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Schipperen tussen productie, 
duurzaa:rnheid en rechtvaardigheid 

In gesprek met Niels Röling 

Door S im o n e Lovera en Allan Va r kev i sser 

N iels Röling is bijzonder hoogle
raar Landbouwkennissystemen 
in Ontwikkelingslanden bij de 

vakgroep Voorlichtingskunde a~ de 
Landbouwuniversiteit van Wageningen. 
Hij typeert zichzelf als eén sociale weten
schapper met een naar eigen zeggen nog
al on-Wageningsé benadering van land-

Een gesprek over de N.R.: De gangbare opvatting, zeker bin
nen de Landbouwuniversiteit, is dat we 
straks met 8 miljard mensen op deze 
aardbol wonen en dar'het gezien de na
tuurlijke hulpbronnen heel goed mogelijk 
is om iedereen van voldoende voedsel te 
voorzien. Maar - en nu komt het - dan ben 
je wel verplicht om de mogelijkheden van 
de technische vooruitgang optimaal te be
nutten. Dat is de dominante houding 
waarbij de nadruk steeds komt te liggen 
op de 'best technical means', waardoor een 

dominantie van 
het technische denken, 

de macht van agrarische 

, 
bouwvraagsïukken. In zijn inaugurele re-
de van 1995 vrbeg hij aandacht voor de 
zogenaamde mteractiéve landbouwweten
schap', oftewel -een laftdbouwwetenschap 
die integratief en_ ,,\ probleemgericht te 

instituties en de interactieve 
betekenis van het 

begrip duurzaamheid. 
e------------------------------. 

werk gaat. De landbouwwetenschap moet meerdere doelen kun
nen dienen in plaats van alleen hogere productie en milieu-effi
ciëntie': De ~ gÎUigbare wetenschap gaat te zeer uit van generali
seerba~l1eid; \vetmatigheden en eenduidige, meetbare doelen. 
Röling bepleit een constructivistisch perspectief waarin de werke
lijkheid wordt gezien als 'mensenwerk' en de aard van weten
schap een 'collectief leerproces' vormt waarmee meervoudige doe
len kunnen worden gediend. Röling over zijn eigen positie: "Ik zie 
mijn taak vooral om, in onderzoek en onderwijs, de communica
tieve rationaliteit binnen de landbouwwetenschap verder handen 
en voeten te geven. Daarbij wil ik me met name richten op het be
vorderen van de participatieve benadering, en van afspraken over 
het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen op alle ni
veaus van sociale aggregatie." (1) 

~ 

Onlangs werd onder zijn voorzitterschap een evaluatie-rapport 
over het beleid van het Ministerie van Landbouw omtrent de in-
troductie vaD biologische landbouw gepubliceerd. 

Zouje een schets kunnen geven van de keuzes waar Nederland en 
de internationale gemeenschap voor staan om het dreigend tekort 
aan voedsel in de toekomst te kunnen ond"eroangen? En hoe ver
lwudt dit vraagstuk zich tot de invoering van biologische land-
~uw? • 

wereldwijde productie van 10 ton per hec
tare mogelijk zou zijn. Daarmee wordt eigenlijk gezegd dat de 
ecologisch-biologische benadering uit den boze is omdat deze het 
verkrijgen van de maximale productie in de weg zou staan. Dit is 
één van de discussiepunten in het debat over voedselzekerheid. 
Maar in feite gaat het om verschillende manieren van kijken 
naar landbouwontwikkeling. De meeste betrokkenen leggen zoals 
gezegd de nadruk op de behoefte aan technische kennis. Ik zet 
daar de opvatting tegenover dat er behoefte bestaat aan een to
taal ander perspectief op landbouwontwikkeling, waarbij het gaat 
om het afwegen van verschillende doelen en niet alleen om de 
verhoging van de productiviteit. Ook duurzaamheid en een recht
vaardige (inkomens)verdeling zijn belangrijke doelstellingen die 
men niet mag veronachtzamen. Deze drie doelstellingen liggen 
echter niet in elkaars verlengde, dus moet je daartussen schippe-
ren. 

1 .. 

