
‘Tegen beter weten in’
  De geschiedenis van de biologische landbouw en voeding   
  in Nederland (1880-2001)





‘Tegen beTer weTen in’ 
 

De geschieDenis van De biologische lanDbouw en voeDing  

in neDerlanD (1880-2001)

 
 

 The hisTory of organic agriculTure  
in The neTherlands (1880-2001)  

(with a summary in english) 

 
 

 

Proefschrift

 
 

ter verkrijging van de graad van doctor aan de universiteit van utrecht 
op gezag van de rector magnificus, prof. dr. g.J. van der Zwaan 

ingevolge het besluit van het college van promoties
 in het openbaar te verdedigen op maandag 7 mei 2012 

des middags te 4.15 uur
 

door

arie hollander

geboren op 25 april 1937 te amersfoort



6

Promotor: Prof. dr. J.l. van Zanden

isbn 9789039357620
opmaak: blink communicatievormgeving, ’s-hertogenbosch
druk: ridderprint, ridderkerk
no part of this book may be reproduced in any form without written permission 
from the author.



7

Voor: 

annemargreet (†)
barbara

floris
Miel



8

index

Voorwoord ........................................................................................................................................... 13
inleiding  ..................................................................................................................................................17

Hoofdstuk 1
een TerugbliK oP de nederlandse landbouw (1500 - 1945)
Voorgeschiedenis ......................................................................................................................................... 23
de agrarische crisis en haar gevolgen (1880 - 1917) ....................................................................... 25
het ontstaan van boerenorganisaties ............................................................................................... 27
Van schaarste naar crisis en oorlog (1917 - 1945) .............................................................................30
de wortels en vertakking van het landbouwonderzoek ...........................................................31
de ontwikkeling van andere onderzoeksinstellingen ...............................................................34
de bestrijding van ziekten en plagen ................................................................................................36
groenten en fruit ........................................................................................................................................38
de opmars van bestrijdingsmiddelen ...............................................................................................39
Voorlichting en onderwijs ....................................................................................................................... 41
Voeding en voedingsvoorlichting  .......................................................................................................42
conclusie........................................................................................................................................................ 44

Hoofdstuk 2
de biologisch - dynaMische landbouw (1924-1945)
het gedachtegoed van steiner ............................................................................................................. 49
de bd-landbouwmethode...................................................................................................................... 51
de ontwikkeling in duitsland (1925-1945). ...................................................................................... 52
oorsprong en ontwikkeling van de bd-landbouw in nederland ....................................... 54
loverendale: een veelbelovend maar verliesgevend experiment .........................................55
overige bedrijven ....................................................................................................................................... 57
groente- en fruit .........................................................................................................................................58
organisatie, onderzoek en voorlichting ...........................................................................................59
distributie en consumptie ......................................................................................................................60
conclusie......................................................................................................................................................... 62

Hoofdstuk 3
de PriJs Van de arbeid (1945-1971)
beleid ................................................................................................................................................................65
het landbouwschap .................................................................................................................................. 67
structuurbeleid ............................................................................................................................................69
de eeg als vlucht naar voren ...............................................................................................................70
Tendenzen in het landbouwkundig onderzoek ............................................................................ 72
revolutie in de bestrijding van ziekten en plagen ......................................................................76
de stilte rond Silent Spring .............................................................................................................................80
wetgeving .......................................................................................................................................................86
Voorlichting en onderwijs ....................................................................................................................... 87
de consument .............................................................................................................................................. 90
controle op (bio)chemische voedselveiligheid. ............................................................................ 92
conclusie........................................................................................................................................................ 94



9

Hoofdstuk 4
bliJVend isoleMenT
de omtrek van de bd-landbouw en de organische landbouw (1945-1970). ...................... 97
stagnatie in nederland .............................................................................................................................99
opbrengsten Pannehoeve en Ter linde  ........................................................................................100
cijfers melkproductie  ............................................................................................................................ 102
overige bedrijven .....................................................................................................................................104
consumptie en distributie  ..................................................................................................................104
onderzoek, voorlichting en onderwijs ...........................................................................................105
de vereniging .............................................................................................................................................. 107
conclusie........................................................................................................................................................110

Hoofdstuk 5
de PriJs Van de welVaarT (1970-1990) ..............................................................................113
eeg-beleid: opmars van de grond- en arbeidsproductiviteit in nederland ...................115
het wereldvoedselvraagstuk  ...............................................................................................................116
landbouwbeleid in een tijd van economische stagnatie ........................................................118
landbouwkundig onderzoek en voorlichting  ............................................................................ 120
1970-1975 ..........................................................................................................................................................121
1976 - 1980 ....................................................................................................................................................... 123
1980 - 1985 ....................................................................................................................................................... 125
1985-1990 .........................................................................................................................................................127
commerciële toepassing van geïntegreerde bestrijding ........................................................ 130
Maatschappelijke kritiek ....................................................................................................................... 133
Partijpolitieke standpunten ................................................................................................................. 135
landbouwbeleid in het spoor van het landbouwschap ........................................................ 138
het mestoverschot ................................................................................................................................... 139
bestrijdingsmiddelenbeleid ..................................................................................................................142
de consument .............................................................................................................................................146
controle op (biochemische) voedselveiligheid ...........................................................................149
conclusie........................................................................................................................................................151

Hoofdstuk 6 
KieMen en groeisTuiPen Van de biologische landbouw (1970-1990)
de Kabouterbeweging  ........................................................................................................................... 155
de Kleine aarde .........................................................................................................................................157
het ontluiken van de biologische landbouw ............................................................................... 159
nieuwkomers ...............................................................................................................................................161
de verdeelcentra ........................................................................................................................................ 163
Kopzorgen van producenten ............................................................................................................... 165
de moeizame gang naar een keurmerk ...........................................................................................167
Problemen van organisatie ................................................................................................................... 170
ifoaM ............................................................................................................................................................171
onderzoek .................................................................................................................................................... 172
Voorlichting .................................................................................................................................................. 176
onderwijs ..................................................................................................................................................... 177
reacties op het gangbare beleid ......................................................................................................... 177
de consument  ........................................................................................................................................... 179
de alternatieve winkels en hun prijzen .........................................................................................180



10

conclusie....................................................................................................................................................... 183

Hoofdstuk 7 
libeRAlisaTie en onZeKerheid (1990-2001)  ............................................................. 187
de europese unie .....................................................................................................................................188
landbouw en milieu binnen de context van het economisch beleid en ontwikkeling 189
landbouwmilieubeleid ..........................................................................................................................190
Verkiezingsprogramma’s  ...................................................................................................................... 195
landbouwmilieubeleid onder paars ................................................................................................ 196
de strijd om het (drink)water .............................................................................................................199
Modificatie van het landbouwkundig onderzoek (1990-1995) ............................................. 201
op weg naar 2000 .................................................................................................................................... 204
het cTb nader bekeken ........................................................................................................................ 208
de agrochemische industrie  ............................................................................................................... 210
groeiende macht van de supermarkten ......................................................................................... 213
Voedingsvoorlichting en controle op voedselveiligheid .........................................................214
de invloed van het MJPg op de productie .................................................................................. 217
conclusie....................................................................................................................................................... 219

Hoofdstuk 8
oPTiMisMe Versus realiTeiT
groei en grenzen van de biologische landbouw (1990-2001) ................................................ 221
overheidsbeleid onder het kabinet lubbers 111  ........................................................................222
boerenzorgen ..............................................................................................................................................223
herverkaveling in distributie- en productieland .......................................................................225
biologica als koepelorganisatie ........................................................................................................... 227
de ontwikkeling van sKAl ................................................................................................................ 228
onderzoek, voorlichting en onderwijs ...........................................................................................229
de consument .............................................................................................................................................230
overheidsbeleid onder paars (1994-2001). ......................................................................................232
boerenwedervaren  ................................................................................................................................. 234
groeiende belangstelling van de banken ......................................................................................239
het biologisch middenveld ...................................................................................................................239
Keurmerkperikelen .................................................................................................................................240
onderzoek, voorlichting en onderwijs ...........................................................................................241
opwaartse trend ......................................................................................................................................244
het verleiden van de consument ...................................................................................................... 246
conclusie......................................................................................................................................................248

Hoofdstuk 9 
saMenVatting en conclusies ...........................................................................................253
suMMary ................................................................................................................................................ 264

Appendix 
lijst van afkortingen ...............................................................................................................................273
bronnen, archieven, literatuur .........................................................................................................276
audiovisuele bronnen ............................................................................................................................ 284
lijst van geïnterviewde personen  .................................................................................................285
curriculum Vitae ..................................................................................................................................... 288



11



12



13

Voorwoord

deze geschiedenis begint rond 1500 en eindigt exact in 2001. de verleiding was groot 
om met het jaar 2012 te eindigen, 50 a.c., ofwel vijftig jaar na het verschijnen van 
rachel carsons “Silent Spring”, maar deze heb ik kunnen weerstaan1. 

de vraag waar mijn interesse in het onderwerp vandaan komt, laat zich het best aan 
de hand van een korte levensbeschrijving beantwoorden. de aanleiding was de vol-
gende. in 1970 woonde ons gezin met drie jonge kinderen en één in aantocht in de 
buurt van een verzinkerij in de gemeente Maarssen. de grauwsluier en de stank die 
om de fabriek hing, troffen niet zozeer ons als wel het vee waarvan wij de melk 
dronken. een wegens longemfyseem afgekeurde werknemer van de fabriek zei mij op 
een dag dat een aantal arbeiders voortijdig was overleden en dat de meeste van zijn 
generatiegenoten inmiddels waren afgekeurd vanwege aandoeningen aan de luchtwe-
gen. Zijn onheilsverhaal bracht mij ertoe in mijn schaarse vrije tijd onderzoek te doen 
naar de werkwijze en de arbeidsomstandigheden van het bedrijf. het resultaat was 
alarmerend. daarop kocht ik een aandeel van de in de jaren 80 opgebroken internati-
onal ogeM dat eigenaar was van de verzinkerij. nadat ik het rapport van mijn bevin-
dingen aan de directie van het concern had toegestuurd, bepleitte ik in de aandeelhou-
dersvergadering 5 procent van de winst te bestemmen voor de getroffenen en voor de 
verbetering van de arbeidsomstandigheden. de pers nam het bericht in chocoladelet-
ters over waarmee ik tot een arbeidersvriendelijke milieuactivist was gebombardeerd. 
in dezelfde tijd las ik een artikel van een britse econoom die wees op de keerzijde van 
het streven naar economische groei. 

