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De landbouw op de schop (3)

Landbouwbeleid:  
de kameleon van Europa
Elf stellingen voor een grondige discussie

jan douwe van der ploeg

1. Het omvangrijke en sterk dynamische (want 
steeds evoluerende) landbouwpolitieke stelsel 
van de Europese Unie kan niet worden begre-
pen als een historische vergissing. Dat geldt 
evenzeer voor de bijbehorende subsidies. Het 
Europese landbouwbeleid was een antwoord op 
de ontreddering die voortvloeide uit de Tweede 
Wereldoorlog (‘nooit meer honger’), alsook een 
eerste poging om vorm te geven aan de idee van 
Europese samenwerking.1 Daarnaast is hetzelfde 
Europese landbouwbeleid een reflex van de wil 
om althans enige geopolitieke onafhankelijk-
heid te bewerkstelligen (om ‘voedselafhan-
kelijkheid’ ten opzichte van de vs en nieuw 
opkomende Aziatische en Latijns -Amerikaanse 
agro-machten te voorkomen). Ten slotte is dat-
zelfde landbouwbeleid in toenemende mate het 
mechanisme om vorm te geven aan datgene wat 
wordt geduid als het ‘Europese landbouwmodel’ 
¬ dat is een vorm van landbouw die past bij de 
waarden die in de Europese samenleving van 
belang worden geacht.2 
 De sociaal-democratische beweging in 
Europa heeft een kardinale rol gespeeld bij de 
ontwikkeling van het Europese landbouwbeleid 

(net zoals ze nu een cruciale rol speelt bij de 
herdefinitie van het Europese plattelands- en 
landbouwbeleid). Het is een rol waarvoor men 
geen gêne behoeft te gevoelen. Integendeel, het 
werk van onder meer Sicco Mansholt, Anne Von-
deling, Jacques Delors en Vito Saccomandi (om 
maar enkelen te noemen) staat als aan huis: als 
een monument voor de politieke verantwoorde-
lijkheid en kundigheid die besloten liggen in de 
sociaal-democratie. 
 Daarmee zij niet ontkend dat er vreselijk veel 
mis is gegaan, dat er van meet af aan foutieve 
inschattingen zijn gemaakt en dat de eenmaal 
gecreëerde systemen uitermate moeilijk redres-
seerbaar blijken te zijn. Veelzeggend is evenwel 
dat het uitgerekend de sociaal-democraten 
waren die als eersten de tekortkomingen on-
derkenden en nieuwe uitwegen probeerden te 
ontwerpen. Opnieuw geldt Mansholt hier als 
‘logo’ par excellence: hij typeerde, in een van zijn 
laatste interviews, het landbouwpolitieke stel-
sel zoals dat geleidelijk aan was geëvolueerd als 
‘georganiseerde onverantwoordelijkheid’ en als 
‘een machinerie die nauwelijks meer valt te re-
dresseren’.3

2. Het Europese landbouwbeleid (en daarmee 
het beleid van de ‘vermaledijde’ subsidies) heeft 
in de afgelopen vijftig jaar een serie ingrijpende 
veranderingen ondergaan. Die wijzigingen be-
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treffen niet alleen de reikwijdte en de technische 
aard van het beleid ¬ ze betreffen ook en vooral 
de betekenis die aan het beleid wordt toegekend. 
Die betekenis verandert voortdurend. In dat 
opzicht is het landbouwbeleid inderdaad een 
‘kameleon’. Ook op dit moment zijn we getuige 
van een omvangrijke serie van diep ingrijpende 
aanpassingen en onderling samenhangende 
hervormingen, die meestal worden samengevat 
met het begrip rural development. Via dat begrip 
wordt geappelleerd aan de meerledige betekenis 
die platteland en landbouw (zouden)4 hebben 
voor de sterk urbaniserende Europese samenle-
ving en die door middel van een nieuw platte-
landsbeleid zou kunnen worden versterkt.