' I 

Gezien de historische ontwikkeling is het begrijpelijk dat in de 
landbouw tot nu toe altijd is gekozen voor productiviteitsverho
ging. Hierdoor ontstond een door technologie aangejaagde land
bouw, die door marktprijzen steeds in één bepaalde richting werd 
gestuwd. Alles moest via het marktmechanisme verlopen. Maar 
in de landbouw is sprake van een markt waarbij de winst van het 
gebruik van technologie uiteindelijk altijd wordt doorgegeven aan 
de consument. Zo is een situatie gegroeid waarin de boer constant 
in de economische ellende dreigt te geraken omdat hij altijd moet \. 
opboksen tegen de goedkoopst producerende. 

Sinwne Lovera .en AUan Varkevisser zijn respectievelijk redactielid en 
eindredacte'Jr lJan Idee. 
(1) Uit: 'Naar een interactieve landbouwwetenschap ', 
door dr.ir. Niels Röling, inaugurele rede uitgesproken op 
21 september 1995 aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen. 
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Ook nu nog is er sprake van een primaat van de markt: alle ver
anderingen moeten uit de-markt zelf komen en de overheid geeft 
nog maar heel weinig geld uit aan landbouwontwikkeling. D~son- '!' 
danks -;wordt op dit moment van de landbouw een grote omme- ' 
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zwaai verwacht van een op productiviteit-gerichte landbouw naar 
een landbouw die ook andere doelen dient. De landbouw zit als 
sector echter ingebakken in een gigantisch institutioneel kader. 
Ik heb het hier niet alleen over de boeren, maar ook over de boe
renvoormannen die voorzitter zijn van een coöperatie en deze coö
peratie verkoopt bijvoorbeeld pesticiden, etc. Het is in feite één 
groot en hecht netwerk van verweven belangen; een structuur 
van instituties, die zeer succesvol is in termen van productie 
zodat we nu derde staan op de lijst van landbouwexporterende 
landen. Maar dat kon alleen worden bereikt door een eenzijdige 
nadruk op productiviteit, op efficiëntie, het gebruik van technolo
gie en wetenschappelijke kennis. Ik denk dat het inmiddels ge
noegzaam bekend is dat je daar niet tot in lengte van dagen mee 
door kunt gaan. 
Intussen zit de boer gevangen in een netwerk van banken, produ
centen, coöperaties, etc .. Zij hebben allemaal belang bij het voort
bestaan van de conventionele wijze van boeren. Als je dus wilt 
dat de boer een andere richting uitgaat, dan zul je het hele 
netwerk rond die boer mee moeten trekken. 

Je wilt met zoveel woorden waarschuwen voor een te enge opvat
ting van het begrip 'voedselzekerheid'? 

N.R.: Ja. Wij kijken heel eng naar landbouwproductie: we gaan 
uit van vaste patronen van consumptie en kijken vervolgens hoe 
we de benodigde productie kunnen realiseren. De redenering is 
dat de mensen in de ontwikkelingslanden in de toekomst evenv
eel vlees gaan consumeren als wij in het Westen nu. Mensen als 
Lester Brown beginnen dan de alarmklok te luiden en roepen dat 
het graan nu reeds op dreigt te raken. 
Ik denk dat je in de discussie over voedselzekerheid ook het con
sumptiepatroon van mensen moet meenemen en hoe je die kunt 
beïnvloeden bijvoorbeeld door middel van educatie van consu
menten. Het probleem wordt eigenlijk altijd afgeschoven op de 
boer. Terwijl het gedrag van de consument in de discussie over 
voedselzekerheid en de keuze tussen gangbare en ecologische 
landbouw eveneens van belang is. Als je alleen al kijkt naar wat 
het zou schelen als wij in het Westen wat minder vlees zouden 
eten! Zodra je dat soort factoren erbij betrekt, verandert het hele 
beeld van voedselzekerheid in termen van de hoeveelheid land
bouwgrond die nodig is, hoeveel de opbrengst zou moeten zijn in 
ton per ha, hoeveel energie daarvoor nodig is, etc .. Door het al
leen over voedselzekerheid te hebben, loop je al snel het risico 
van opnieuw een allesoverheersende nadruk op productie en pro
ductiviteit. 

Heb je het idee dat het dominante denken in de Landbouwuniver
siteit veel meer uitgaat van het mondiale probleem, terwijl jouw 
verhaal veel meer relevantie heeft voor en meer uitgaat van het lo
kale niveau? 