Mijn werk in de volgende jaren had veel van doen met pogingen om “de wereld te 
verbeteren” maar de beschermde werkomgeving voelde te vrijblijvend om iets tast-
baars te doen aan de verbetering van het milieu. in 1976 nam ik samen met mijn vrouw 
die in een agrarische omgeving was opgegroeid, het besluit om een biologische groen-
ten- en fruitkwekerij op te zetten. het doel was te bewijzen dat een milieuvriendelijke 
landbouw met een bijna modaal inkomen mogelijk was. Zonder de nodige ervaring 
en kennis was dit met vier kinderen achteraf een volstrekt onverantwoord besluit. alle 
opgebouwde zekerheden verdwenen als sneeuw voor de zon. Met bijbaantjes en een 
parttime baan van mijn vrouw slaagden wij er met hulp van henk schoenmakers, een 
hardwerkende en intelligente student natuurkunde, kruipend en steunend in het hoofd 
net bovengronds te houden. de eerste vijf jaar teisterden ziekten en plagen ons bedrijf. 
de meeste verdwenen daarna even snel als ze gekomen waren. hierna volgde vogel-
vraat waaruit bleek dat de smaak van onze gewassen zeer werd gewaardeerd. in 2000 
schakelde ik, gemotiveerd door de zichtbare effecten van de klimaatverandering, over 
op de wijnbouw. opnieuw bleek dat men zich in nederland weinig zorgen hoeft te 
maken over de omvang van de vogelfauna. 

Met het ouder worden, rijpte het plan om samen met mijn collega, de aan de land-
bouwuniversteit opgeleide rutger Meijer, de geschiedenis van de biologische land-
bouw te beschrijven. helaas zag hij ervan af. nadat ik op de wijnbouw was overge-
stapt, nam ik het vak sociale en economische geschiedenis, waarin ik in 1965 aan de 
Vu was afgestudeerd, weer op. dit deed ik met het onderzoek van naar de geschiedenis 
van mijn woonplaats hurwenen. Vooral de landbouwgeschiedenis bleek buitenge-
woon leerzaam. bij het raadplegen van achtergrondliteratuur kwam ik voor het eerst 
de naam J.l. van Zanden tegen. hieruit mag op zijn zachtst gezegd blijken dat de 

1 Zie inleiding en hoofdstuk 3.
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ontwikkelingen in de wereld van het wetenschappelijk geschiedkundig onderzoek 
aan mij waren voorbij gegaan. 

nog tijdens het schrijven van het boek over hurwenen, kon ik geen vrede hebben 
met de gedachte dat de geschiedenis van de biologische landbouw in nederland nooit 
is beschreven en voorlopig niet beschreven zou worden. Van – zij het ondergeschikte – 
betekenis was dat mijn broer in toenemende mate verschijnselen van de ziekten van 
alzheimer en Parkinson vertoonde. hij was vanaf 1960 spuitvlieger geweest en had in 
afrika, azië en later op Jamaica tot 1984 met gechloreerde koolwaterstoffen gespoten; 
na dat jaar bestreed hij tot 2000 op de Kaaiman eilanden muggen met relatief onscha-
delijke middelen. hij was al te ver heen om mijn vraag te beantwoorden of medisch 
onderzoek in engeland een verband tussen zijn ziekte en zijn beroep had aangetoond. 
inmiddels had familieonderzoek tot in de vierde generatie geen aanwijzing voor erfe-
lijke factoren opgeleverd. Toen ik in 2005 navraag over de relatie tussen zijn ziekte en 
zijn beroep deed bij enkele instanties, weigerden deskundigen, op één uitzondering 
na mij hierover iets te zeggen. achteraf bleek dat de uitzondering, de in arbeidsziekten 
gespecialiseerde arts, onvoldoende kennis had van de literatuur over het onderwerp. 
deze ervaring zette mij opnieuw aan het denken. overigens schrijf ik voor de goede 
orde dat ik levenslang, tot verbazing van kennissen die veronderstelden dat zulke 
beroepstegenpolen niet konden accorderen, een goede relatie met mijn broer heb 
gehad, ook al omdat we een sterke interesse hadden in elkanders werk2.

in 2007 begon ik aan mijn onderzoek met als doel de geschiedenis van de biologische 
landbouw te beschrijven en daarbij na te gaan of ik mij bij het opzetten van mijn 
bedrijf in de jaren 70 voldoende rekenschap had gegeven van de context van de toen-
malige “staat van de landbouw”. anders gezegd: hoe wijs en vooral hoe dom was ik 
geweest om aan deze onderneming te beginnen. ik kan nu al verklappen dat het, in 
elk geval commercieel gezien, vooral een dom besluit was.

de vraag was of ik het in de vorm van een dissertatie zou gieten. al in 1966 was ik 
begonnen aan een dissertatie die ik tot grote teleurstelling van mijn promotor wie-
ringa, moest staken wegens drukke werkzaamheden als jonge leraar en vader. speel-
den toen carrière-overwegingen een rol, na mij 65e was dit argument vervallen.3 ik 
koos ondanks bezwaren toch voor een dissertatie omdat deze tot discipline dwingt.  bij 
gelegenheid in amsterdam en nog nauwelijks bekend met zijn staat van dienst,  vroeg 
ik de receptioniste van het instituut van sociale geschiedenis of Professor van Zanden 
aanwezig was met als toelichting dat een gesprek van vijf minuten hem mogelijk tien 
minuten aan beantwoording van een brief zouden uitsparen. Tot mijn verrassing 
ontving hij mij en wees hij het verzoek om mij als promovendus te accepteren niet 
gelijk af. als bezwaar noemde hij het feit dat hij zich al lang niet meer bezig hield met 
de landbouwgeschiedenis (pas later kwam ik er via internet achter hoe enorm produc-
tief op ander gebied hij was en dat hij voor zijn werk al in 2003 de spinozaprijs had 
gekregen). als tweede bezwaar noemde hij de mogelijkheid dat ik als betrokkene bij 
de biologische landbouw te weinig afstand van het onderwerp zou kunnen nemen. 
het laatste kon ik weerspreken met een ruime vriendenkring als getuige en in het 
volle besef dat het om een wetenschappelijk verantwoord historisch onderzoek moest 
gaan. ik ben hem dan ook zeer dankbaar dat hij na mijn aanloopproblemen en gelet 
op de enorme omvang van zijn werkzaamheden, het vertrouwen in de goede afloop 

2   hij overleed op 27 januari 2012.
3    de fiscus voerde dit argument aan om mij geen aftrek te verlenen voor de kosten van dit onderzoek. een beroep 

op de gelijke behandeling van artikel 1 van de grondwet noch de waarde van wetenschappelijk onderzoek kon 
de ambtenaar vermurwen.
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heeft behouden. overigens kwam ik er bij het voltooien van de tekst achter dat ik op 
een bescheiden wijze een vervolg heb gegeven aan zijn ruim 25 jaar geleden versche-
nen dissertatie.4 

daarnaast dank ik allereerst nyckle fokkema, fytopatholoog, die heel veel tijd heeft 
besteed aan het becommentariëren van mijn tekst; vervolgens Jan Theunissen, ento-
moloog, voor zijn aanvullingen en correcties. Voorts noem ik rutger Meijer, Jan bok-
horst, gerjan brouwer, erik goewie, hajo Velthuis, aart Vos en Kees water die met 
hun commentaar op de verschillende hoofdstukken of anderszins mij van dienst zijn 
geweest. Met name noem ik hier ook mijn vriend en studiegenoot, wout Punt, die al 
ruim 40 jaar uiterst consciëntieus bezig was aan een dissertatie over een boeiend 
onderwerp maar kort voor de afronding ervan onverwacht overleed. Joyce dank ik voor 
haar immer hartelijke gastvrijheid waarmee zij de inspannende dagen in de biblio-
theek verlichtte; Marc woolley voor zijn correcties van de summary.  ik noem ook de 
medewerkers van de bibliotheken van de wur, het lei en de Kb in den haag en de 
voorzitter en de bibliothecaris van het cTb als ook de velen, achterin, genoemden voor 
hun bereidheid voor een interview. corine dank ik als voortdurende stimulans voor 
mijn werk en voor het onvermoeibare (na)lezen van mijn tekst; uit haar commentaar 
kon ik opmaken of ik voldoende duidelijk had geschreven. ook mij zoon floris dank 
ik hartelijk voor zijn werk aan de vormgeving. 

Tenslotte dank ik de leden van de leescommissie, bestaande uit de hooggeleerden 
P.a. Koolmees, J.d. van der Ploeg, M.r. Prak en b. Theunissen voor de moeite die zij 
namen deze studie te lezen en van commentaar te voorzien.

ik draag dit boek op aan mijn kinderen. Zij hebben weliswaar de lusten van het buiten-
leven genoten maar niet minder hebben zij, ongevraagd, de lasten van mijn “idealisme” 
moeten ondergaan. aan hen het oordeel of het dit allemaal waard is geweest.