3. Het is waar: zonder een evenwichtig en re-
delijk uitgebouwd landbouwbeleid zou de vor-
ming van de eeg van de zes, de voorloper van de 
huidige eu, niet zijn gelukt. Evenzeer is het waar 
dat de toendertijd noodzakelijk lijkende mo-
dernisering van de Europese landbouw minder 
vérreikend zou zijn geweest, als de voornaamste 
drijfkracht ervan, het Europese landbouwbeleid 
en het toenmalige subsidiestelsel, zou hebben 
ontbroken. De uitbreiding naar Centraal- en 
Oost-Europese landen zou veel moeilijker zijn 
geweest, als het (voor hen aantrekkelijke) land-
bouwbeleid niet voorhanden was geweest. Zo 
ook geldt dat voor een aantal landen uit Afrika, 
het Caribische gebied en de Stille Oceaan (die 
als acp-landen een geprivilegieerde toegang 
hebben tot de eu-markten) ‘Europa’ een con-
creet, hoewel vooralsnog bescheiden voordeel 
betekent dat zeer wel verder kan worden uit-
gebouwd.5 Net zoals het waar is dat hetzelfde 
‘Europa’ via haar landbouwsubsidies elders in de 
Derde Wereld chaos, ontwrichting en verarming 
heeft bewerkstelligd. Ten slotte is het waar, ik 
haak nu aan bij de huidige discussies over rural 
development, dat in beginsel het landbouwbe-
leid en de veranderende subsidiemechanismen 
een buitengewoon belangrijke rol kunnen spe-
len bij de revitalisering van de plattelandseco-
nomie, bij de noodzakelijke heroriëntatie van 
de landbouw en, als gevolg daarvan, bij de ver-

werkelijking van de Lissabon-strategie die een 
alomvattende en ingrijpende vernieuwing en 
versterking van de Europese economie beoogt: 
landbouw en platteland kunnen binnen zo’n 
strategie zeer wel belangrijke speerpunten vor-
men, juist omdat ze van oudsher ‘kraamkamers 
van innovaties’ zijn.

4. Het politiek uitermate moeilijke punt bij dit 
alles is dat de voortdurend wijzigende betekenis 
van het landbouwbeleid ¬ de steeds weer ver-
schietende kleur van de kameleon ¬ op bijna 
vanzelfsprekende wijze achterdocht genereert: 
‘oude wijn in nieuwe zakken’? Ziedaar de onder-
toon in veel debatten: de angst dat gevestigde 
machten met behulp van nieuwe rookgordijnen 
hun toch al omstreden belangen verhullen en 
continueren. Daar komt bij dat er (juist door 

de forse beleidsveranderingen van nu) op een 
meer toegepast niveau kleurveranderingen op-
treden die bijna pijn aan de ogen doen ¬ alsof 
de kameleon tot alles in staat is. Zo is het velen 
jarenlang een doorn in het oog geweest dat het 
landbouwbeleid (met name door de toenmalige 
prijsondersteuning) een enorme inkomensdif-

ferentiatie teweegbracht. De grotere boeren (en 
onder hen met name de landbouwmagnaten) 
konden zich enorm verrijken, terwijl de meer-
derheid van kleinere boeren (waar de nood 
veel hoger was) in veel mindere mate of zelfs 
helemaal niet kon profiteren.6 Op Europees 
niveau weerklonk dit in de veelgehoorde kritiek 

Met de huidige discussies over  
de landbouwsubsidies staat de 
‘institutional reliability’ en 
daarmee het voortbestaan tout 
court van de Europese landbouw 
op het spel
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dat 80% van het geld naar de rijkste 20% van de 
boeren ging. Deze kritiek werd altijd gepareerd 
(met name ook in Nederland) met de stelling 
dat het hier om prijs- en structuurbeleid ging 
en niet om inkomensbeleid. Waarvan akte. Als 
dan echter tien of vijftien jaar later de nieuwe 
kleuren van de kameleon worden toegelicht met 
termen als inkomensondersteuning (dat is nu een 
van de centrale begrippen), dan is verbazing of 
zelfs wantrouwen niet ver weg.7

