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Er is overduidelijk prake van een crisis in de veehouderij als gevolg van 
Mond en Klauwzeer, ssE en be lagers van voedselkwaliteit zoals salmo
nella. Anders even wei dan het gemak waarmee vee! commentatoren en 
columnisten in de dagbladen oordelcn over oorzaken en oplossingen 
van de landbouwcrisis, doet vermoeden, is er geen sprake van een een
duidige diagnose en uitweg. Die thans zo snel gevelde oordelen doen al
lesbehalve recht aan de ontwikkelingen die zich de afgelopen decennia, 
mede als gevolg van bewuste maatschappelijke keuzes, hebben voltrok
ken. 

Zo was de intensieve veehouderij, waarin het niet-grondgebonden 
karakter zo dominant is, niet primair het gevolg van de economische 
noodzaak tot specialisatie, maar veeleer het gevolg van de sociale be
hoefte om ook bij afwezigheid van voldoende grond toch in de veehou
derij actief te blijven. In de jaren 'Go en '70 hebben regeringen van ver
schillende samenstelling de ontwikkeling van de intensieve veehouderij 
actief bevorderd, bijvoorbeeld via investeringsregelingen. In dezelfde 
p1 riode werd ook al gewaarschuwd voor de negatieve milieu-effecten 
e de gevolgen voor het dierenwelzijn. Het economjsche doelmatig
h •id denken kreeg even we! de overhand; andere maatschappelijke doe-
1 ·n en mogelijke effecten voor het milieu werden ontkend, gebagatelli
eerd of gerelativeerd. Drastische mestbeleidsmaatregelen waren 
laarom uiteindelijk onvermijdelijk. 

lets soortgelijks lijkt zich nu bij de veehouderij voor te doen waar 
het gaat om dierenwelzijn.De beslissing indertijd om te stoppen met 
vaccineren tegen M K z was zeer begrijpelijk vanuit de toen gehanteerde 

• definitie van doelmatigheid. Andere overwegingen vonden toen abso
luut geen voedingsbodem. De gevolgen van een te groot vertrouwen in 
u zogenaamde vrije markt bleven niet uit, toen de aansturing van deal
gPhele vleesproductieketen !outer vanuit handelsperspectief plaats
vor•:l. Het sterk toegenomen vervoer van dieren was zowel om redenen 
van djerenwelzijn als vanwege gezondheidsrisico's onacceptabel; des
ondanks bleek deze ontwikkeling gedurende de laatste 1 o jaar domi
nant. iet de consument noch de producent of een combinatie van die 
twee bepa'llden de ontwikkeling, doch de handelaar. Die situatie moet 
worden doorbroken, maar dat heeft aileen kans van slagen wanneer de 
samenleving de randvoorwaarden en doelen van de 'vleesproductie' 
cxpliciteert en oplegt. Niet de markt maar de maatschappij bepaalt uit
eindelijk wat acceptabel is in termen van te tolereren milieu-effecten 
en minimale eisen aan dierenwelzijn. 

Zij die de verantwoordelijkheid eenzijdig bij de boeren leggen, zoals 
in verschillende hoofdredactionele commentaren in het Financieele 
Daablad gebeurde - 'Landbouw staat nog steeds met de rug naar de sa
menleving' - , trekken onjuiste conclusies in het Iicht van de feitelijk
'medeplichtige' rol van overheid en samenleving. Meer marktwerking, 
eliminering van subsidie-structuren en geforceerde stimulering van 
biologische landbouw zullen ook geen soelaas bieden. lmmers, juist de 
beperkte tegenmacht tegen de vigerende defirutie van doelmatigheid is 
de oorzaak van de huidige problemen. Wilde Nederlandse veehouderij 
nog een toekomst hebben, dan is een herstructurering die verder gaat 
dan de nu op tafelliggende reconstructievoorstellen geboden. 
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