4   in de laatste alinea van De economische ontwikkeling, 1985, p. 362 schrijft hij : “(…) ook de structurele problemen die 
hierdoor (bedoeld is de spectaculaire groei van de productiviteit) – de onbeheersbaarheid van de overproductie, 
de vervuiling van het milieu door met name de intensieve veehouderij, etc. – kunnen niet besproken worden (…). 
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inleiding 

anno 2011 is de biologische landbouw een breed erkende landbouwmethode. wel is er 
kritiek op haar pretentie de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden, maar wei-
nigen zullen haar verdienste om met een andere blik naar de relatie tussen landbouw, 
natuur en milieu te kijken, ontkennen. Toch was het biologisch aandeel in het totale 
nederlandse landbouwareaal in 2010 beperkt tot 2,9 procent. hiermee bleef het achter 
bij het eu-gemiddelde van 4,5 procent. landen als Zweden, oostenrijk en letland 
scoorden met percentages van 10 procent of meer beduidend hoger. ook de groei bleef 
in tegenstelling tot die van Zuid-europese landen in het laatste decennium achter.1 
het in 1998 door het Ministerie van landbouw gestelde doel dat 10 procent van het 
nationale landbouwareaal in 2010 biologisch moest zijn, werd dus bij lange na niet 
gehaald. dit gold eveneens voor het aandeel van de consumentenuitgaven voor biolo-
gische voeding. Terwijl het ministerie op 5 procent had gemikt, bleef het aandeel in 
2010 beperkt tot 1,7 procent. 

Toen ik medio 2007 aan het onderzoek naar de geschiedenis van de biologische land-
bouw van nederland begon, ging ik primair uit van de veronderstelling dat het uitblij-
ven van de doorbraak van de biologische landbouw was te wijten aan de geringe pro-
fessionaliteit van de sector. weliswaar had ik in mijn 30-jarige activiteit als biologisch 
tuinder ervaren dat politieke en institutionele factoren de biologische landbouw in haar 
ontwikkeling hadden geremd dan wel belemmerd maar ik meende dat de wezenlijke 
oorzaak geweten moest worden aan de geringe professionaliteit van de primaire- en 
de distributiesector. ik begon betrekkelijk onbevangen met het onderzoek naar de vraag 
of mijn veronderstelling bij benadering juist was. Voorts wilde ik niet alleen als betrok-
kene maar vooral als historicus terugblikken op de 30-jarige landbouwontwikkelingen 
waarvan ik deel had uitgemaakt om te kunnen vaststellen met welke factoren ik geen 
of onvoldoende rekening had gehouden bij het opmaken van de mentale en materiële 
balans van mijn langdurige activiteit. Tenslotte vond ik het van wezenlijk belang de 
geschiedenis van de biologische landbouw te reconstrueren en vast te leggen voordat 
kennis ervan zou zijn verdwenen of vervaagd.2 ik was er namelijk niet zeker van dat 
de biologische landbouw in zijn expliciete vorm of betekenis de 22e eeuw zou halen. 
Ze was en is weliswaar slechts een niche in het grote geheel maar dat neemt niet weg 
dat zij in meer of mindere mate van belang is geweest voor het denken over de land-
bouw als geheel en over het landbouwmilieu in het bijzonder. 

aanvankelijk wilde ik mij concentreren op de vergelijking van de bedrijfseconomische 
aspecten tussen de biologische en de gangbare sector. het lei beschikte weliswaar 
over een aantal onderzoeken maar inzage in de boekhouding van een akkerbouwer in 
het oosten des lands bracht mij aan het twijfelen, Toen ik hem vroeg naar “een gat” 
van ƒ 40.000 over het jaar 1970, zei hij mij na enig nadenken dat hij zijn tarwe “zwart” 
had verkocht. Kennelijk was de europese rekenkamer toen (nog) onvoldoende in staat 
de gesubsidieerde graanteelt te controleren. Voor alle duidelijkheid schrijf ik dat ik 
deze boer als een zeer betrouwbare man had leren kennen en dat dit beeld nadien niet 
is veranderd. gaandeweg bleek dat niet alle door mij geraadpleegde boeren, zowel uit 
de gangbare als biologische sector, bereid of in staat waren mij inzage te verschaffen 

1  Monitor Duurzaam Voedsel p. 26
2   ik verwijs hierbij naar het omvangrijke werk (671 pagina’s) van de landbouwhistoricus J. bieleman, Boeren in 

Nederland, 2008 waarin de biologische landbouw niet wordt genoemd.
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in hun boekhouding. Zo kwam de uitlating van de voormalige hoofdredacteur van het 
agrarisch dagblad, hylke speerstra, weer boven die mij ooit had toegeroepen: “een 
boer vertelt je eerder zijn bed- dan zijn bankgeheimen.”3 dit neemt niet weg dat de 
rapporten van het lei als oriëntatie van betekenis waren voor mijn onderzoek.4

dit bracht mij ertoe om het onderwerp breder te bestuderen en te beschrijven. ik 
heb de antwoorden op mijn vragen binnen de macro-economische en politieke ont-
wikkelingen sinds 1880 gezocht. deze krijgen dan ook de nodige aandacht. Voorts heb 
ik mij gericht op de voor deze studie wezenlijke onderwerpen als het landbouwkundig 
onderzoek, voorlichting en onderwijs (oVo) en voor zover mogelijk, de rol van de 
internationale agrochemische industrie. binnen deze context heb ik naar de wortels 
en de ontwikkeling van de biologische landbouw c.q. -methoden gezocht en deze 
beschreven. hierbij heb ik mij vooral gericht op de productie van humane plantaardige 
voeding; in mindere mate heb ik aandacht besteed aan de verwerking, distributie en 
consumptie. 

gaande het onderzoek diende zich de vraag aan wie of wat de motor was van de steeds 
snellere ontwikkeling van de nederlandse landbouw sinds 1880. was dit het land-
bouwbedrijfsleven of was dit de overheid? het beantwoorden van deze vraag is zeer 
gecompliceerd. onmiskenbaar blijkt dat het Ministerie van landbouw een wezenlijke 
rol heeft gespeeld in deze ontwikkeling. Vervolgens is de vraag in hoeverre het minis-
terie het beleid autonoom bepaalde. inzicht in de interactie tussen de belangengroe-
pen in de loop van de tijd zou helderheid kunnen verschaffen. Tot de belangengroepen 
kunnen worden gerekend: de (vertegenwoordigers van de) primaire sector, de aanle-
verende producenten als de voedings- en agrochemische industrie, de bouw en cultuur-
techniek, de banken, de distributeurs, exporteurs, het ambtelijk – inclusief oVo-appa-
raat en tenslotte de landbouwwoordvoerders in het parlement. deze belangengroepen 
waren als het ware osmotisch met elkaar verbonden. ontrafeling van het aggregaat 
zou het antwoord op de aansturingsvraag kunnen benaderen. het is een vraag 
waarmee landbouwsociologen zich hebben bezig gehouden en die ik voorzover mijn 
kennis reikte, heb geciteerd. illustratief in dit verband is ook de vertwijfelde uitlating 
van de wageningse landbouweconoom a.J. oskam in zijn afscheidscollege (2009) dat 
de landbouweconomen met hun wetenschap niet in staat waren geweest de wezenlijke 
onderzoeksvragen naar de effecten van het europese landbouwbeleid te beantwoor-
den. hij adviseerde de neurobiologie en de psychologie bij dit soort onderzoeken te 
betrekken.5 

ik heb qua omvang aanzienlijk meer ruimte besteed aan de beschrijving van het 
landbouwbeleid en de praktijk dan aan die van de biologische landbouw. Voor een deel 
heeft dit te maken met het betrekkelijk jonge verleden van de laatste maar vooral met 
het feit dat de moeizame ontwikkeling van de biologische landbouw slechts kan 
worden verklaard uit de context van het gangbare beleid. 

Tijdens mijn onderzoek heb ik gezocht naar vergelijkbare studies in andere landen. de 
oogst was met drie overzichtswerken schraal. de eerste was van de hand van günter 
Vogt die in zijn dissertatie de geschiedenis van de biologische landbouw in het duitse 

3    in de 2e helft van de jaren 80 was ik begonnen aan een serie artikelen over de aaw in de agrarische sector. 
het onderzoek leverde inderdaad niet de gewenste informatie op.

4   de landbouwsocioloog Van der Ploeg heeft ondermeer in De Virtuele Boer, 1999, kritiek geleverd op de 
onderzoeksbenadering van het lei.

5   oskam, Policies for agriculture, 2009, p. 15.
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taalgebied heeft beschreven.6 het accent in zijn gedegen studie ligt op de theorie- 
 vorming van de biologische landbouw maar zijn werk besteedt met uitzondering van 
de jaren 1933 - 1945 relatief weinig aandacht aan institutionele factoren. bovendien 
blijft de rol van de agrochemische industrie en de problematiek van de afzet van bio-
logische producten onderbelicht. Voor hem had anna bramwell de verschillende eco-
logische (landbouw)bewegingen in europa en de V.s. beschreven maar dan vanuit een 
bijna tendentieus cultuurhistorisch perspectief.7 Tenslotte werd ik blij verrast met het 
verschijnen van de geschiedenis van de biologische landbouw in denemarken van de 
hand van nina K. brandt. haar waardevolle studie had evenwel het bezwaar dat het 
zich beperkte tot de beschrijving van de biologische landbouw binnen de deense poli-
tieke context vanaf 1970.8 dus moet de lezer mijn onderzoek als een soort pionierswerk 
beschouwen. 

belangstellenden en betrokkenen kunnen met de nadruk op de landbouweconomi-
sche en politieke factoren bezwaar maken tegen het feit dat ik hoegenaamd geen 
aandacht besteed aan individuele psychologische c.q. ethische motieven en beleving. 
dit bezwaar is terecht. uit het vervolg zal blijken dat het gedrag van de nederlandse 
biologische boeren inclusief de antroposofisch gemotiveerde aanhangers van de bio-
logisch-dynamische (bd)-methode niet in één bepaald economisch model is te vangen. 
ook zal blijken dat de biologische landbouw in nederland met uitzondering van de 
bd-landbouw in tegenstelling tot landen als duitsland, het V.K., de V.s. en Zwitser-
land geen cultuurhistorische of filosofische traditie kent. 