5. Of het nu gaat om Ierland of Polen, om Fin-
land of om Italië, overal blijkt dat de Europese 
volkeren bepaald niet onwelwillend staan 
tegenover de boerenbevolking. Wat wél pro-
blematisch is, is dat er geen ‘groot verhaal’ meer 
is dat deze positieve houding verbindt met het 
feitelijke beleid en het daarbij behorende in-
strumentarium. Voorheen was er zo’n verhaal: 
‘nooit meer honger’. Een nieuw, overtuigend 
verhaal is er op dit moment echter absoluut niet. 
Er zijn tal van veelbelovende aanzetten, maar 
die blijven ‘lokaal’ van aard: ze verbreiden zich 
niet als het cement dat een mooi gebouw tot in 
zijn laatste voegen bijeenhoudt en het kracht 
en consistentie verleent. Van de gevestigde boe-
renorganisaties zal zo’n verhaal niet komen ¬ 
dat is zonneklaar. Van de Europese Commissie 
(en meer in het bijzonder: van dgvi, het land-
bouwdirectoraat) evenmin. Dat betekent dat er 
in dit opzicht sprake is van een politiek vacu∑m, 
waarvoor aan de ene kant geldt dat het uitermate 
gevaarlijk kan zijn, terwijl het aan de andere 
kant schreeuwt om een heldere positiebepaling 
vanuit maatschappelijke en politieke bewegin-
gen. Die heldere positiebepaling is alleen moge-
lijk, zo lijkt mij, als men stopt met de eindeloze 
pogingen de problemen van gisteren op te los-
sen en zich serieus toelegt op die van morgen. Ik 
kom daar aan het einde van dit artikel op terug.

6. Intussen is het zo dat in een turbulente 
wereld (waarin de wereldmarkt steeds vaker 
wordt gehanteerd als richtinggevend baken) 
professionele landbouw enkel mogelijk is als 
er institutional reliability8 wordt geboden. De 

omvangrijke investeringen die nodig zijn voor 
een professionele voedselproductie (alsook en in 
toenemende mate voor agrarisch natuurbeheer 
en dergelijke), het lange leertraject dat nodig is 
om de vereiste ‘groene vingers’9 te verwerven, de 
wil en het vermogen om perioden van tegenslag 
het hoofd te bieden ¬ dat alles vraag om lange-
termijnzekerheden: de zekerheid dat er straks 
nog vraag is naar de geproduceerde goederen en 
diensten, de zekerheid dat er een enigszins ac-
ceptabele prijs wordt geboden, de zekerheid dat 
het eigen beroep in ieder geval enigszins wordt 
erkend en tenslotte de zekerheid dat er op z’n 
minst enigerlei perspectief op continuïteit is. 
Anders, immers, ‘kun je de boel maar beter met-
een verkopen’10, zoals een Friese boerenvoorman 
me ooit eens zei. 
 Of het nu gaat om landbouw die in sterke 
mate als ondernemingsgewijze productie is 
georganiseerd (een manier van boeren waarvoor 
de ‘agrarische ondernemer’ model staat), of om 
de meer klassieke ‘boeren’-manier om het land-
bouwbedrijf te structureren11, een institutioneel 
geschraagde betrouwbaarheid is vereist. En met 
de huidige discussies over de landbouwsubsi-
dies staat precies die institutional reliability 
en daarmee het voortbestaan tout court van de 
Europese landbouw op het spel. Het punt is niet 
of het landbouwpolitieke bouwwerk (inclusief 
het daarbijbehorende en inmiddels wat sleetse 
zo niet wrak geworden instrumentarium) wel 
of niet moet worden aangepast. Natuurlijk 
moet het drastisch worden verbeterd en ook in 
bredere termen worden herwogen. Het punt 
is dat een min of meer abrupte afschaffing van 
landbouwsubsidies (hoe wrak en onvolmaakt 
dan ook) een onvermijdelijk, irreversibel en on-
bedoeld bijeffect zal hebben: het zal de Europese 
landbouw gigantisch uit het lood slaan en terug-
brengen tot iets wat we niet gewenst hadden. 
In het ergste geval tot niets, tot iets wat er niet 
meer is.

