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Het ongelijk van de marl~t 
Is het marktmechanisme vrijwel altijd de beste olie voor de motor van economie 

en samenleving, ze schiet tekort bij het oplossen van het mondiale voedsel

en landbouwvraagstuk. Als gevolg van de ongelijke ontwikkelingsgraad van 

economieën in verschillende werelddelen heerst hier een overvloed, 

waar elders een nijpend tekort wordt gevoeld. Overheidsingrijpen, gestuurd 

door politieke besluitvorming, lijkt dus onvermijdelijk. 

Idee vroeg drie deskundigen om hun visies terzake. 

Nostalgie en goed landbouwbeleid 
• gaan DIet salllen 

In gesprek met Pieter ter Veer 

, ,we zullen er alles aan moeten doen om op we
reldschaal het voedselproducerend vermogen 
van de beschikbare landbouwgrond in stand te 

houden. Dit wordt onder meer bedreigd door erosie, verwoestij
ning, onverantwoorde boskap en het op grote schaal omploegen 
van graslanden. Een ander probleem op wereldschaal is het te
kort aan zoet water in gebieden die afhankelijk zijn van irri
gatie. Dat kan tot politieke spanningen leiden zoals in het Mid
den-Oosten duidelijk het geval is. Ook de instandhouding van de 
bodemvruchtbaarheid is een probleem. Hiervoor is kunstmest 
nodig en voor kunstmest heb je fosfor, stikstof en kali nodig. 
Fosfor is een delfstof en niet overal voorradig. Stikstof kan in de 
petro-chemische industrie worden gewonnen, maar daar is op 
zich weer energie voor nodig. Zodoende houdt de winning ~an 
stikstof weer verband met de energiewinning in een land. 
Naast de beschikbaarheid van grond, water en voedingsmidde
len dient men ook over kwalitatief hoogwaardig zaai- en poot
goed te beschikken. Alsmede over voldoende gewasbescher
mingsmiddelen om ziekten en plagen te bestrijden. Tot nog toe 
heb ik het alleen over de technische factoren gehad die bepalend 
zijn voor de voedselzekerheid op de wereld. Er zijn natuurlijk 
ook politieke factoren. 
We moeten voorkomen door te slaan in een politiek van liberali
sering. Op veel terreinen is overheidsingrijpen noodzakelijk, zo-

Pieler Ie Veer u lid vaft de TllJeede Kanulr voor D66. 

wel van de kant van de nationale overheden als van de suprana
tionale organisaties zoals de EU. Alles over laten aan de vrije 
markt is geen haalbare kaart in de landbouw. Er moet altijd 
worden gezocht naar een juiste balans tussen overheidsingrijpen 
en marktordening. Voedselzekerheid is ' alleen te bereiken indien 
regeringen voor hun gebiedsdeel voedselzekerheid willen garan
deren. Naast kwantitatieve kunnen regeringen ook kwalitatieve 
eisen stellen aan de landbouw in hun land. Maar een te sterk 
bureaucratisch dirigisme kan op zich weer fataal zijn voor de 
productiviteit in de landbouw. De situatie in de landen in Mid
den- en Oost-Europa draagt daar nog de sporen van. Het kost 
deze landen veel moeite om afscheid te nemen van de dirigisti
sche landbouw uit de communistische periode. Meestal wordt de 
primaire productie wel gehaald, maar ontstaan er problemen bij 
de distributie en het opslaan van de producten. 
Het gaat met andere woorden om een voorwaardenscheppende 
overheid voor de voedselproduktie binnen een marktsysteem. 
De overheid heeft ook een taak bij het bepalen welke landbouw
producten het land mogen verlaten en welke niet, alsmede wel
ke producten al dan niet moeten worden gemporteerd. Import 
kan verstorend werken op de eigen productie van voedsel. Voed
seldumping kan op de lange termijn het eigen voedselpotentieel 
van landen vernietigen. Teveel export kan ook de eigen voed
selzekerheid negatief beïnvloeden. De rol van de politiek is dus 
tweeërlei: voorwaardenscheppend voor de productie èn voor
waardenstellend ten aanzien van import en export. Voor Europa 
zijn beide beslissingen gedelegeerd aan Brussel. 
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In veel landen in de wereld is sprake van voedselonzekerheid 
mede als gevolg van 'bad governance'.'Bad governance' op het 
gebied van landbouwbeleid heeft veel schade aan gericht en el
lende gebracht. In veel landen is uitverkoop gehouden van eigen 
grondstoffen, productiemiddelen en producten. Hetzij voor het 
eigen gewin, hetzij om de schatkist te vullen. Beide zijn even 
verwerpelijk, maar moeizaam tegen te gaan. De autonomie van 
nationale regeringen is heilig. Om daar wat aan te doen is de 
Food and Agricultural Organization opgericht. In november or
ganiseert de FAO een wereldvoedseltop waarbij een oproep zal 
worden gedaan aan de landen met een voedseloverschot om de 
landen met een tekort te helpen. Dat is het beleid voor de korte 
termijn. Voor de lange termijn zullen de landen met een structu
reel tekort aan voedsel, zoals bijvoorbeeld Egypte, moeten wor
den geholpen om de eigen productie te verhogen. Echter, veel 
meer dan een oproep doen aan regeringen en het onder voor
waarden beschikbaar stellen van productiemiddelen en technie
ken kun je niet doen. 