Kenmerkend voor de eerste biologische boeren en tuinders was hun pragmatisme. 
dat betekent niet dat zij een beperkte visie hadden. als voorbeeld noem ik Trijntje 
cuperus in boxum (fr.). een bezoek aan haar en haar bedrijf leerde mij het volgende: 
haar opstallen en de inrichting van haar woonhuis waren sinds 60 jaar of meer bijna 
onveranderd. het woongedeelte ademde met het meubilair en de kachel de sfeer van 
de jaren 20 of 30 van de vorige eeuw. slechts de fax en de computer maakten duidelijk 
dat de nieuwe eeuw was ingegaan. de biologische bedrijfsvoering – in feite een ana-
chronisme – van haar hoog opgeleide vader, tevens natuurliefhebber, onderscheidde 
zich in de jaren 20 en volgende naast het afzien van het gebruik van kunstmest door 
een eigen fokprogramma, een sober machinepark en een bovengemiddeld medewer-
kersbestand. een belangrijke motivatie om met haar broer de weg van haar vader te 
volgen, was haar afkeer van bankschuld. Ze wilde niet zoals ze in haar omgeving had 
gezien, worden opgejaagd door hypotheeklasten. haar wereldbeeld was gevormd in 
de jaren 40 en 50. boeren was en bleef voor haar een sobere en ambachtelijke levens-
wijze waaraan zij haar identiteit ontleende en niet aan het Mob-diploma wiskunde 
dat zij in haar jeugd had behaald. haar wereldbeeld kan “pretentieloos conservatief ” 
worden genoemd. Midden jaren 70 werd zij door een medewerker van het lei ont-
dekt.9 

een ander voorbeeld waren de gebroeders de Vogel met hun glasteeltbedrijf in Zuid-
holland. hun groeiende afkeer van de chemicalisering van de glastuinbouw bracht 
hen ertoe nieuwe wegen te zoeken die ze vonden in een biologisch-organische metho-
de.10 Voor de hier genoemden geldt dat zij het primaat van de rentabiliteit onderge-
schikt maakten aan andere waarden die aan het eind van de jaren 80 het predikaat 

6  Vogt, Entstehung und Entwicklung des ökologischen Landbaus, 1999.
7    bramwell: Ecology in the 20th century, 1989.
8    nina K.brandt: Gulerodshippier & gummmistøvlesocialister, 2008.
9    haar bedrijf komt in hoofdstuk 6 nader aan de orde.
10  idem.
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“duurzaam” kregen. duurzaam had in hun visie een diepere betekenis dan het econo-
mische begrip “continuïteit”. continuïteit wordt vooral gekoppeld aan het al of niet 
individuele ondernemerschap. onder druk van de landbouwautoriteiten werd van de 
boer verwacht dat hij primair een agrarische ondernemer werd die op het scherp van 
de snede moest produceren wilde hij overleven. de productiefactor grond als een eigen 
waarde in bodemkundige zin, werd hiermee meer dan voorheen gereduceerd tot de 
factor kapitaal. de enige sector waarvoor dat minder gold, was de (melk)veehouderij. 
dieren waren weliswaar een vitaal – hier niet pleonastisch bedoeld – kapitaalmiddel 
maar hun economische waarde was voor een belangrijk deel afhankelijk van de beje-
gening van de boer. het was de omgang met bodem, dieren en planten waarin de bio-
logische boeren zich onderscheidden van hun gangbare collega’s. Zij waren of werden 
intrinsiek gemotiveerd in hun omgang met wat men gemakshalve “de natuur” noemt. 
deze levenshouding wordt in dit onderzoek niet nader uitgewerkt. hiervoor ontbreekt 
een adequate terminologie die zich meer voor poëzie leent.

in het licht van het bovenstaande heb ik hoegenaamd geen aandacht besteed aan een 
mogelijk verband tussen religie en de biologische landbouw in nederland. dat geldt 
overigens minder voor het verband tussen de hier als religieus opgevatte antroposofie 
en de bd-landbouw.11 wel is mij uit ervaring en enkele publicaties gebleken dat de 
dominerende kerkelijke richtingen geen rol hebben gespeeld bij het ontstaan of de 
bevordering van een duurzame vorm van landbouw. Pas na het verschijnen van het 
brundtlandrapport lieten enkele kerken zich hierover uit. de verklaring voor “het lang-
durig zwijgen” kan mede gezocht worden in de relatieve oververtegenwoordiging van 
de agrarische beroepsgroep in de kerkbesturen. in landen als het V.K. en de V.s. zijn 
onder religieuze, deels aan kerken verbonden gemeenschappen, wel sporen te vinden 
van bezorgdheid over de ontwikkeling van de landbouw en de aard van de voeding. 
niet uitgesloten is dat in nederland de religieuze opvoeding van een aantal biologi-
sche boeren heeft bijgedragen om het begrip rentmeesterschap via een vorm van duur-
zame landbouw gestalte te geven.

de zo genoemde geïntegreerde landbouw komt niet expliciet aan de orde. wel heb 
ik aandacht aan het onderwerp besteed voorzover dit betrekking had op het onderzoek 
naar een landbouw die minder afhankelijk was van bestrijdingsmiddelen. ook aan de 
belangrijke technologische ontwikkelingen heb ik slechts in grote lijnen aandacht 
besteed. de vraag waarom de industrie al minstens 15 jaar eerder dan de landbouw aan 
milieuverplichtingen moest voldoen, heb ik laten rusten. het gemakkelijk lokaliseren 
van industriële bedrijven, de monitorsystemen, acties van buurbewoners en het imago 
van bedrijven kunnen als verklaring worden genoemd. de vraag waarom de landbouw-
sector zich zo lang kon verweren tegen het opleggen van milieumaatregelen, komt wel 
aan de orde. 

het tijdvak beslaat naast een beknopte beschrijving van de periode tussen de 17e en 19e 
eeuw, de jaren tussen ca. 1880 en 2001. het laatste jaartal heb ik niet gekozen van wege 
een breuk in de landbouwgeschiedenis noch om ingrijpende gebeurtenissen van 
wereldpolitieke aard zoals de aanslag op de Twin Towers. de belangrijkste reden om 
met dit jaar af te sluiten is enerzijds van praktische aard en wel de invoering van de 

11   Planck, der alternative landbau, in Zeitschrift für Agrargeschichte, 1983, p. 194 e.v. wijst erop dat de bd-landbouw–
methode juist om haar religieuze wereldbeschouwing een onoverkomelijke drempel was voor christelijke 
boeren in duitsland.
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euro12; anderzijds ben ik te veel historicus om het gevaar van bijziendheid te onder-
schatten.

in het licht van de hiervan genoemde constateringen heb ik ervoor gekozen de ontwik-
keling van de biologische landbouw in nederland aan de hand van de volgende vragen 
te beantwoorden. 
1. wanneer en binnen welke context ontstonden vormen van biologische landbouw?
2. hoe ontwikkelden zich deze vormen of richtingen?
3.  waarom bleef de groei van de biologische landbouw sinds begin jaren 90 achter bij 

die van enkele andere landen?
4.  in welke mate is deze achterblijvende groei te verklaren uit het gedrag van de overheid, 

belanghebbende instituties en het bedrijfsleven in de achtereenvolgende decennia?
5.  in hoeverre speelde het gebrek aan professionaliteit van de biologische sector een 

rol bij het uitblijven van een doorbraak van de biologische landbouw en voeding?
6.  in hoeverre is de ontwikkeling van het consumentengedrag bepalend geweest voor 

het uitblijven van een doorbraak?

de geraadpleegde bronnen voor dit onderzoek zijn:
–  de Verslagen van de landbouw (1900-1966);
–  tijdschriften waaronder het Tijdschrift over Plantenziekten (netherlands Journal  

of phytopathology) (1895-1971), bodem (1950-1971), gewasbescherming (1970-2002), 
Vruchtbare aarde (1938-1992) en ekoland (1980-2002);

–  rapporten en cijfers waaronder die van het cbs, lei en Keuringsdiensten van 
waren; beleidsnota’s, Kamerstukken, overzichtswerken en monografieën, tijdschrift- 
en krantenartikelen en radio- en TV-uitzendingen;

–   interviews met een aantal boeren, onderzoekers, beleidsmakers, politici en andere 
betrokkenen. 

bij de beoordeling van hun antwoorden heb ik rekening gehouden met het onderzoek 
van de psycholoog douwe draaisma die gewezen heeft op de beperkingen van het 
geheugen.13 Voorzover mogelijk heb ik hun antwoorden getoetst aan andere bronnen. 
het grote belang van de mondelinge bronnen was niet alleen het opsporen van onge-
schreven, voor dit onderzoek wezenlijke, informatie maar ook de, soms niet minder 
wezenlijke, nuancering van de schriftelijke bronnen. dit geldt vooral voor de boeren 
en in mindere mate voor de onderzoekers. Mijn eigen rol als participant heb ik slechts 
daar waar ik meende dat deze verhelderend was, in de marge van voetnoten vermeld.