7. Overigens zal het effect van een versnelde 
afbouw van het Europese landbouwbeleid en de 
bijbehorende instrumenten naar verwachting 
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sterk differentieel van aard zijn. De grote agra-
rische ondernemers, die hun bedrijven en hun 
bedrijfsvoering het meeste hebben toegesneden 
op het tot nu toe vigerende beleid, zullen bij ab-
rupte prijsdalingen (en plotseling wegvallende 
ondersteuning) het eerst worden geconfron-
teerd met een negatieve cashflow, waarna ze niet 
anders kunnen dan de bedrijven deactiveren en 
op den duur geheel met de landbouw stoppen. 
Ironisch genoeg zullen het uitgerekend de ‘klei-
nere boeren’ (de peasants) ¬ van welke soort en 
maat dan ook ¬ zijn die resistentievermogen 
zullen vertonen: die de veel moeilijker omstan-
digheden weliswaar grommend, maar toch het 
hoofd zullen bieden. De vraag is natuurlijk tot 
hoe ver dat resistentievermogen reikt.

8. Het beslissende slagveld ligt evenwel elders: 
in de Derde Wereld waar een nieuw Imperium 
ontstaat van gigantische landbouwondernemin-
gen die in staat zijn de Europese markten met 
extreem goedkoop voedsel te overstromen.12 Of 
het nu gaat om melk13, asperges, uien, tomaten, 
varkensvlees, rundvlees, veevoer, een breed 
scala aan ecologische producten, kippenvlees 
¬ allemaal typische high value foods die tot voor 
kort vooral toevielen aan Europese boeren ¬ 
ze worden nu in belangrijke mate elders (en 
bepaald niet door arme boeren) geproduceerd, 
terwijl het potentieel voor verdere uitbreiding 
gigantisch is. De infrastructuur en logistiek zijn 
al in verregaande mate beproefd, terwijl ook de 
Nederlandse agribusiness naarstig doende is om 
zich in deze mondiale verschuiving van de voed-
selproductie een rendabele positie te verwerven. 
 Ziedaar het wezenlijke probleem. De neo-
liberale ontmanteling van het Europese land-
bouwbeleid zal nog meer dan nu al het geval 
is de weg openen voor dit nieuwe Imperium, 
waarbij en passant de Europese landbouw in be-
langrijke mate wordt gedemonteerd. Dat leidt 
tot dat wat de kernvraag zou moeten zijn. Willen 
we een Europese voedselvoorziening behouden 
of is die ons onverschillig? Het benodigde ‘grote 
verhaal’- niet dat van gisteren, maar dat voor 
morgen en overmorgen ¬ moet, zo lijkt mij, 

vertrekken vanuit die vraag en er een overtui-
gend antwoord op bieden. Aan de genoemde 
vraag zitten tal van geopolitieke en normatieve14 
aspecten vast, waar ik hier onmogelijk op in kan 
gaan. Ook kwesties als de zich steeds scherper 
afbakenende energiecrisis en die van voedsel-
veiligheid, -zekerheid en -kwaliteit zijn nauw 
met deze vraag verbonden.15 Daarbij teken ik aan 
dat de gestelde vraag niet enkel Europa betreft. 
Veelzeggend is dat de Braziliaanse minister 
voor internationale handel voortdurend stelt 
dat zijn land Europa goedkoop kan voorzien van 
het benodigde voedsel, terwijl de Braziliaanse 
landbouwminister in dit kader steeds verwijst 
naar het feit dat vooralsnog 60% van de Brazi-
liaanse bevolking ondervoed is. De implicatie 
is duidelijk: liever produceren voor de interne 
markt (en wel op zo’n wijze dat er veel werkge-
legenheid wordt gegenereerd) dan de productie 
grotendeels en via Imperium oriënteren op de 
wereldmarkt.
 Alles overziend denk ik dat er twee posities 
mogelijk zijn. Die schets ik in de hiernavolgende 
punten.

