit cash flow te financieren.

3

Projecten en ondernemingsinitiatieven die onder de zgn. Groenfondsregeling e.d.
zouden kunnen vallen maar vanwege een zwakke balansstructuur of anderszins, de
reguliere bancaire financiering niet rond weten te krijgen en daardoor ook niet voor
'groen' financieren in aanmerking komen.

Zoals eerder opgemerkt ligt de financieringsvraag bij een innovatieve ontwikkeling
primair op het bord van de ondernemer. Hij of zij zal onder meer moeten beschikken
over eigen (risicodragend) kapitaal om het idee vorm te kunnen geven. De overheid
heeft vaak een subsidieregeling of een fiscale voorziening om innovatieve ontwikkelingen te stimuleren, maar die zijn over het algemeen lang niet toereikend om de vraag
naar risicodragend kapitaal te dekken. Banken stappen normaliter niet in de financiering van bedrijfsactiviteiten die een experimenteel karakter hebben. Bij innovatieve
projecten gaat het immers om een vraag naar risicodragend vermogen, dat primair

door de ondernemer zelf moet worden opgebracht. Met groenbeleggingsfondsen en
participatiekapitaal kan men slechts projecten financieren die commercieel haalbaar
zijn (minimale rendementseis) en die een bepaalde minimale omvang (van enkele
miljoenen guldens) hebben. Bovendien heeft men bij de Groenfondsen rekening te
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houden met het acceptatiebeleid van de overheid. Kleinere ondernemingsinitiatieven
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komen ook bij deze categorie financiers niet in beeld.
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Rol en functie van de financier
Kenmerkend is, dat het financieren van innovaties geen passieve beleggingshandeling
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is, in tegendeel. Er is sprake van actieve betrokkenheid. Men is hier meer als adviseur,
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netwerker, organisator en bemiddelaar dan louter als financier bezig. Men vervult de
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functie van partner. Men moet er van uitgaan, dat op korte termijn per saldo veel meer
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(financiële) kosten gemaakt zullen moeten worden Vernieuwing kost tijd voordat ze op
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grote schaal commercieel geld opbrengt. Vijf tot tien jaar de schouders eronder zetten,
is een reële termijn die men in acht moet nemen. Het is lange termijn werk, waarbij
men vooruit moet durven denken. Daar innovatie een zoekproces is, gaat het ook niet
altijd om eenmalig geld verstrekken, maar men wordt mogelijk geconfronteerd met
meerdere financieringsrondes. Wie a zegt moet ook b zeggen, is hier de ondernemingsfilosofie. Men stapt er in, omdat men overtuigd is, dat het op termijn nieuwe kansen
voor de ondernemende mens schept en bijdraagt aan de realisatie van een duurzame
samenleving.
Een financier van innovaties moet primair niet geïnteresseerd zijn in een op korte
termijn te behalen financiële winst uit zijn kapitaalinbreng. Hij is vooral geïnteresseerd
om bij innovatieve en duurzame ontwikkeling betrokken te blijven vanwege de
commerciële kansen, die veelal pas in de daaropvolgende fasen ontstaan.
Voor een financier is het herkennen en inschatten van investeringsproposities,
die innovatief en kansrijk zijn, geen sinecure. Men heeft zeer specifieke kennis nodig,
men moet het betrokken veld kennen om te kunnen beoordelen of het idee in de
praktijk een kans van slagen heeft. Bovendien moet men voor zowel een kleine
investering van een ton als voor een relatief grote investering van tien miljoen gulden
een even grote inspanning plegen ('cue diligence', beheerskosten e.d.). Kleine,
innovatieve, kansrijke investeringen en bedrijven vallen in de huidige kapitaalmarkt
zodoende veelal tussen de wal en het schip.

Rol en functie Overheid
Voor innovatie is investeren in kennisontwikkeling cruciaal. De overheid heeft met
name in kennisontwikkeling en innovatiestimulering al dan niet in samenspel met het
bedrijfsleven een prominente rol te vervullen. Het terugtreden van de overheid is een
beweging die gaande is. Zij wil haar traditionele rol als bestuurder en aangever van de
sector voortaan gaan delen met het bedrijfsleven. De overheid wil meer een faciliterende, voorwaarde scheppende en ondersteunende rol vervullen. Fundamentele
kennisontwikkeling, strategische verkenningen en innovatiestimulering van de landen tuinbouw blijven primair het domein van de overheid. Een kader voor een zulk een
beleid is neergelegd in de nota 'Dynamiek en vernieuwing' van de Minister van LNV.

223

Tot slot

Duurzame ontwikkeling wordt dan ook naast marktwerking een stuwende kracht voor
vernieuwing. Om zulk een transformatieproces in gang te zetten is een voortdurende
inspanning van overheid, bedrijfsleven en burgers nodig. In dat proces zal het
bestaande verder worden geperfectioneerd, terwijl vernieuwing en innovaties zich aan
de lopende band zullen aandienen. Daarbij zullen zij steeds opnieuw moeten bewijzen
dat ze beter zijn. Een kenmerk van deze tijd is, dat er niet een oplossing voor iedereen
en in alle gevallen van toepassing zal zijn. Niks staat vooraf vast. Deze 'onzekerheid'
vraagt om een nieuw soort ondernemerschap, dat zich kenmerkt door durf, innoverend
en creatief vermogen en flexibiliteit.
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