12  de koers van 1 euro = nlg 2,20371
13  draaisma: Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, 2001.
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hoofdstuk 1

een TerugbliK oP de nederlandse 
landbouw (1500 - 1945)

Voorgeschiedenis1

Mondiaal gezien, hebben de lage landen een korte landbouwtraditie. weliswaar 
dateren de eerste landbouwculturen uit de prehistorie maar van enige continuïteit is 
eerst sprake vanaf de elfde eeuw. bevolkingsgroei, inpolderingen en andere vormen 
van ontginning leidden tot een relatief intensieve productiewijze. deze werd begun-
stigd door een gematigd klimaat. bovendien profiteerden grondbezitters en pachters 
van een groeiende afzet door de opkomst en de groei van steden met hun toegankelijk 
netwerk van (water)wegen. Tenslotte wist de landbouw de binnenlandse oorlogen van 
de late Middeleeuwen te overleven. na de succesvolle opstand tegen de habsburgse 
monarchie, kwam er politieke en militaire rust op het platteland van de nieuwe repu-
bliek. Met uitzondering van de inval van franse troepen in 1672, bleven de republiek 
en het latere Koninkrijk tot 1940 voor oorlogen op haar grondgebied gespaard.2 behou-
dens overstromingen in het gebied van de grote rivieren en de Zuiderzee, ontkwam 
het land aan natuurrampen die blijvende schade aanrichtten. de watersnoodrampen 
leidden in de loop van de 18 eeuw tot de aanzet van een veiliger waterbeheer en ten-
slotte tot de inpoldering van de Zuiderzee en de waterkering van de delta.

Voorts bleef het land na de 16e eeuw gespaard voor heftige revoluties. de naasting 
van de roomse kerkelijke goederen lieten de sociaal-economische verhoudingen in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld engeland, goeddeels ongemoeid. al eerder had zich een, 
zij het niet uniform, rechtssysteem ontwikkeld dat een betrekkelijke rechtszekerheid 
bood. grootgrondbezit zoals in de omringende landen, was meer uitzondering dan 
regel, zeker in het westelijk deel van de republiek. de horigheid was hier al ruim voor 
de 16e eeuw verdwenen. opvallend was het verschijnsel dat de kapitaalkrachtige ste-
delijke elite van holland en Zeeland investeerde in landbouwgrond.3 dit betekende 
dat grond en natuur vooral als belegging werden gezien en daarmee “emotieloos inwis-
selbaar” voor andere kapitaalmiddelen.4 

“de nieuwe iJstijd” die rond 1700 begon, leidde tot een lagere graanproductie in 
noord-europa. de hiermee gepaarde stagnatie van de bevolkingsgroei in west-europa 
trof de rentabiliteit van de landbouw in de republiek. bovendien versterkten de 
armoede in en de ontvolking van de steden als gevolg van de economische stagnatie 

1  Voor de grote historische lijn heb ik gebruik gemaakt van Van Zanden, De economische ontwikkeling van de 
 Nederlandse landbouw, 1985, Van Zanden en Van riel, Nederland 1780-1914,  2000; bieleman, Boeren in Nederland, 2008. 

2  de militaire schermutselingen tijdens de opstand van de Patriotten en de inval van of de bevrijding door de 
franse troepen in 1794/5 laat ik buiten beschouwing.

3  brusse en Mijnhardt, Towards a new template, 4, 2011, p. 69 e.v. de siertuinen die de elite op haar buitenplaatsen 
aan b.v. de Vecht en amstel aanlegde, hadden volgens de auteurs (p. 76) geen economisch doel maar waren 
vooral een hobby- en prestigeobject. 

4  het zou interessant zijn te onderzoeken of de geringe directe betrokkenheid op haar pachtboerderijen van de 
stedelijke elite van invloed is geweest op het natuurbewustzijn van de bevolking in de loop der eeuwen. 
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het verlies aan rentabiliteit. als gevolg van de ongeveer gelijktijdig met de industriële 
revolutie ingezette bevolkingsgroei in engeland (ca. 1760) stegen de prijzen. 

Tijdens de franse overheersing (1795-1813) maakte de landbouw een bloeiperiode door.5 
Vooral de teelt van granen was lucratief als gevolg van de oorlogen en de importbe-
perkingen van het napoleontisch regiem. andere sectoren als de paardenfokkerij en 
de tabaksteelt profiteerden eveneens van deze omstandigheden. na 1820 maakte de 
invoer van granen uit rusland een einde aan de hoge prijzen. Toch kende het platte-
land nog tot ca. 1875 meer welvaart, beter gezegd, minder armoede dan de steden.6 dit 
valt te verklaren uit de toenemende export naar het industrialiserende engeland die 
werd begunstigd door de stoomvaart en de vrijhandelspolitiek waarvan vooral de pro-
ducenten van zuivel en vlees en die van groenten, bloemen en fruit profiteerden. 
bovendien bleef de arbeidsreserve in nederland door de trage industriële ontwikkeling 
hoog en het loonpeil laag.

in hoeverre waren in de tijd van de republiek de kiemen aanwezig die de ontwik-
keling van de landbouw in de 20e eeuw verklaren? Zoals geschreven, werden de kust-
provincies en het rivierenland, naast een gematigd klimaat, begunstigd met vrucht-
bare en relatief gemakkelijk te bewerken grond. de aanvankelijke groei van de steden 
bood steeds meer afzetmogelijkheden. de rentabiliteit was zodanig dat ze de motor 
waren van kostbare landwinningprojecten in het gewest holland. bovendien legde de 
koopkracht in de relatief welvarende steden de grondslag voor een commerciële tuin-
bouw waarvan de sierteelt al vroeg deel uitmaakte. opvallend was de al vóór 1600 
daterende specialisatie van de landbouw. amsterdam groeide na de zeeblokkade van 
antwerpen uit tot het belangrijkste agrarische marktcentrum van europa. Zo werd de 
landbouw vooral een bron van het handelskapitalisme. de relatief lage invoerprijzen 
van granen, die niet alleen voor brood en pap maar ook als veevoeder en grondstof 
voor bier en jenever dienden, brachten boeren ertoe over te schakelen op andere gewas-
sen als vlas en meekrap. bovendien legden de boeren zich in de laagveengebieden 
vooral toe op de veeteelt. de afzet van vlees7 en boter ontwikkelde zich tot het begin 
van de 18e eeuw gunstig door de export en de vraag van de vloot.8 de veehouderij werd 
overigens in de 18e eeuw meermalen getroffen door de veepest.

de plantaardige productie per hectare bleef in deze periode stabiel al wisselden de 
jaarlijkse opbrengsten al naar gelang de weersomstandigheden. deze troffen vooral 
de gebieden waar de waterhuishouding tekortschoot. daarnaast was de beschikbare 
hoeveelheid mest de beperkende factor.9 er was dan ook een levendige handel in scha-
penmest waaraan vooral in de tuinbouw en tabaksteelt10 behoefte was. even na 1850 
kwam met de invoer van guano11 de toepassing van kunstmest langzaam op gang. 

5    in deze jaren begon de centrale overheid plannen op te stellen om de woeste gronden in cultuur te brengen 
(Van der woud, Het lege land, 2007, p. 215 e.v.). 

6    brusse, Gevallen stad, 2011, p. 13 e.v. in 1675 woonde 42 procent van de bevolking in steden van > 2500 inwoners.  
in holland was dit zelfs 57 procent. na 1700 begon de de-urbanisatie. Pas aan het eind van de 19e eeuw sloeg de 
balans door ten gunste van de steden. 

7   een vorm van specialisatie was ook het afmesten van vee uit denemarken.
8   Prud’homme van reine, Opkomst en ondergang van Nederlands gouden vloot, 2009, p. 10.
9    de toepassing van groenbemesters als klaver en erwten kwam rond 1500 op gang maar ze hadden weinig nut op 

 arme en zure grond. (bieleman e.a. in Het Platte land, 1994, p. 168).
10   Tabak was niet alleen een genotsmiddel maar werd door de franse arts Jean nicot in de 17e eeuw als medicijn 

voor o.a. hartklachten aangeraden.
11  guano was fossiele vogelmest – dus eigenlijk geen kunstmest – die vanuit Zuid-amerika werd aangevoerd. later 

kwam het in bewerkte vorm als chilisalpeter op de markt. rond 1840 werd in nederland de eerste 
fosfaatmeststof uit slachtafval vervaardigd (homburg, Groeien door kunstmest, 2004, p. 25). 



25

inmiddels had de duitse chemicus Von liebig de theoretische grondslag voor de 
bemesting geformuleerd.12

De agrarische crisis en haar gevolgen (1880 - 1917)

wanneer kwam de overheid als sturende of stimulerende partij in beeld? rond 1875 
werden de graantelers getroffen door een agrarische crisis. de oorzaak was de invoer 
van goedkoop amerikaans graan. de agrarische elite, vooral in groningen, luidde de 
noodklok. de overheid zag geen heil in protectie voor het handelsafhankelijke neder-
land. Toch leidde de crisis die vooral de akkerbouw en in veel mindere mate de vee-
houderij trof, tot een geleidelijke omwenteling. als keerpunt wordt de internationale 
landbouwtentoonstelling (1884) in amsterdam genoemd. hier bleek dat de eerder zo 
succesvolle nederlandse landbouw een achterstand had opgelopen op andere landen. 
in 1886 besloot de regering tot de instelling van een staatscommissie met als opdracht 
de problemen te onderzoeken en met aanbevelingen te komen. het advies luidde dat 
de overheid het voortouw moest nemen op het gebied van kwaliteitscontrole, onder-
zoek, voorlichting en onderwijs. de ontwikkeling hiervan komt later aan de orde. het 
is opvallend dat de vraag om overheidsingrijpen van voornamelijk liberale boeren 
kwam.13 het gaat te ver te stellen dat de agrarische elite met het pleidooi voor een 
staatscommissie een bureaucratisch paard van Troje binnenhaalde. Tot dan toe hadden 
stad en staat slechts in tijden van schaarste ingegrepen in de prijzen. wel waren voe-
dings- en genotmiddelen en grondbezit middels belastingheffing de belangrijkste 
inkomstenbronnen van de staat of gewesten geweest maar met uitzondering van bepa-
lingen ten aanzien van vleeskeuring en de verbreiding van veeziekten, had de overheid 
zich afzijdig gehouden van het boerenbedrijf. 

hoe ontwikkelden de verschillende sectoren zich tussen 1890 en 1945? op de kapitaal-
krachtige akkerbouwbedrijven in de kustprovincies versnelde het rond 1860 begonnen 
mechanisatieproces met werktuigen als cultivator, schoffelmachine en dors machine. 
de meeste waren afkomstig uit de V.s. en werden door plaatselijke smeden aan de 
locale omstandigheden aangepast. daarnaast groeide het gebruik van kunstmest 
explosief. Pas na 1918 kwam de handel in tractoren op gang. de nieuwe landbouw-
technieken verhoogden de oogstzekerheid en bespaarden loonkosten. de industrie en 
bouw vingen de overtollige arbeidskrachten op. de kleinere, vaak gemengde, bedrijven 
in het oostelijk en Zuidelijk deel van het land mechaniseerden pas later. wel raakte 
ook hier de kunstmest in zwang. dit laatste had tot gevolg dat de boeren hun vee 
vanwege de behoefte aan mest, niet langer jaarrond hoefden op te hokken.