N.R.: Voedselzekerheid is~een begrip dat op nationaal niveau 
nog iets kan betekenen. Je kan het niet alleen op bijvoorbeeld 
Hollandse schaal bekijken. Landen hebben wel vaak de wens zelf
voorzienend te zijn, maar de reden daarvoor is veelal dat ze niet 
politiek afhankelijk willen zijn. Iran zit bijvoorbeeld met dat pro
bleem. Om politieke redenen ligt daar een sterke nadruk op voed
selzekerheid. 
Het probleem is vooral dat de productie elders vaak zo goedkoop 
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is. Met Amerikaans graan kan je heel gemakkelijk de lokale pro
ducenten wegconcurreren. Er is sprake van zo'n grootschalige en 
efficiënte productie, dat geen lokale boer daartegen op kan. 
Bovendien worden de milieukosten geëxternaliseerd. 

Wat moetje nu een lokale boer adviseren: een duurzame wijze van 
landbouw ofniet? Wat is het beste voor zijn positie, ervan uitgaan
de dat hij voornamelijk voor zichzelfproduceert? 

N.R.: Dat laatste is eigenlijk niet meer mogelijk. Niemand kan 
meer zonder geld leven. Iedereen wil wel wat geld verdienen, dus 
iedereen is ook aan het handelen en verhandelen. Het begrip zelf
voorziening gaat nog maar in beperkte zin op. Lokale boeren 
moeten voor hun voedselvoorziening natuurlijk wel terugvallen 
op hun eigen voorraden, maar zullen daarnaast afhankelijk zijn 
van het geld dat verdiend wordt in loonarbeid. Dit betekent dat 
steeds vaker de vrouw verantwoordelijk wordt voor de landbouw. 
De keuze tussen duurzaam produceren of niet heeft in ontwikke
lingslanden vaak met andere aspecten te maken. In deze landen 
is veelal sprake van erosie, verlies van water, van een de land
bouw aantastende vorm van productie. In Zimbabwe bijvoorbeeld 
is het gebrek aan water een geweldig probleem. Het waterloopge
bied degradeert steeds verder door het kappen van bomen en 
door verkeerd landgebruik. Voortgaan op de gebruikelijke manier 
is dan geen optie meer. Men zal daar regeneratief te werk moe
ten, dat is voor het land en voor de boeren de enige oplossing. 
Duurzame landbouw leidt daar op den duur dus tot productivi
teitsverhoging. Dit voorbeeld illustreert meteen hoe in de dis
cussie over voedselzekerheid de lagere productiviteit van biolo
gische landbouw schromelijk wordt overdreven. In West-Europa 
valt de productie misschien een beetje lager uit met ecologisch 
boeren. In Groene Revolutie-landen ligt het heel dicht bij elkaar 
en in de ècht arme gebieden in het Zuiden leidt regeneratieve 
landbouw tot hogere opbrengsten. Met deze vaak enorme gebie
den is nog maar heel weinig gedaan, terwijl voedselzekerheid 
daar meestal het grootste probleem is. Zeker lokaal omdat veel 
mensen over onvoldoende koopkracht beschikken. 
Daarmee kom ik op een ander punt van de discussie. Voedsel
zekerheid wordt vaak uitgedrukt in tonnen graan op de markt, 
maar als mensen geen geld hebben om graan te kopen, betekenen 
die cijfers helemaal 
niets. Voedselzeker
heid gaat niet al
leen maar over lan
den, maar ook over 
huishoudens, dor
pen etc. Je kunt het 
op alle niveaus be
kijken en er wordt 
te gemakkelijk al
leen vanuit het glo
bale niveau naar 
gekeken. Op die 
manier verlies je al
le specifieke ver
schillen uit het oog 
die juist heel be
langrijk zijn. Niels Röling 
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Is dat in feite niet altijd een risico van grote internationale orga
nisaties die zich met wereldproblemen zoals voedselzekerheid be
zighouden: alle nuances gaan verloren waardoor het handelings
niveau verschuift naar het mondiale niveau? 