Voor alle ontwikkelingen geldt dat ze alleen houdbaar zijn als ze 
tot in lengte van dagen kunnen worden voortgezet. Dit betekent 
niet dat men per se hoeft over te schakelen op biologische land
bouw, een landbouw zonder gebruik van kunstmest en bestrij
dingsmiddelen. Ik zou willen waarschuwen voor een nostal
gische verabsolutering van de biologische landbouw. Moderne 
landbouw is niet goed mogelijk zonder kunstmest, gewasbe
schermingsmiddelen en goed zaai- en pootgoed. Planten moeten 
worden gevoed en het is om het even of je daar mest of kunst
mest voor gebruikt. Plagen en ziekten moeten absoluut worden 
bestreden. De gedachte dat er in de gangbare landbouw einde
loos gebruik wordt gemaakt van deze middelen is onjuist. Ten 
eerste zou dat veel te duur zijn voor de boer en ten tweede is de 
boer zich heel bewust van het feit dat hij zeer terughoudend 
moet zijn met het gebruik van deze middelen. 
In feite ben je bij landbouwproductie bezig met het vastleggen 
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De efficiëntie waar
mee dat gebeurt is 
heel gebrekkig, niet 
meer dan 1% wordt 
omgezet in land
bouwgewas. Als dat 
naar 2% zou kun
nen, is dat dus een 
toename van 100%. 
Het is de taak van 
de landbouwweten
schap uit te zoeken 
hoe output en input 
naar een 
evenwicht 

nieuw 
kunnen 

evolueren. Het ver
beteren van die ver-
houding is een conti-

Pieter ter Veer 

nu proces van verbetering en dat heeft niet alleen hier voltrok
ken maar ook in Afrika. Veel gewassen die nu in Afrika worden 
geteeld, zijn oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika en pas 
na Columbus naar andere delen van de wereld vervoerd. 
Nostalgie is een gevaarlijk sentiment in het denken over op
lossingen voor een klemmend probleem als voedselvoorziening. 
1300 miljoen Chinezen kunnen zich voeden door het gebruik van 
moderne landbouwtechnieken. Daarbij worden ook genetisch ge
modificeerde landbouwgewassen ingezet. Daarover moet wel een 
ethische discussie worden gevoerd, maar deze moet ook op een 
keer worden beëindigd. Na afloop van de discussie worden deze 
gewassen dan in gebruik genomen of niet. Nu bestaat daar wel
eens onduidelijkheid over. Zo worden genetisch gemodificeerde 
sojaplanten bijvoorbeeld wel in de VS toegestaan en mogen de 
producten ook in de EU worden geïmporteerd, maar staat de EU 
de teelt van deze planten in Europa nog niet toe." (A.V.) 