Mede door toedoen van de agrarische crisis kwam de groei van de (melk)veehouderij, 
inclusief die van pluimvee, in een stroomversnelling. de lage graanprijzen drukten de 

12    Von liebig kwam aan de hand van bemestingsproeven in vitro tot de conclusie dat de groei van de plant 
bepaald wordt door de beschikbaarheid van het minimum van de chemische stof dat de plant voor zijn groei 
nodig heeft. Von liebig gaf met zijn ontdekking een impuls aan het reductionisme. in tegenstelling tot de 
toen heersende “naturphilosophie” die berustte op het Kantiaanse teleologiebeginsel, zochten de 
reductionisten de verklaring van het leven van organismen in termen van elementaire materie, d.w.z. in 
analytisch fysisch-chemische zin (Theunissen e.a. De wetten van het leven, 1996, p. 116 e.v.). 

13    Van belang is te memoreren dat de onrust niet alleen uit de hoek van grote praktiserende boeren kwam maar 
ook van grondbezitters. de pachtprijzen waren met ca. 5  procent van de grondwaarde hoog in vergelijking met 
de rente op staatsobligaties.
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prijs van krachtvoer.14 bovendien leidde kunstmest tot een hogere productie en boden 
nieuwe werktuigen als maaibalk en hooischudder meer kwaliteitszekerheid. ook de 
mechanisatie van de boterbereiding met de deense uitvinding van de centrifugale 
separator (ca. 1880) werkte in het voordeel van de zuivelsector. de kleine leveranciers 
gingen nu de verwerking van hun melk uitbesteden aan, voorlopig nog kleine, fabrie-
ken. Van extra belang was dat de boterwet sinds 1889 minimale eisen stelde aan het 
product. Knoeierijen zoals het mengen met margarine had de export van de neder-
landse boter ten gunste van de deense geschaad. Met de wet verdween het slechte 
imago van “dutch” of “holländisch”.15

de kaasmakerij, vanouds het domein van de boerin in het westelijk klei- en veege-
bied, werd sinds ca. 1900 geïndustrialiseerd. de afzet van verse consumptiemelk kwam 
eerst na 1920 goed op gang. Tot dan toe was het product niet gewild door gebrek aan 
hygiëne en knoeierijen.16 de groeiende afzet van zuivelproducten ging gepaard met 
een geleidelijke productiestijging van de gemiddelde melkgift van de veestapel. Zo 
steeg deze in friesland van gemiddeld 3000 kg per koe in 1890 naar ca. 4000 kg met 
uitschieters van 7000 kg in 1939. de stijging was naast de verbeterde waterhuishouding 
te danken aan het gebruik van kunstmest en krachtvoer en aan de veeveredeling.17 
Toch was de ontwikkeling van de (melk)veehouderij geen lineair succes. na de laatste 
veepestepidemie in 1865 werden de bedrijven in toenemende mate getroffen door 
mond- en klauwzeer (MKZ).18 ook tuberculose bleef een hardnekkig probleem.

groenten en fruit waren sinds de 16e eeuw niet alleen een geliefd onderwerp van stil-
levens maar ook handelsgewassen van betekenis. Kool, uien, rapen en pastinaak, een 
lang vergeten groente, waren al ingeburgerd; fruit door duurte nog een luxe. in de loop 
van de 19e eeuw breidden de teelten zich uit door de britse vraag. bedroeg de export 
van groenten en fruit rond 1875 ca. 40.000 ton, in 1912 was deze gestegen tot 220.000 
ton, gevolgd door een verdubbeling in 1925.19 een belangrijk aandeel hierin had de glas-
teelt in het westland die al ruim voor 1900 werd beoefend. nadien nam het gebruik 
van broeiramen (platglas) en kassen sterk toe. de uitbreiding was mede een gevolg 
van de voortplantingsdrift- of druk onder tuinders. in 1927 bedroeg het kassenareaal 
550 ha waarvan bijna de helft uit stookteelten, vooral tomaten en komkommers, 
bestond. in 1940 telde nederland ruim 3200 ha aan kassen en ruim 550 ha aan plat glas.20

de fruitteelt was eeuwenlang een bijproduct van boeren en landjonkers21. nachtvorst 
en ander “onweer” maakten de teelt riskant. de hoogstam was qua snoei en pluk 
bewerkelijk. het nalaten van een regelmatige snoei en het dunnen van vruchten  
leidden tot beurtjaren. bovendien moest de teler lang wachten voordat zijn boom - 

14   hollander, In de Waalstroom, 2007, p. 37. opmerkelijk is dat veel boeren in de conservatieve bommelerwaard 
ertoe over gingen meer kippen te houden om het eigen geteelde graan te voeren in plaats van graan uit het 
teeltplan te schrappen.

15    bieleman, 2008, p. 310.
16    Typerend is de beschrijving van Van otterloo, Eten en Eetlust, 1990, p. 67 dat boeren uit waterland tot ver in de 

19e eeuw duizenden koeien met afgetrapte uiers in een loods aan de amsterdamse Prins hendrikkade hadden 
gestald om de stad van melk te voorzien.

17    het friese stamboekvee was in het buitenland gewild. in de jaren 60 van de 20e eeuw gingen nederlandse 
boeren over op de amerikaanse frisian-holstein, die van friese herkomst was (Theunissen, De Koe, 2010, p. 13, 
18 en 164).

18   bieleman, 2008, p. 370 e.v. na een besmetting in 1911 die 70.000 van de 200.000 bedrijven trof, volgden tussen 
1918 en 1940 nog 10 epidemieën.

19    sangers, De ontwikkeling van de Nederlandse tuinbouw, 1953, p. 225.
20   bieleman, 2008, p. 541. de grootste concentratie was in het westland.
21    de passage over de fruitteelt berust op bos, De geschiedenis van de Nederlandse fruitteelt, 1952.
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  gaard vrucht droeg. het gezegde “boompje groot, plantertje dood” kon ook voor hem 
opgaan. Voor de meeste appel- en perenrassen was een sterk gebit nodig; veel valfruit 
kwam in de maag van het ondergrazende vee terecht.

Tot 1900 bleef de fruitteelt met uitzondering van die van kersen, qua economische 
activiteit van secundair belang. nadien legden de boeren in het oostelijk rivierenland, 
limburg en delen van Zeeland en noord-brabant zich meer en meer toe op de teelt 
van hard- en zachtfruit maar nog steeds als nevenactiviteit.22 de laatst genoemde 
streken profiteerden van de gunstige ligging ten opzichte van engeland. opmerkelijk 
was de teelt van consumptiedruiven in het westland. Zo bedroeg de lengte van drui-
venmuren rond 1900 bijna 180 kilometer. ondanks het hoge grondwaterpeil steeg het 
glasareaal er in 1939 tot 850 ha.

een deel van het fruit werd verwerkt. in limburg in de vorm van appel- en peren-
stroop die vooral in duitsland werd afgezet. een gedeelte van het zachtfruit vond zijn 
bestemming in engelse weckflessen. in groningen legden de bessen de bodem voor de 
productie van vruchtenwijn en bessenjenever. in de betuwe kwam de fruitconserven-
industrie na 1910 op gang. hierbij speelde de ontwikkeling van de conserveringstech-
niek van de wageningse hoogleraar a.M. sprenger een belangrijke rol. de industriële 
voedselverwerking verschafte de boer en fruitteler een mate van minimale afzetzeker-
heid. de keerzijde was een toenemende afhankelijkheid van oligopolistische fabrieken.