N.R.: Grote bureaucratieën willen graag één beleid met eenduidi
ge, uniforme maatregelen. Dat is zelden een goede manier om 
met diversiteit om te gaan. Verder treden veel wetenschappers 
als informanten op voor dit soort beleid en zij gaan meestal uit 
van een visie waarin de wetenschap één duidelijke oplossing voor 
het probleem kan geven. Ze propageren de idee dat er uniforme 
technologieën moeten worden ontwikkeld, die heel breed inzet
baar zijn en overal wonderen kunnen verrichten. Kijk maar eens 
naar de beloften van de toepassingen van biotechnologie. Terwijl 
je in feite te maken hebt met een grote diversiteit, waarmee geen 
rekening wordt gehouden. 
We bevinden ons thans in een historische periode waarin de mo
gelijkheden om de productie op te trekken met behulp van unifor
me oplossingen die zich over hele grote gebieden uitstrekken - zeg 
maar het concept van de Groene Revolutie - lijken te hebben afge
daan. Hier en daar is nog wel enige winst te boeken, maar er 
doen zich steeds meer post-Groene Revolutie problemen voor, zo
als de pesticide-rampen in Indonesië in de jaren '70 en '80. Mo
derne ecologen zeggen dan ook dat je niet consequent één varia
bele in een eco-systeem kunt optimaliseren en de overige onder
drukken of negeren. Op een gegeven moment slaat zo'n eco-sys
teem terug. Je kunt het niet allemaal voorspellen en in de hand 
houden. De beheersingsstrategieën gaan nu steeds meer in de 
richting van een vorm van adaptive-management van onze bio
toop, waarbij wordt uitgegaan van het feit dat we het niet alle
maal kunnen weten en we ons best moeten doen om de kansen 
voor het menselijk leven te optimaliseren. Het gaat om een meer 
evoluerende benadering die ook toestaat dat er specifieke oplos
singen worden ontwikkeld op lokaal niveau. Maar ons institutio
nele management is over het algemeen nog niet zover. 

Deze opvatting sluit nauw aan bij wat onlangs op de conferentie 
van de Food and Agricultural Organization, de FAO, is besproken 
omtrent biodiversiteit. Maar in je uitspraken klinkt ook sterke 
twijfel en scepsis door over de mogelijkheden van een organisatie 
als het FAO om daadwerkelijk met diversiteit om te kunnen gaan. 

N.R.: Ik denk dat een grote centralistische organisatie als de FAO 
die uiteindelijk ook sterk afhankelijk is van de lidstaten, als ge
heel niet een instrument is om antwoorden of oplossingen aan te 
reiken voor de problemen waarvoor we nu staan. De FAO heeft 
overigens wel fantastische programma's ontwikkeld onder haar 
auspiciën. De FAO kan dus wel activiteiten bevorderen die een 
progressieve bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van voed
selproblemen. De FAO is ook goed in staat om aan de bel te trek
ken bij regeringen en dergelijke, maar ik denk niet dat je daar de 
strategie van kunt verwachten die de oplossing voor het wereld
voedselprobleem gaat bieden. 

Hoe zie jij de rol van de Niet-Gouvernementele Organisaties 
(NGO'sJ? 

N.R.: Hun rol is heel belangrijk omdat ze gericht met kleine boe
ren werken, maar de NGO's hebben op hun beurt ook weer nade-
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len. De meeste NGO's hebben heel weinig technische kennis in 
huis, ze zijn vaak heel kleinschalig bezig en kunnen niet makke
lijk overschakelen naar een hoger schaalniveau. Er is niet één or
ganisatie of soort van organisaties dat de sleutel tot de oplossing 
heeft. Het komt er mijns inziens veel meer op aan dat je met ver
schillende coalities met verschillende krachten moet samenwer
ken en daar de benodigde synergie uit moet halen. 
We zijn institutioneel vooral bezig geweest met armoede en pro
ductie en hebben al onze instituties daarop gericht. We hebben 
nog nauwelijks instituties om het ecologische belang in de maat
schappij gewicht te geven. We leven in een aanpassingstijd waar
in iedereen aan het zoeken is naar eigen oplossingen. Daarom 
blijft voor mij zoiets als 'adaptive management' in de vorm van 
een coalitie van verschillende organisaties en instellingen die af
hankelijk van de situatie proberen een oplossing te vinden, als 
enige methode over. 

Heeft zo'n opstelling ook consequenties voor een begrip als 'duur
zame landbouw'? 

N.R.: Ja. Ik ben van mening dat je er niet komt als je duurzame 
landbouw definieert als een eigenschap van het eco-systeem, als 
een bepaald technisch criterium. 

Hoe definieer je dan het criterium 'duurzaamheid': als een com
promis? En zo ja, loop je dan niet het risico van vervaging en ver
watering? 

