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Zout, solidariteit en 

intensieve veehouderij 
De intensieve veehouderij wordt al jaren geplaagd door ziektes en schandalen. 
Grootschalige aanpak van de sector is hard nodig. Er is een parallel te tre.kken met 
de zoutwinning uit het verleden van waaruit je een hele andere benadering voor kunt 
stellen: alle zelfstandige bedrijven moeten ondergebracht worden in een grote onder
neming. Als het bedrijfsleven dat niet wil doen, moet de overheid verantwoordelijk
heid tonen, aldus Max Schulte. 

DOOR MAX SCHULTE 

Jarenlang heb ik als informaticus mijn brood verdiend vanuit mijn eenmanszaak. In sociaal-eco
nomische termen was ik een kleine zelfstandige te noemen. Mijn drijfveren waren gewin noch 
ondernemerszin. Het was eerder een kwestie van' 'ik sta hier en kan niet anders'. Vanuit die hou
ding gaat mijn sympathie dan ook als vanzelfsprekend uit naar mensen die vanuit dezelfde hou
ding werken. Toch zijn er grenzen aan die solidariteit. 

Om dat te verduidelijken wil ik een korte samenvatting geven uit een boek met de titel zour , 
waaruit ik hieronder veelvuldig zal citeren. In hoofdstuk 20 beschrijft de auteur de geschiedenis 
van de zoutwinning in het Engelse Cheshire. Het zout werd er gemijnd door kleine zelfstandigen, 
veelal met behulp van hun families. Nog afgezien van de erbarmelijke arbeidsomstandigheden 
(zelfgekozen volgens 'de liberaal; toe gedwongen volgens de marxist) werden op termijn ook kwa
lijke gevolgen van de winning merkbaar in de vorm van bodemverzakkingen. Hierdoor konden 
huizen en kantoren grote schade oplopen. Een rèiziger uit die tijd schrijft in Chamber's Journal 
(1879): "De weg lijkt doorsneden met een aantal miniatuurdalen en in de onmiddellijke nabijheid 
daarvan staan veel huizen uit het lood. Sommige hangen wel 60 centimeter voorover over de 
straat, terwijl andere tegen hun buren leunen en die wegduwen. Schoorstenen hellen en vormen 
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een gevaar, terwijl ramen en deuren niet meer 
goed open- en dichtgaan. In de ramen zijn 
veel ruiten gebroken; in de muren zitten 
scheuren, van haarscheurtjes tot handbrede, 
en de gemetselde bogen boven de deuren en 
doorgangen missen hun sluitsteen, of die 
staat op het punt eruit te vallen, en in veel 
gevallen heeft men die Dogen vervangen door 
korte balken. Binnen in de huizen is het niet 
veel beter. De plafonds zijn gescheurd en de 
lijsten vallen naar beneden, terwijl het stuc
werk aan de muren en het behang vol scheu
ren en gaten zit. De deuren gaan ofwel niet 
meer open als ze niet voortdurend opnieuw 
worden afgehangen, of ze zwaaien open op 
het moment dat de klink naar beneden wordt 
gedaan." 

Schadeclaims 
Toen men eenmaal begreep waar de verzak

kingen vandaan kwamen, bleek het moeilijk 
de schuldigen aan te wijzen. Het gebied rond
om een zoutwerk kon best stabiel blijven, ter
wijl het zoutwater dat er omhoog werd 
gepompt de oorzaak was 
van een verzakking zes kilo-
meter verderop. Twee of 

kocht hun bedrijf aan de Salt Union. 
In 1891 toen het wetsvoorstel voor schade
loosstelling aan gedupeerden van de zoutin
dustrie opnieuw in het parlement werd inge
diend, verdedigde de Salt Union zich met 
dezelfde argumenten die de onafhankelijke 
zoutwinners tien Jaar eerder hadden gebruikt. 
Maar nu was de situatie veranderd. Er was nu 
sprake van één enkele zondebok die dUidelijk 
verantwoordelijk was. De plaatselijke inwo
ners gaven een vermogen uit om het wets
voorstel erdoor te krijgen en de Salt Union en 
haar aandeelhouders gaven een vermogen uit 
om het tegen te houden. Maar de wet kwam er 
en binnen tien jaar was het de Salt Uni on zelf 
die schadeclaims indienden omdat ze te lij
den had gehad van verzakking~n veroorzaakt 
door andere zoutwinners. 

Harde aanpak 
De beschreven situatie doet mij denken 

aan de intensieve veehouderij van vandaag 
de dag die grotendeels door kleine zelfstan
dige ondernemingen wordt gevoerd e'n die 

zich veelal in een dusdani-
ge benarde positie bevin
den dat ze zich niet meer 

drie zoutwerken die zich 
dichter: bij het gat bevond~n 
hadden misschi,en helemaal 
geen' schade aangericht. 

Welke partijen kunnen veroorloven enige 
ethiek in hun bedrijfsvoe
ring te handhaven. Hoewel 
ik mezelf op grond van durVen het aan? 

De schuldigen aanwijzen 
werd een belangrijk juri-
disch probleem. Aangezien 
de schuldige' niet kon worden aangewezen, 
kon een gedupeerde ook geen aanklacht 
indienen. Kon men de zoutindustrie als 
geheel niet aansprakelijk st~llen? Er werden 
burgercomités opgericht die een petitie 
indienden bij het parlel1).ent voor een wets
voorstel dat slachtoffers van de zoutindustrie 
schadeloos nlOest stellen. Na lang argumente
ren werd dit voorstel rond 1880 verworpen. 
In 1887 bracht een groep geldschieters uit 
Londen een groot bedrag bijeen om zoutwer
ken op te kopen voor een onderneming, die ze 
Salt Union Ltd. doopten. In Cheshire, met zijn 
lange 'traditie van individualisme en kleine 
privé-ondernemingen, waren veel mensen 
kwaad dllt een mammoetbedrijf één voo,r één 
de plaatselijke zoutwinners uitkocht. Maar de 
top van het bedrijfsleven had het gevoel dat 
de Salt Union een werkbare oplossin~ was 
voor een sector met teveel concurrenten. 
Vijfenzestig procent van de producenten ver-

Noten: 

, mijn eigen gesteldheid 
solidair zou kunnen tonen 
met deze beroepsgroep, 

breng ik' dat uit hoofde van andere overwe
gingen niet op. Wellicht zou het ook voor 
deze sector als geheel beter zijn, wanneer 
haar activiteiten door grootschaliger privé
ondernemingen zouden worden overgeno
men. Alleen dan kan er sprake zijn van een 
gerichte aanpak van deze sector die ons nu 
al jaren aaneen overspoelt met ziektes, 
mestoverschotten, ongeremde subsidiecon
sumptie, fraude, hormonenmaffia en zo 
voort. De bestaande overlegstructuren heb
ben aangetoond schromelijk tekort te schie-
ten. 

Het wordt tijd voor een echt harde aanpak. 
Als er geen marktpartijen te vinden zijn die 
hier in durven stappen, blijft de overheid 
geen andere keus dan weer een staatsbedrijf 
op te tuigen om de sector te saneren. Welke 
partijen durven het aan een dergelijk initia-
tief te ondersteunen? . 
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