Het ontstaan van boerenorganisaties

de handel in landbouwproducten onderging na 1880 met de oprichting van coöpera-
ties een belangrijke verandering. Tot dan waren met name de kleine boeren aangewe-
zen op handelaren, molenaars en winkeliers. de eerste coöperatie werd in het Zeeuwse 
aardenburg opgericht onder de welsprekende naam “welbegrepen eigenbelang” (1877). 
de eerste coöperatieve zuivelfabriek kwam in het friese warga van de grond (1886). 
het oosten en het zuiden volgden spoedig. de eerste groenteveiling ging in broek op 
langendijk (1887) van start.23 hierna volgden veilingen in het westland en de streek 
(n-h). initiatieven van fruittelers in de betuwe liepen voorlopig spaak. eerst in 1904 
kwam het coöperatieve veilingwezen voor fruit in geldermalsen en goes van de 
grond. in 1917 werd het pleit voor de nieuwe aanvoerorganisatie definitief beslecht: 
onder invloed van de oorlogsomstandigheden bepaalde de overheid dat de handel in 
groenten en fruit slechts via een erkende veiling mocht plaatsvinden. het veilingrecht 
werd nu een veilingplicht. wel genoot de aanvoerder nu van de zekerheid van uitbeta-
ling. de exporteurs konden met de verplichte organisaties meer en meer hun kwali-
teitseisen met betrekking tot uniformering en verpakking van de producten stellen. 
Voor de duizenden kleinhandelaren viel er meer te vergelijken en betekende de cen-
trale aanvoer tijdswinst. Voor de kleinere akkerbouwers en veehouders was de coöpe-
ratie naast de bundeling van de afzet de inkoop van belang. deze kon voor producten 
als veevoer en kunstmest kortingen bedingen.

ook het kredietwezen kreeg een coöperatieve impuls. in navolging van duitsland 
(raiffaisen) werden boerenleenbanken opgericht. Toch bleef een massale toeloop op 

22   Zo werden aardbeien en frambozen de eerste jaren na aanplant van vruchtbomen als tussenbeplanting 
geteeld. een bijkomend voordeel van een boomgaard was dat de grond om zijn “oude kracht” na het rooien 
gewild was. 

23   Volgens sangers, 1953, p. 240 werd de eerste veiling in enkhuizen opgericht.
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de nieuwe banken uit.24 Voorlopig bleef de notaris al of niet als collecteur van particu-
liere spaarders, de belangrijkste geldschieter. 

het was de hoger ontwikkelde (boeren-)elite geweest die het voortouw nam bij de 
oprichting van coöperaties. Ze had zich al vroeg in de 19e eeuw georganiseerd in Pro-
vinciale landbouwgenootschappen en beschikte dus over een netwerk. in het oosten 
bestond de traditie van marken die vanouds tot samenwerking noopte.25 in brabant 
waren het notabelen onder wie de clerus die de stoot gaven tot samenwerking. Met 
uitzondering van Zeeland, sloeg de coöperatieve gedachte in het westen van neder-
land minder aan. de reden kan zijn dat het traditionele particularisme een rol speelde. 
Zeker is dat de markt voor agrarische (bij)producten hier door een betere infrastruc-
tuur transparanter was.

 nadat de leiders in de jaren 80 de noodklok hadden geluid, boekte het georgani-
seerde boerenbedrijfsleven rond 1890 een politiek succes: het nederlandse landbouw 
comité (nlc), de koepelorganisatie van de provinciale landbouwmaatschappijen, 
werd als eerste corporatief, dus belangenbehartigend orgaan, door de wetgever erkend. 
gevolgd door de toelating van de katholieke boerenbonden, vertegenwoordigde het 
nlc in 1913 al 65 procent van alle boeren. hun voormannen zouden met hun bestuurs-
functies en als vertegenwoordigers van politieke partijen een buitenproportionele 
lobby en macht vormen. overigens was dit geen specifiek nederlands verschijnsel. 

inmiddels was de betekenis van de agrarische sector voor het bnP verminderd maar 
was deze nog altijd belangrijk gelet op de directe en afgeleide werkgelegenheid ervan. 
bovendien was het liberale tijdperk op zijn retour en maakten de confessionele par-
tijen zich sterk voor uitbreiding van het kiesrecht. na 1917 zou vooral de rooms Katho-
lieke staats Partij van de boerenstem in Zuid- en oost-nederland profiteren.

Macro-economisch mocht de landbouw nog lang van betekenis blijven, op bedrijfs-
niveau profiteerden de boeren in hun algemeenheid steeds minder van de economi-
sche groei. Toch leidde dit vòòr en tijdens het interbellum niet tot een massale vlucht 
uit de landbouw. individueel kon dit anders zijn; bijvoorbeeld in geval de boer de rol 
van gemakzuchtige en spenderende herenboer speelde en niet werd gecorrigeerd door 
een beter toegeruste echtgenote. Voor de getrouwde, vaak kinderrijke, kleine boer was 
ophouden geen optie tenzij ongeluk of pachtopzegging hem hiertoe dwong.

Van belang is de vraag of de boer, boerin en hun kinderen gelukkig of tevreden waren 
met hun bestaan. anders gezegd: waren de kinderen uit boerengezinnen er in meer-
derheid op gespitst het bestaan van hun ouders voort te zetten? over het zelfbeeld 
van de agrarische bevolking zijn geen kwantitatieve gegevens voorhanden. Toch valt 
er wel iets over op te merken. Zo keek de al of niet beschaafde burger al sinds de Mid-
deleeuwen neer op de boer. de termen “domme boer” en “een boer laten” spreken voor 
zich. Voor veel bewoners van het platteland had de stad iets vijandigs en zondigs.  
Ze diende slechts als marktplaats. winkelen was overbodig zolang de leveranciers, 
soms als marskramers, aan huis kwamen. Vertrek naar de stad was een teken van 

24     Van campen, Landbouw en landbouwkrediet, 1898-1948, p. 570 e.v.: in 1909 stond bij de boeren-hypotheekbank 
ƒ 160.000 uit aan hypotheken, gevolgd door ƒ 4,1 miljoen in 1921 en ƒ 816 miljoen in 1939. Volgens de Verslagen 
van de landbouw van 1937 (Vdl 1938, p. 244), was de nederlandse landbouwgrond inclusief opstallen met 
gemiddeld ruim ƒ 330,- belast. Voor landbouwgrond, inclusief opstallen, werd een bedrag tussen ƒ 1750,- en 
ƒ 2400,- betaald. sinds 1880 was de totale hypotheekschuld in 1937 met 65 procent gestegen. Volgens sangers, 
1953, p. 237 waren het in tegenstelling tot de kleinere boeren in nederland vooral de tuinders in het westland 
die er niet voor terugschrokken hoge schulden aan te gaan getuige de uitspraak: “de glasteelt zit den westlander 
in het bloed. als hij ƒ 1000,- heeft, bouwt hij voor ƒ 2000,-…”.

25    de marken werden in de loop van de 19e eeuw ontbonden.
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mislukking tenzij er sprake was van een “goed huwelijk” of een positieverbetering. een 
gevoel van wantrouwen en minderwaardigheid jegens de, in voorkomen modieus 
geklede stadsbewoner, was dan ook niet uitzonderlijk.

herenboeren daargelaten, hadden landslieden, gehard door ervaring en overlevering, 
een andere perceptie van het bestaan dan de burger. allesbepalend was en bleef voor-
lopig het besef afhankelijk te zijn van een door de Voorzienigheid bestierde natuur. 
het geloof in god werd dan ook niet louter door een kerkelijk sociale omgeving 
bepaald. wel waren godsdienstige leer en beleving streekafhankelijk. Zo neigden 
gebieden in noord-holland al vroeg in de 19e eeuw naar vrijzinnigheid terwijl streken 
als de Veluwezoom, westelijk rivierenland en Zeeland orthodox bleven. ondanks de 
geleidelijke infiltratie van het gedachtegoed van de Verlichting, bleef de positie van de 
kerken op het platteland tot ca. 1960 sterk.26 de kennisgroei van de landbouwweten-
schap veroorzaakte bij de gelovigen geen of nauwelijks gewetenscrises bij hun over-
weging de nieuwe inzichten en verworvenheden al of niet toe te passen27; zelfs niet bij 
de oud-gereformeerde gezindten met hun principiële bezwaren tegen vaccinatie.

Met de toenemende stedelijke welvaart de ontsluiting van het platte land door fiets 
en openbaar vervoer alsook de opkomst van de massamedia nam na 1900 de gevoels-
afstand tussen boer en burger verder toe.28 nog los van de streekafhankelijke vorm 
van erfopvolging, stond niet iedere boerenzoon of -dochter te trappelen om de plaats 
van hun ouders in te nemen. dit verschijnsel was niet specifiek nederlands. Vooruit-
ziende ouders lieten indien mogelijk hun kinderen doorleren voor onderwijzer, pries-
ter of dominee: beroepen met status in die jaren. het aanzien van de kleine boer, voor-
zover hij dit al ooit had gehad, zou in de loop van de 20e eeuw nog verder dalen.29 

binnen de agrarische gemeenschappen bestond een zekere harmonie al verschilde 
deze van streek tot streek. Zo stonden de arbeidsverhoudingen tussen herenboeren 
en landarbeiders bijvoorbeeld in groningen op scherp die eind jaren 20 explodeerden 
in een langdurige staking. elders was het niet altijd pais en vree maar de onderlinge 
afhankelijkheid tussen grote en kleine boeren stond borg voor sociale rust.

de nieuwe agrarische technologie en organisatie stelden kleine, zuinige en hardwer-
kende boeren in staat door intensivering hun opbrengsten te vergroten. ambitie op 
het bedrijf werd nu beloond. na uitbreiding van het kiesrecht rond 1890 veroverden 
de kleinere boeren meer en meer zetels in gemeenteraden en andere besturen. even-
zeer was de invoering van de leerplicht (1901) van belang. weliswaar gingen bijna alle 
dorpskinderen al wel, zij het onregelmatig, naar school maar was schoolverzuim sinds-
dien strafbaar. hiermee kregen leerlingen in het lager, en later in het landbouwonder-
wijs, een bredere basis.30

26   Mogelijk werd deze positie versterkt door het feit dat de grootste twee kerkgenootschappen veel 
landbouwgrond in eigendom hadden. 

27   Voor de doopsgezinde amish in Pennsylvania was dit deels ook het geval al werden vernieuwingen wel aan 
een religieuze toets onderworpen. in engeland kreeg de biologische landbouw rond 1930 een impuls uit 
rooms-Katholieke kring (conford, The origins of the organic movement, 2001, p. 198 e.v.).