9. Men zou om politieke redenen (die een breed 
scala van maatschappelijke ontwikkelingen, 
verhoudingen en problemen betreffen) kunnen 
stellen dat het met het oog op de toekomst nood-
zakelijk is om de Europese landbouwpolitiek en 
de daarbijbehorende ondersteuning van de land-
bouw te continueren. Het is onze verzekering 
waarmee we als het ware de aanvoer van kwali-
tatief hoogwaardig, controleerbaar en betrouw-
baar voedsel veiligstellen en waarmee en passant 
een redelijk stevige pijler onder het Europese 
platteland wordt gehandhaafd. Dezelfde verze-
kering biedt de producenten de vereiste institu-
tional reliability. Bij een verzekering hoort een 
premie: die wordt door een aanvullende verho-
ging van btw op voedsel door de consumenten 
betaald en komt als een aan de grond gebonden 
inkomenstoeslag bij de producenten terecht. 
De uiteindelijke prijs voor voedsel zoals de con-
sumenten die betalen blijft grosso modo gelijk. 
Alleen de samenstelling ervan verandert: een la-
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gere ‘prijs af boerderij’ (dat is de prijs die de boer 
voor zijn product ontvangt) en een wat hoger 
btw-tarief. Uiteraard impliceert deze optie (die 
in 1995 al door Mansholt en Saccomandi werd 
uitgetekend) wél een serie ingrijpende aanpas-
singen in het nu beschikbare instrumentarium. 
Mede door deze, al ten dele door Fischler inge-
zette veranderingen, kan datzelfde Europese 
landbouwbeleid wto-proof worden gemaakt, 
terwijl er tegelijkertijd ‘slimme’ verbindingen 
met arme boeren in de Derde Wereld kunnen 
worden geconstrueerd. De consequentie van dit 
alles is evenwel dat er continuïteit moet worden 
gecreëerd. Met verzekeringen is het niet zoals 
in de disco: je kunt niet voortdurend van meisje 
wisselen. De veranderingen zullen, met andere 
woorden, in een lange-termijnperspectief moe-
ten worden ingepast, een perspectief dat reikt 
voorbij de verlammende horizonten van zes jaar 
(soms wat meer, dan weer wat minder) waarmee 
de Europese Commissie thans voortdurend haar 
verantwoordelijkheden probeert te omzeilen.

10. De tweede optie daarentegen veronderstelt 
een tijdelijke ingreep, maar dan wel een die 
qua reikwijdte en qua implicaties veel radicaler 
is. De kern van deze tweede optie bestaat uit 
het combineren en daarmee versterken van 
twee autonome processen die zich in de maat-
schappij aftekenen. Aan de ene kant is er onder 
consumenten een onmiskenbare neiging naar 
distinctie: men geeft de voorkeur aan kwalitatief 
hoogwaardig, veilig, smaakvol en traceerbaar 
voedsel. Voedsel met een herkomst en met een 
verhaal. In het kort: bijzonder voedsel. Welis-
waar gaat het nu (met name in Nederland) om 
een fractie van de consumenten, die bovendien 
slechts een deel van hun aankopen op distinctie 
oriënteren. Men mag evenwel aannemen dat bij 
de komende ‘overstroming’ (met getumbled kip-
penvlees en verse melk van drie maanden oud) 
en de bijbehorende voedselschandalen (die zul-
len verveelvoudigen: het kan niet anders), deze 
fracties vrij abrupt zullen groeien.16 Dat voert 
naar de volgende onderstroom: de hardnekkige 
wil tot ‘overleven’ onder de boerenbevolking. 