We leven aIlelllaal van de natuur 
In gesprek met Herman Verbeek 

, 'H et eerste punt dat ik zou willen noemen is dat 
naar mijn mening de vrije markt de problemen 
op het gebied van de landbouw en de voedsel

voorziening niet kan oplossen. Ook de grote crises in de jaren 
'80 van de vorige en in de jaren '20 en '30 van deze eeuw ont
stonden in een periode van liberale economie. Waarom het 
principe van de vrije markt niet werkt, is eenvoudig uit te leg
gen. Vrije markt betekent concurrentie, concurrentie leidt tot 
het opjagen van de productiviteit en dat heeft weer grote struc
turele overschotten tot gevolg. Door de overschotten worden de 
prijzen verlaagd tot uitverkoopprijzen. Dit mechanisme van 

Herman Verbeek ia prie.,er en landbouwkundige. Hij WIU ongeveer 10 
jaar lid van hel Europee. Parlement in de froetie van de Groenen. 

overproductie en dumpprijzen wordt in stand gehouden door de 
Verenigde Staten en de Europese Unie en beïnvloedt alle wereld
voedselprijzen. In het GATT-reglement is dumpen, ook van voed
sel, formeel verboden, maar in feite gaat het gewoon door en is 
het enige verschil dat het dumpen nu tussen de VS en de EU 
wordt gereguleerd volgens het verdrag. 
We zullen terug moeten naar het primaat van de landbouw zelf. 
Terug naar het 'genoeg is genoeg', dat wil zeggen naar een sys
teem van zelfvoorziening en het aanleggen van noodvoorraden in 
plaats van het produceren voor de handel. In de EU zouden we 
moeten stoppen met het importeren van goedkope grondstoffen, 
zoals veevoer uit de VS en ontwikkelingslanden. We moeten 
overschakelen van industriële landbouw naar ecologische en 
duurzame landbouw. In feite betekent dat niets anders dan een 

-------------------------------------- 16--------------------------------------
IDEE - NOVEMBER '96 

natuurli 
zullen 
sterk 

Binnen 
totale I 

Niet-eca 
naast z 
len. Ik 
naar HO 
naar 9 

den. 
Met del 

vanweg 
het vee 
Als deJ 
ciale eI 
len. De 
maar 
ecologie 
voerd k 
nieuwe 
Als je 0 

stijgen, 
ken. )] 
brood z 
voor. Ir 
Ie, 30 ~ 

in de " 
voor de 
De prij 
boeren 
ducten 
nooit 0 

Er zijn 
macht 
in de 
politie) 
De tWE 

houde! 
van de 
inNed 
Als de 
voeds 
dere I 
"Wiem 

Er zit 
haal. 
stelde 
ren. 
mie. 
leven 



natuurlijker omgang met grond, water, planten en dieren. We 
zullen het gebruik van chemische middelen in de landbouw 
sterk moeten reduceren - met name het gebruik van slecht af
breekbare gifstoffen - en moeten ophouden met de perverse om
gang met dieren in de intensieve veehouderij. 
Binnen de EU moet de ecologische landbouw - nu 2% van het 
totale areaal - de standaard worden voor het algemene beleid. 
Niet-ecologische producten moeten worden verboden, Daar
naast zal de Unie minimum-garantieprijzen moeten vaststel
len. Ik kan ze zo noemen: de minimumprijs voor graan moet 
naar HO cent per kilo voor de boer, melk naar 90 cent, rundvlees 
naar 9 gulden per kilo slachtvlees en varkensvlees naar 6 gul
den. 
Met deze prijzen heb je dan de voornaamste landbouwprijzen 
voor boeren op een verantwoord niveau vastgelegd. De prijs van 
graan is de belangrijkste en wordt wel de 'spilprijs' genoemd. 
Om de doodeenvoudige reden dat geen boer zonder graan kan 
vanwege de structuur van de grond, geen veehouder vanwege 
het veevoer, en geen volk vanwege het brood. 
Als de landbouw binnen de EU ecologisch op orde is, kun je so
ciale en ecologische bescherming aan de buitengrens vaststel
len. Daarmee doel ik niet op het zogenaamde Fort Europa, 
maar het gaat mij om controles op ziekteverwekkers èn 'op 
ecologische en sociale voorwaarden. Het opstellen en doorge
voerd krijgen van deze sociale en ecologische criteria zou in een 
nieuwe GATT-ronde de inzet van de EU moeten zijn. 
Als je op deze wijze gaat produceren zullen de prijzen uiteraard 
stijgen, maar de consument hoeft daar maar weinig van te mer
ken. Ik zal dat men een simpel voorbeeld illustreren. In een 
brood zit een pond graan en de boer krijgt daar slechts 15 cent 
voor. In het door mij voorgestelde systeem krijgt hij het dubbe
le, 30 cent. Een inkomensverhoging van 100%. Een brood kost 
in de winkel f3,- en een prijsstijging van 15 cent is in concreto 
voor de consument dus slechts een stijging van 5% . 
De prijzen op de wereldmarkt zullen stijgen waardoor de kleine 
boeren in de derde wereld ook een hogere prijs voor hun pro
ducten krijgen en weer mee kunnen gaan doen. Nu kunnen ze 
nooit opboksen tegen de dumpprijzen uit de VS en de EU. 