N.R.: In mijn inaugurele rede heb ik gepleit voor interactieve 
landbouwwetenschap. Als we duurzaamheid werkelijk serieus 
willen nemen, dan zul je een ander soort van universiteit en een 
andere landbouwwetenschap moeten hebben. Het praten over 
duurzaamheid als een hard gegeven en het praten over dé we
reldvoedselvoorziening voor 8 miljard mensen, zie ik als het ge
volg van een bepaàlde manier van positivistisch denken. Het kan 
ook anders, maar dan zal men om te beginnen moeten erkennen 
dat het bij duurzaamheid niet alleen maar gaat over technische 
gegevens en feiten of nieuwe visies waarbij de sociale weten
schappen een leuke bijrol spelen, maar dan moet het handelen 
van mensen in de natuur en in de wereld centraal worden ge
steld.Binnen de landbouwuniversiteit, waar de macht groten
deels in handen is van technische wetenschappers, is men daar 
niet of nauwelijks toe bereid. 
Men ziet bijvoorbeeld de Sahel als een veelbelovend productiege
bied omdat er veel zon is, er genoeg regen valt, en de tempera
tuur er goed is. Conclusie: een oogst van 10 ton per ha moet ge
makkelijk haalbaar zijn. Ja, als je alleen maar naar de abiotische 
factoren als zon, regen en temperatuur kijkt. Zodra je echter de 
mensen en hun handelingen daarbij betrekt, zie je dat daar spra
ke is van een volkomen verziekt institutioneel systeem. Er is on
der andere door de koloniale tijd geen enkele institutie waar 
mensen vertrouwen in hebben en geen enkel politiek systeem 
functioneert zoals het zou moeten. Er zullen nog jaren overheen 
gaan voordat de institutionele vormgeving zo is veranderd, dat de 
boeren in staat worden gesteld om 10 ton per ha te produceren. 

Kleven daar ook gender-aspecten aan? Als we nog eens kijken 
naar het voorbeeld van de Sahel, dan is het relevant om te weten 
dat de status van vrouwen daar zeer laag is. De producenten van 
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voedsel hebben daar dus een buitengewoon lage status 
en dientengevolge ook het produceren van voedsel op 
zich. 

N.R.: Het gender-aspect is inderdaad een belangrijke 
factor. Op het terrein van de voorlichting gaat er veel 
fout omdat men zich meestal richt op mannen en niet 
op vrouwen. Maar landbouw wordt meer en meer een 
zaak van vrouwen. Mannen immigreren en gaan werk 
zoeken in de stad. De boeren zijn dus voornamelijk 
vrouwen. Maar vrouwen mogen geen eigen geld heb
ben, ze mogen geen handtekeningen zetten, ze mogen 
geen leningen aanvaarden. Daar wordt te weinig reke
ning mee gehouden. Zo worden vrouwen vaak aange
wezen als de schuldigen omdat zij het zijn die het bos 
kappen en de kinderen krijgen. De meeste vrouwen 
zijn bovendien ongeletterd. Hier en daar ontstaan bijna 
totalitaire visies op hoe je daar met allerlei technieken 
- zoals het implanteren van voorbehoedmiddelen - toch 
iets aan zou kunnen doen. Door het hanteren van strikt demogra
fische visies kom je overigens altijd snel uit bij totalitaire oploss
ingen. Ook de mensen die helemaal vanuit omgevingsfactoren 
denken, komen gemakkelijk vanuit hun beperkte visie tot van die 
gekke, technocratische oplossingen. Oplossingen die door sommi
ge van de gespecialiseerde technische instituties ook worden uit
gedragen. Het is één van de winstpunten van de wereldvoedsel
conferentie in Caïro geweest om te kijken in hoeverre op een 
meer humane manier, bijvoorbeeld door middel van educatie en 
emancipatie van vrouwen, hetzelfde doel kan worden bereikt. 

In Caïro stond daarbij het begrip 'empowerment', het in staat stel
len van vrouwen / boeren om naar eigen inzicht en zelfstandig te 
handelen, voorop. Hoe kijkjij tegen dat begrip aan? 