Door de manier waarop zij hun productiepro-
cessen hebben vormgegeven, is het leveren van 
bijzonder voedsel relatief gemakkelijk ¬ én, in 
een ‘overstroomde’ markt, meer dan ooit nodig. 
 Waar het, met andere woorden, op aankomt 
is een omvangrijk transitieproces waarin en 
waardoor op tijd de verbindingen tussen beiden 
worden gelegd. Dat betekent dat er geïnvesteerd 
moet worden in het mkb in de voedselverwer-
king en –distributie. Tot nu toe domineren hier 
(met name in Noord-West Europa) enkele grote 
monopolies, die zich zullen gaan ontpoppen als 
voorname drijfkracht in de komende ‘overstro-
ming’, precies omdat er heel veel aan kan wor-
den verdiend. Dezelfde monopolies kunnen en 
willen niet (dat blijkt nu al) fungeren als kanaal 
tussen producenten en consumenten van dis-
tinctie. Daarom is, ook afgaande op de ervarin-
gen in het mediterrane gebied, steun nodig voor 
vernieuwende midden- en kleinbedrijven. Daar-
naast zijn er effectieve systemen voor borging, 
tracering en betrouwbaarheid (ook dat resulteert 
in een vorm van institutional reliability!) nodig. 

De Raad voor het Landelijk Gebied heeft daar 
jaren geleden al op aangedrongen.17 Ook is er 
meer, of beter gezegd: nieuw onderzoek nodig, 
dat gericht is op het beter benutten van biodi-
versiteit in vernieuwde productievormen. Meer 
onderzoek ook ter wille van energieproductie en 
de daarbij behorende kleinschalige verwerking. 
En zo kan de lijst naar believen worden uitge-
breid. Ik zal dat hier niet doen. Het punt is dat 
met een goed georiënteerde aanwending van de 
beschikbare fondsen de basis kan worden gelegd 
voor een nieuwe landbouw in Europa zelf, voor 

Waar het op aankomt is een 
omvangrijk transitieproces 
waarin en waardoor op tijd de 
verbindingen tussen boeren en 
consumenten worden gelegd
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nieuwe verbindingen tussen producenten en 
consumenten, terwijl tegelijkertijd de ‘vermale-
dijde subsidies’ kunnen worden afgebouwd. Zou 
dat betekenen dat de kameleon onzichtbaar is 
geworden?

11. Behalve het tijdsperspectief is er natuurlijk 
een tweede scheidslijn tussen de genoemde 
opties. Als we het benodigde ‘grote verhaal’ op-
bouwen rond de gedachte van de verzekerings-
premie, dan wordt daarmee impliciet de basis 
gelegd voor een grootschalige landbouwbeoe-
fening die wordt gedomineerd door de typische 
‘agrarische ondernemers’. Juist zij behoeven een 
reliability die zich via de prijsniveaus manifes-
teert. De tweede optie daarentegen veronder-
stelt peasants: speels, flexibel, innovatief, hard-
nekkig en bij uitstek in staat tot netwerken.18 
In zekere zin ligt het ‘Europese Landbouwmodel’ 

(waarmee de Europese Commissie de Europese 
landbouw tracht te onderscheiden van de Ameri-
kaanse) in het verlengde van deze optie.
 Wat men echter ook doet, vooropstaat dat 
er consequenties zijn: in het eerste geval moet 
continuïteit voor een langere termijn worden 
geboden, in het tweede geval is een ingrijpende 
transformatie van verbindingen tussen produ-
centen en consumenten nodig. 
 Zoals de volksmond wil zijn er echter ook hier 
‘twee kansen en een rotkans’. De twee kansen 
heb ik hiervoor geschetst. De ‘rotkans’ is dat de 
ondersteuning van de landbouw botweg wordt 
gereduceerd. Dan resteert er straks, het is al 
gezegd, niets meer. Dat maakt je er niet geruster 
op, zeker niet als je er rekening mee houdt dat de 
politieke machinerie van vandaag de dag vooral 
verloopt via het verwerkelijken van rotkansen.19 