Er zijn eigenlijk drie hoofdredenen voor de status quo en de on
macht van de politiek. Ten eerste hebben de politieke machten 
in de VS en de EU altijd veel verdiend aan voedselexport. De 
politiek heeft wat dat betreft boter op het hoofd. 
De tweede reden is dat elke regering de voedselprijzen laag wil 
houden vanwege de invloed van de voedselprijzen op de hoogte 
van de lonen en daarmee de inflatie. Voedsel mag bijvoorbeeld 
in Nederland maar 15% van de koopkracht uitmaken. 
Als derde zou je nog kunnen noemen dat het exporteren van 
voedsel een strategisch voordeel oplevert omdat je daarmee an
dere landen van je afhankelijk maakt. En dan geldt al snel: 
"Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt.". 

Er zit ook een sterk culturele en ethische kant aan mijn ver
haal. Wij hebben als westerse technologisch-industrieel inge
stelde mensen op fatale wijze het begrip van de natuur verlo
ren. Natuur is de belangrijkste arbeidskracht voor onze econo
mie. We leven allemaal van de natuur. Alleen de natuur kan 
leven en levensmiddelen voortbrengen. Gegeven het feit dat we 
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Herman Verbeek 

spel bezig. Elk jaar moeten we 3 % groeien, hetgeen elke 25 
jaar een verdubbeling van de productie inhoudt. Elke 25 jaar 
twee keer zoveel auto's, woningen, fabrieken, etc. 
Alleen een herleving van het primaat van de politiek kan een 
tegenwicht bieden. Dit betekent dat in alle belangrijke gebie
den van het leven niet langer de managers, de bankiers, de 
technici of de wetten van winst en verlies bepalen wat er moet 
gebeuren, maar dat er politieke keuzes worden gemaakt om 
een duurzame samenleving te verkrijgen. Op die manier zal 
ook de huidige grijsheid in de politiek verdwijnen en komen de 
partijen weer meer tegenover elkaar te staan. Dan zal er op
nieuw duidelijkheid in de politiek komen." (A.V.) 
----- ------- ------

Advertentie 

PA PA PÁÁ 
LEKKER NIEUWS 

UIT Fr. 

Het is Afrika-jaar bij de Fair Trade 
Organisatie. Deze importeur van eer
lijke producten heeft rechtstreeks 
contact met koffieboeren en -boerin
nen in Uganda, Tanzania en Zaïre. 
Met vrouwen in Swaziland die jam 
en chutney's maken. En met boeren 
in Ghana die hun cacao aanprijzen 
als 'Pa Pa Páá': het beste van het 
beste. 

De Fair Trade Organisatie betaalt 
een faire prijs voor de produc-

gistiek, en bemiddelt bij het verkrij
gen van kredieten. Met hun export
gewassen verdienen de boerenfami
lies schoolgeld voor de kinderen. 
Voedsel, medicijnen, gereedschap
pen, zaaigoed: de inkomsten zijn van 
levensbelang om een bestaansmini
mum op te bouwen. 

Het resultaat is een smakelijk as
sortiment van Afrikaanse levensmid
delen dat u aantreft in de Wereld-

ten. Waar nodig betaalt ze de FA.. R 
winkel, de supermarkt en 6 Fair 
Trade Shops. 

producenten vooruit. Ze steunt l~~~[ 
initiatieven ter verbetering van 
o.a. productiemethoden en 10-

," , 

Voor verkoopadressen belt u: 
0345545151 . 