N.R.: Als ik college geef over voorlichting, begin ik altijd met te 
zeggen dat het vergroten van de countervailing power van de boe
ren de belangrijkste manier is om de voorlichting te verbeteren. 
Ik denk ook dat het zo heeft gewerkt-waar voorlichting effectief is 
geweest. Voor het Zuiden is dat een uiterst belangrijke oplos
singsrichting. Er is een aantal aspecten waarop je moet letten bij 
'empowerment'. 
Ten eerste moet de vraag worden gesteld over welke boeren het 
gaat. Elke voorlichtingsdienst staat onder invloed van boerenor
ganisaties, maar meestal zijn het elites die niet de grote massa 
van boeren vertegenwoordigen. Ten tweede zijn we bijvoorbeeld 
in Nederland juist heel ver gegaan met het bedelen van macht 
aan het landbouwfront. Zo ver dat het naar mijn mening is door
geslagen. Dit front heeft zoveel invloed in Nederland dat bijvoor
beeld het natuurbeleidsplan nauwelijks effect heeft gehad omdat 
het overal mogelijk is gebleken de maatregelen te blokkeren 
langs de weg van boerenbelangengroepen. Ook de doelstellingen 
uit het meeIjarenplan gewasbescherming zullen niet worden ge
haald. 

Waarom is dit beleid gedoemd te falen? 

N.R.: Naar mijn idee heeft men te eenzijdig geprobeerd om de 
normen van de milieuwetgeving te halen door technische innova
ties te aanvaarden, bijvoorbeeld door het telen met resistente 

Het zelfvoorzienende platteland 

aardappelen, etc. Wij hebben een studie gedaan naar de teelt van 
fabrieksaardappelen in Groningen en daaruit is gebleken dat er 
op die manier veel kan worden bereikt. Maar de sociale verande
ringen die nodig zijn, worden niet of onvoldoende gerealiseerd 
door deze innovaties die stapje voor stapje gaan, waarbij het ene 
middel gewoon wordt vervangen door het andere. 
Wij hebben de resultaten van deze manier van werken vergele
ken met die van een optimale toepassing van de geïntegreerde 
akkerbouw. Het gaat om 38 vrijwilligers die 2 jaar lang een in
tensief leerproces hebben doorlopen, bijvoorbeeld met betrekking 
tot een ander rotatieschema voor gewassen, of het beheer van de 
nutriëntenstroom en het beheer van natuurlijke vijanden voor be
paalde plagen. Deze boeren halen een uitstekende productie, ze 
zijn heel nauwkeurig met de mestgift, en ze hebben heel andere 
dingen geleerd dan de gangbare boeren die alleen maar nieuwe 
technologieën hebben toegepast. Zij hebben nu al de doelstellin
gen van het meeIjarenplan gehaald. 

Binnen D66 wordt een perspectief ontwikkeld op de relatie tussen 
participatie en duurzaamheid. Er wordt veel gediscussieerd over 
kleine of grote stappen. Denk je dat het kleine stappenbeleid ooit 
echt tot duurzaamheid zal leiden? 

N.R.: Ik denk niet dat het aanvaarden van allemaal kleine stap
jes als optelsom zal leiden tot ecologisch boeren. Het is gebleken, 
dat het zo niet werkt. Ik denk wel dat er twee kleine tussenstap· 
pen mogelijk zijn. De eerste is dat een boer bijvoorbeeld één be
paald gewas ecologisch gaat verbouwen, maar voor de andere ge
wassen voorlopig conventioneel blijft werken. 
De tweede is de overstap naar geïntegreerde landbouw. De men
sen die ècht met geïntegreerde akkerbouw aan de gang zijn ge
gaan, zoals de eerdergenoemde vrijwilligers, hebben al zoveel ge
leerd over de essentiële aspecten van ecologische landbouw dat de 
grote vraag is waarom ze vervolgens niet dat relatief kleine stap
je naar ecologische landbouw maken. Ze hebben veel gedaan 
maar krijgen slechts lage prijzen terwijl ze als ecologische boer 
extra inkomsten kunnen ontvangen voor hun ecologische produc
ten. Het is een raadsel waarom ze dat laatste stapje niet maken. 
Volgens mij komt het door het netwerk dat de ontwikkelingen te
genhoudt. Er is een coalitie die daar belang bij heeft. 
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Er kleven twee gevaren aan zo'n analyse. Het eerste is dat het ge
makkelijk kan worden uitgelegd als een complottheorie van het 
landbouwfront tegen de rest en als het eenmaal zo wordt opgevat, 
elke samenwerking blokkeert. Het andere is dat het netwerk, om
dnt het ongepland tot stand is gekomen, moeilijk in kaart te bren
gen is. Maar het aantonen van het netwerk is wel noodzakelijk om 
er iets tegenover te kunnen stellen. Hoe moet je met deze twee risi
co's omgaan? 