Noten

1 Europa heeft in haar recente 
geschiedenis twee omvangrijke 
landbouwcrises ondergaan 
(die van 1880 en die van 1930). 
Precies in die crises, die niet al-
leen de boerenbevolking maar 
de bevolking als geheel raakten, 
wortelt de landbouwpolitiek als 
institutie. Daarbij voegt zich het 
feit dat met name de mediter-
rane landen worstelden met 
een lelijke vorm van de aloude 
Agrarfrage. Dit alles reflecteert 
zich in de centrale plaats die 
het (gemeenschappelijke) land-
bouwbeleid op het niveau van 
de eu inneemt: landbouw, voed-
selvoorziening en een leefbaar 
platteland kunnen niet sim-
pelweg aan de werking van de 
markten worden overgelaten. 
Zowel het sociale als ook het eco-
logische moment noopt tot een 
zekere disciplinering en correc-
tie vanuit de (supranationale) 
staat. In meer specifieke zin 

geldt dat de totstandkoming 
van ‘Europa’ (de aanvankelijke 
eeg van de ‘zes’) was gebaseerd 
op een ‘ruil’ tussen Frankrijk 
en Duitsland, op een overeen-
komst tussen landbouw en 
industrie: open markten voor 
industriële producten bij een 
gelijktijdige ordering van en 
bescherming voor landbouw-
markten. Wie deze genese uit 
het oog verliest, blijft blind voor 
de onvolmaaktheden maar ook 
voor de verdere ontplooiings-
mogelijkheden. 

2 Zonder hier in detail te treden 
verwijs ik globaal naar waar-
den als kwaliteit, solidariteit, 
gelijkheid, zicht op emanci-
patieperspectieven en, meer 
actueel, naar dierenwelzijn, 
duurzaamheid, nieuwe vormen 
van energieproductie, aantrek-
kelijke landschappen, biodiver-
siteit, zelfredzaamheid, nieuwe 
verbindingen tussen stad en 
platteland, etc.

3 In 1995 heb ik samen met Sicco 

Mansholt, Vito Saccomandi 
en Bruno Benvenuti nog een 
gezamelijke publicatie gemaakt 
over Il Modello Olandese in Crisi 
[‚De crisis van het Nederlandse 
landbouwmodel’], dat werd 
uitgegeven door het cesar in 
Assisi (1995). Daarin betoonde 
Mansholt zich uitermate kri-
tisch en bereid tot het doorden-
ken van verregaande verande-
ringen. Boeiend genoeg wordt 
een aantal van de toen door hem 
genoemde punten op dit mo-
ment geleidelijk aan in praktijk 
gebracht. Voor andere punten 
geldt dat (nog) niet. Dat betreft 
met name de noodzaak om een 
veel grotere mate van zelfregu-
lering te bewerkstelligen.

4 Ik voeg hier nadrukkelijk het re-
lativerende ‘zouden’ toe. In Eu-
ropa wordt deze stellingname 
vooral vanuit de neo-liberale 
hoek betwist, bestreden en geri-
diculiseerd. Dat laatste is soms 
ook niet zo heel erg moeilijk.

5 De licht bizarre ironie is dat 
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juist deze gepriviligieerde toe-
gang, die betrekking heeft op 
everything but arms ongedaan 
moet worden gemaakt in het 
kader van de huidige wto-
ronde.

6 Overigens lag dat niet altijd 
aan Brussel. Typerend is dat 
de steun voor kleine boeren 
die Brussel bood in Nederland 
niet werd toegepast. Den Haag 
meende dat dit niet nodig was; 
het zou de structurele verbe-
tering van de landbouw maar 
vertragen.

7 Dit is temeer het geval als deze 
inkomensondersteuning qua 
omvang wordt gebaseerd op de 
vroeger ontvangen steunvolu-
mes.

8 De term is van Douglas North; 
hetzelfde geldt voor de achter-
liggende gedachtengang (zie 
D.C. North, Institutions, Institu-

tional Change and Economic Per-

formance, Cambridge University 
Press, New York/Cambridge, 
1990).