Fair Trade. Koop eens met anderen ogen. 
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Ongerijllldheden in het 
'dure' landbouwbeleid 

In gesprek met Anne Cazemier 

, 'E r is op de wereld geen absoluut tekort aan voed
sel. Wel is er een verdelingsprobleem. Dit heeft 
een politieke oorzaak. Westerse landen geven 

hulp om rust te houden in politieke brandhaarden van econo
misch belang, bijvoorbeeld het Midden Oosten. Daarom verbin
den ze aan hulp de voorwaarde van politieke steun. Afrika is de 
pispaal van dit systeem; als daar de pleuris uitbreekt, kan het 
niemand iets schelen. In perioden van relatieve schaarsten zijn 
de afrikaanse landen dan ook de laatsten die steun krijgen. 
Ik ben een tegenstander van liberalisering van de landbouw. In 
West-Europa, waar 8 miljoen boeren overbodig lijken te worden 
ten gevolge van de liberalisering, is de problematiek heel klein 

. in vergelijking met een land als India, waar 100 à 120 miljoen 
kleine boeren niet kunnen concurreren. De sociale gevolgen van 
de liberalisering kan men daar absoluut niet aan; een sociaal 
vangnet ontbreekt immers. Zo'n land moet het recht hebben zijn 
basisvoedselproductie te beschermen. 
In de voorheen gekoloniseerde landen (NoordJZuid Amerika, 
Australië) kwamen uitgestrekte gronden ter beschikking aan 
West-Europese immigranten - met voorbijgaan aan de rechten 
van de oorspronkelijke bevolking - waardoor deze zo grootschalig 
en kostenbeperkend konden produceren, dat deze nu nog steeds 
verreweg het goedkoopst produceren. In deze landen is een vorm 
van grootschalige landbouw opgekomen waarmee ook de in
heemse boeren niet kunnen concurreren. 
Wel moet de markttoegang voor landbouwproducten met een 
toegevoegde waarde uit ontwikkelingslanden worden vergroot. 
En er zou wereldwijd aandacht moeten zijn voor de kwaliteit 
van landbouwproducten. In West-Europa controleren wij de pro
ducten streng. De pinda's die wij afkeuren omdat ze kanker
verwekkende toxinen bevatten, worden vervolgens in Afrika ge
consumeerd. 
Iets anders waarmee men rekening moet houden is het feit dat 
voedselproductie en -handel in veel landen vrijwel uitsluitend in 
handen is van vrouwen. Daarom zouden wij meer vrouwen uit 
moeten zenden in het kader van hulpprogramma's. 
Wij hebben bedacht dat hoge prijzen goed zouden zijn voor ont
wikkelingslanden, maar de armste landen kunnen daar niet van 
profiteren vanwege de exportdumping door rijke landen. Veel 
arme landen zijn immers netto-importeur. Zij hebben juist baat 
bij lage prijzen. Wij zijn zelf als exporteur van de EU degenen 
die baat hebben bij hoge prijzen. Die ontlasten onze begroting. 
Dit jaar krijgt Nederland geld uit Brussel teruggestort. Als je 

Anne Ca:elllÏer ü _rsitler van de SWB-Ulerkgroep LandbOUUl, 
Natuurbeheer en Vüaerij. 

iets zou willen doen aan het te dure Brusselse landbouwbeleid, 
kijk dan eerst naar de ongerijmdheden die hier in zitten. Zo 
geven we subsidie aan tabaksteelt en spenderen eveneens aan 
het ontmoedigen van roken. Ons overschot aan luxe producten 
als vlees subsidiëren we eveneens ten koste van derdewereld
landen. Dit is een schande. Je kunt beter de boeren een uitke
ring geven in het kader van de bergboerenregeling voor 
landschapsonderhoud. 
Ik ben een voorstander van melk- en suikerquotering. Het is een 
systeem dat werkt. Op termijn moeten we op een ander systeem 
kunnen overgaan - maar op dit moment hebben we niets beters, 
mede gezien de inkomensdruk in de landbouw als gevolg van 
het ingaan van de afspraken van de WTO (World Trade Orga
nization). 
De politieke wil ontbreekt om iets aan het wereldvoedselpro
bleem te doen. Nederland behoort tot één van de meest welva
rende landen en dat schept verplichtingen. Deze moeten onder 
meer tot uitdrukking komen in financiële steun aan beleid en 
beleidsdoelen die de armste landen helpen. Maar nog belangrij
ker dan veranderingen in de landbouwpolitiek is een absoluut 
verbod op wapenhandel. (Burger)oorlogen vormen de grootste 
rem op alle ontwikkelingen ten goede. Een geliberaliseerde 
markt voor handvuurwapens is feitelijk het grootste schrikbeeld 
dat ik voor ogen heb." (C.K) 

Anne Ca:zsemier 
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