N.R.: Dat is een belangrijke vraag. We hebben te maken met een 
verziekte situatie, institutioneel gezien. In een maatschappij heb 
je altijd instituties en in de loop der jaren groeit een bepaald ver
trouwen in het feit dat ze werken. Gedurende de laatste jaren is 
in de landbouw een clustering opgetreden van mensen die elkaar 
vertrouwen en mensen die elkaar niet vertrouwen. Dat heeft 
deels te maken met het feit dat je geen landbouw meer hebt met 
één bepaald doel, maar een landbouw met verschillende doelen. 
Die doelen zijn niet allemaal onder een noemer te brengen dus de 
ecologen en milieuactivisten zitten in één cluster, en de product
iemensen in een ander. Dat is geleidelijk aan gepolariseerd. Dat 
is de uitkomst van een historisch proces en dan kun je elkaar wel 
de boeman toespelen in de zin van complotvorming, maar het is 
gewoon zo gegroeid. Beide clusters hebben eigen opvattingen over 
landbouw, denken vanuit een eigen rationaliteit en vertrouwen 
elkaar dus niet. 

Je ziet wel pogingen om begrippen te vinden die voor alle partijen 
acceptabel zijn, bijvoorbeeld biodiversiteit. Het begrip lijkt be
doeld om een brug te slaan tussen natuurbeschermers en boeren, 
maar het is wel een heel technische term. 

N.R.: Dat laatste is waar, maar voor de boeren is dat geen pro
bleem, want het zijn hele slimme mensen met een goede oplei
ding. Biodiversiteit blijkt onder boeren echter juist te worden 
gezien als een vlag, die staat voor het paradigma van de natuur
beschermers. Als je met hen praat over het aantal vormen van 
leven per ha, dan zijn ze het meestal snel met je eens. Maar het 
concept van biodiversiteit wordt gezien als afkomstig uit het an
dere kamp. Het taalgebruik is dus ook al gepolariseerd. 

De politieke belangstelling voor de introductie van ecologische 
landbouw lijkt niet groot. Hoe komt dat? 

N.R.: De ecologische landbouw is als sector uitermate klein. Je 
wint er geen stemmen mee door ecologische landbouw te propage
ren. De boeren zijn er niet voor en de kiezers kan het weinig sche
len. Er zijn wel groene partijen in Nederland en de milieubewe
ging heeft zeer veel leden, maar de vertaling van algemene noties 
in concrete beleidsmaatregelen ontbreekt veelal. En zolang dat 
vertaalmoment ontbreekt, krijg je de kiezer niet mee. 

Wat zou de noemer kunnen zijn voor een succesvolle coalitie voor 
biologische landbouw in Nederland? 

N.R.: De gezamenlijke noemer zou toch 'duurzaamheid' moeten 
zijn. Duurzaamheid als begin én eindpunt van een onderhande
lingsproces tussen betrokkenen. Dat is, zeg maar, de interactieve 
benadering van duurzaamheid: Dan moeten de betrokkenen ech
ter wel een communicatief proces doormaken waarin ze goed 

moeten worden begeleid, waarbij ze weten wie welke standpun
ten inneemt, waar alle feiten en meningen duidelijk op tafel lig
gen. Met alleen electorale politiek kom je er niet. 

Hoe realistisch is duurzame landbouw? 

N.R.: Uiteindelijk is het niet alleen een kwestie van boeren en het 
landbouwfront; de omschakeling naar ecologische landbouw is 
ook in sterke mate afhankelijk van de consument en zijn begrip 
voor de toegevoegde waarde van het ecologisch boeren. Die toege
voegde waarde is niet onmiddellijk zichtbaar te maken. Ik denk 
dat een gebeurtenis als de gekke-koeienziekte in Groot Brittannië 
mensen bewuster maakt. Het is vervelend om het te zeggen, 
maar de onbedoelde kwalijke gevolgen van de gangbare land
bouw moeten zichtbaar worden en dat zijn ze vaak niet. Wij ge
bruiken ons belangrijkste educatieve middel, de televisie, niet of 
nauwelijks om de bevolking mee te nemen in het denken hierover 
en het maakt ook niets zichtbaar. De enige manier waarop mis
standen dan zichtbaar worden, is als er een ramp uitbreekt. En 
dat is jammer want je zou eigenlijk preventief misstanden zicht
baar moeten maken .• 
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