9 Dit is een veelgebruikte meta-
foor die verwijst naar vakman-
schap en de daarin besloten 
vaardigheden, kennis, etc.

10 Met ‘de boel’ (of ‘het spul’) wordt 
gewoonlijk het eigen land-
bouwbedrijf bedoeld.

11 Het Engelstalige begrippenpaar 
dat entrepreneural farming on-
derscheidt van peasant farming, 
is in dit opzicht helderder dan 
de Nederlandse taal op dit punt 
vermag. Dat sluit overigens niet 
uit dat een groot deel van de Ne-
derlandse landbouw als peasant 
landbouw is gestructureerd (de 

achterliggende gedachtengang 
is beschreven in De Virtuele Boer, 
Van Gorcum, Assen. 

12 Zie ondermeer www.esrs.hu/
keszthely2005/download/key-
note1.pdf 

13 Parmalat heeft in dit opzicht 
een intrigerende, hoewel buiten 
Italië nauwelijks bekende rol 
gespeeld. 

14 Zo stelde het Italiaanse voorzit-
terschap tijdens de Informele 
Landbouw Conferentie in 
Taormina, in 2003, dat elk land 
het souvereine recht, maar ook 
de plicht heeft, om de eigen 
voedselvoorziening zoveel mo-
gelijk veilig te stellen, zowel in 
kwantitatief maar vooral ook in 
kwalitatief opzicht.

15 Imperium bestaat uit hit and 

run-industrieën. Op het mo-
ment dat voedselproductie min-
der rendabel is dan alternatieve 
activiteiten, zal men het kapi-
taal onmiddellijk verplaatsen. 
Het behoeft geen betoog dat dit 
in een wereld waar de voedsel-
reserves toch al een onaccepta-
bel minimum hebben bereikt 
een niet erg aantrekkelijk per-
spectief is, zeker niet als intus-
sen de Europese boerenstand is 
geëlimineerd.

16 De reacties naar aanleiding 
van de bse-affaire zijn wat dat 
betreft een nader onderzoek 
waard. Weliswaar is het vertrou-
wen van de consumenten ogen-
schijnlijk weer hersteld (zeker 
in een land als Nederland), maar 
de prijzen ‘af boerderij’ (d.w.z. 
de prijs die de boer ontvangt 
voor zijn product en die meestal 

ver afstaat van de consumenten-
prijs) hebben zich nog steeds 
niet hersteld. Daar komt bij 
dat er als reactie op dezelfde 
crisis een enorme en blijvende 
toename is geweest van directe 
vleesleveranties van producen-
ten (via boerderijwinkels, via 
abonnementen, etc) aan consu-
menten. In het mediterrane ge-
bied heeft dezelfde crisis geleid 
tot een forse en definitieve ver-
schuiving naar ‘kwaliteitsvlees’ 
(zoals chianinavlees) en naar de 
daarbijbehorende korte circuits 
die producenten en consumen-
ten verbinden. Ook brede maat-
schappelijke bewegingen als 
Slow Food spreken in dit opzicht 
boekdelen. 

17 rlg, Zorg en Vertrouwen: de basis 
voor de voedselproduktie in de 21ste 
eeuw, advies 98/7, Amersfoort.

18 De klassieke schets hiervan 
vindt men in Bagnasco, La 
costruzione sociale del mercato; 
studi sullo sviluppo di piccola 
imprese in Italia, Il Mulino, 
Bologna, 1988. Hedendaagse 
voorbeelden in Nederland 
vindt men volop in de nieuwe 
multifunctionele bedrijven die 
in toenemende mate worden 
gevormd: ze verbinden zich 
door nieuwe netwerken en door 
korte ketens met consumenten.

19 Ik wil beslist niet onbeleefd 
overkomen, maar de recente 
Landbouwvisie van minister 
Veerman (waarin de terugtre-
dende overheid centraal staat) 
lijkt een opmaat in die richting.
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