28   hofstee, Driekwart eeuw plattelandsgroei, 1963, p. 113
29    aan het begin van de 21e eeuw was het boerenberoep zelfs een merkwaardig fenomeen geworden gelet op  

 de kijkcijfers van het TV-programma “boer zoekt Vrouw” dat in 2011 een recordscore van 5,5 miljoen haalde. 
30   op de effecten van het landbouwonderwijs kom ik later in dit hoofdstuk terug.
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Van schaarste naar crisis en oorlog (1917 - 1945)

in de eerste wereldoorlog kreeg de buitenlandse handel een gevoelige klap. nadat de 
V.s. in 1917 duitsland de oorlog verklaarde, dreigde een tekort aan graan dat de bin-
nenlandse voedselvoorziening ernstig bedreigde. hierop ging de regering over tot 
voedseldistributie en stelde de prijzen van een aantal levensmiddelen vast. Voor de 
meeste boeren pakte de oorlog relatief gunstig uit. Ze waren weliswaar meer kwijt 
aan pacht, bemesting31 en lonen maar met uitzondering van fabrieksaardappels, 
maakten de prijzen de hogere kosten meer dan goed. bovendien gaven de boeren door 
eigen bouw en slacht veel minder uit aan voedsel dan de stedeling. de relatieve wel-
vaart in die jaren werd overigens niet algemeen als een toegift beleefd.32

na 1920 zetten de sterk opgevoerde graanproductie en de vleestransporten uit aus-
tralië en Zuid-amerika de prijzen opnieuw onder druk. Toch wisten de meest boeren 
de klappen op te vangen met behulp van goedkope kunstmest en verdere mechanisa-
tie. na 1924 profiteerden vooral tuinbouw en pluimveehouderij van de toenemende 
vraag uit west- en Midden europa.33 naast de aardappeltelers gingen tuinbouwers en 
fruittelers de belagers van hun oogst meer en meer met chemische bestrijdingsmid-
delen te lijf. de beurskrach van 1929 maakte een eind aan de relatieve wederopbloei 
van de sector. Vooral de export van groenten, bloemen en zuivelproducten werd bui-
tensporig hard getroffen. de eerste beschermende overheidsmaatregelen (1931) kwamen 
vooral de grote akkerbouwers ten goede. aangezien deze, te beginnen in drenthe, 
protest opriepen van kleinere boeren34 kwam de regering die in meerderheid op de drie 
grootste confessionele partijen steunde, met de landbouwcrisiswet (1933) die ook de 
andere sectoren bescherming bood. de ingrijpende beleidswijziging kan worden ver-
klaard uit het feit dat de confessionele partijen hun macht vooral aan hun plattelands-
kiezers ontleenden en wel in een tijd dat de parlementaire democratie door de crisis 
en de opkomst van het fascisme werd bedreigd. de wet stelde eisen aan pacht, quota, 
prijzen en teeltvergunningen. de rekening voor dit beleid, een kwart van het totale 
overheidsbudget tussen 1933 en 1936, kwam voor rekening van de burger zowel in zijn 
rol als belastingbetaler maar ook als consument nu deze gedwongen werd een heffing 
op zuivel en vlees te betalen. de heffing beoogde de zwaar verliesgevende export naar 
engeland te compenseren.35 het beleid was verre van diervriendelijk: zo moest de boer 
die meer dan het aantal toegestane biggen had, op last van en in het zicht van de con-
troleur het overschot doodknuppelen.36 

in 1937 was de crisis zijn dieptepunt voorbij. door de devaluatie van de gulden en 
een toenemende vraag, vooral vanuit nazi-duitsland, stegen de prijzen. de duitse 
inval in 1940 leidde niet zozeer tot een omwenteling van de productie als wel van die 
van de distributie. de regering had het oorlogscenario voorbereid en kon dit aanvan-
kelijk met goedkeuring van de bezetter uitvoeren. de boeren hadden wel last van het 

31    stadscompost werd nu een begeerd artikel.
32   Typerend zijn de gemeenteverslagen van 1918 en 1919 waarin de gemeentesecretaris van hurwenen met 

koeienletters woedend “regeeringsPriJZen” in plaats van de gebruikelijke prijzen voor de verschillende 
landbouwproducten schrijft (hollander, 2007, p. 42).

33   in de jaren 1922 en 1923 kon duitsland niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen; in 1924 werden de korte 
termijnschulden in langlopende omgezet (dawesplan).

34   Velen van hen werden lid van de tegenhanger van het Provinciale landbouwgenootschap en wel de 
Vereniging landbouw en Maatschappij die een breed, niet alleen agrarisch, draagvlak kreeg op het drentse 
platteland. 

35   in de jaren 80 van de 20e eeuw vond iets vergelijkbaars plaats met de export van boter naar de sovjet-unie 
tegen prijzen die een schijntje waren de binnenlandse (eeg) consumentenprijs. de maatregel had toen als 
doel de zuivelberg weg te werken.

36   hollander, 2007, p. 44.
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gebrek aan kunstmest en olie en een aantal leden bovendien onder de scheurplicht 
d.w.z. het verplicht omzetten van wei- in bouwland, voor het overige konden zij nu 
met een groter arbeidsaanbod vrij produceren: weliswaar tegen bijna waardeloze 
guldens maar de (ruil)handel aan de achterdeur leverde hen onnoemelijk materieel of 
geestelijk-sociaal profijt. Pas in de winter van 1944/45 zou de stadsbevolking in het 
west-nederland als gevolg van de spoorwegstaking en het bevriezen van de waterwe-
gen massaal kennis maken met het verschijnsel honger of ondervoeding. de boer was 
nu, in geval van hulp aan onderduikers en goedgeefsheid, een gerespecteerde verschij-
ning in de ogen van de burger.

de crisisjaren laten naast de agrarische malaise enkele bijzondere verschijnselen zien.
Zo nam het fruitareaal in de jaren 30 met 50 procent opvallend toe. de verklaring hier-
voor is dat de fruitteelt niet aan een vergunning was gebonden. Voorts groeide de pro-
ductie van de akkerbouwgewassen door het toenemend gebruik van kunstmest en 
mechanisatie. Vooral de groei van de laatste is opvallend aangezien de werkloosheid 
in anderhalve eeuw niet zo hoog was geweest.37 ondanks een streng uitkeringsbeleid 
waren de werklozen kennelijk niet bereid voor een “gangbaar loon” boerenwerk te ver-
richten. dit verschijnsel was niet nieuw. al in de eerste helft van de 19e eeuw waren 
stedelijke werklozen “te beroerd” om op het land te werken. Zo had verplichte tewerk-
stelling van werklozen onder koning willem i op de zogenoemde Koloniën van wel-
dadigheid niet het gewenste resultaat. het waren de hannekemaaiers uit westfalen 
die tot ca. 1870 het hooi in noord- en west-nederland binnenhaalden. in de werkloos-
heidsjaren van de jaren 80 in de 20e eeuw waren het eveneens buitenlandse arbeids-
krachten die de glastuinbouw en de bollenteelt overeind hielden. hieruit valt af te 
leiden dat de landbouw, zeker in een post-agrarische samenleving geen populaire bron 
van werkgelegenheid is. Tenslotte laat de productieverhoging in de crisisjaren zien dat 
de individuele “rationele” boer de beperkende maatregelen waar mogelijk probeert te 
compenseren door een verhoging van zijn productie of arbeidsproductiviteit. 

De wortels en vertakking van het landbouwonderzoek

Van nature moesten de mensen op verkenning om te overleven. hun voortbestaan 
hing af van voedselzekerheid. Vanouds zochten ze deze in de verkenning en verovering 
van de aardbodem. Zo’n 10 millennia voor de christelijke jaartelling vonden de voor-
lopers van de “bedrijfsgebonden landbouw” deze in een min of meer afgebakend ter-
ritoir. Ze pasten hierbij de door onderzoek en ervaring verkregen cultuurmaatregelen 
toe; bijvoorbeeld in de vorm van werktuigen, veredeling, irrigatie en dieren domesticatie. 
Pas tijdens de agrarische en industriële revolutie (ca. 1800) kwam het wetenschap-
pelijk onderzoek op deelgebieden als veredeling, bemesting, plantenziekten en land-
bouwhuishoudkunde op gang. buiten de mens- en dierkunde werd dit verre van vol-
ledige spectrum rond 1900 verfijnd en in de loop van de 20e eeuw geatomiseerd. Zo 
vertakte de plantkunde zich in plantensystematiek, genetica, plantenziekten en ecolo-
gie. ook hier is sprake van een onvolledige opsomming. Zo werd plantenziektekunde 
breed opgevat; tot de belangrijkste deelgebieden behoorden entomologie (insecten), 
nematologie (aaltjes) en fytopathologie (bacteriën, schimmels en virussen). Volgens 
d.J. Maltha is “landbouwonderzoek bijna per definitie toegepast wetenschappelijk 

37  Vdl 1937, 3, p. 36 e.v., Vdl 1938, 3, p. 9, Vdl 1939, 1, p. 4 e.v. wijzen naast de mechanisatie in de zeekleigebieden 
ook op de vergroting van de gezinsarbeid.
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onderzoek; het stelt vragen aan en maakt gebruik van andere, al of niet zuivere, 
wetenschappen.” 38 

de vraag is nu welke invloed het, door de overheid gefaciliteerde, landbouwkundig 
onderzoek in de 20e eeuw op de ontwikkeling van de nederlandse landbouw heeft 
gehad. het gaat hierbij vooral om de richting van het onderzoek. was het vooral gericht 
op productieverhoging of werd van meet af aan rekening gehouden met milieubeper-
kende voorwaarden? gelet op de hoeveelheid van publicaties39 beperk ik me tot een 
globaal historisch overzicht van enkele terreinen die voor deze studie van belang zijn.

ondanks een hoogproductieve landbouw van de kustprovincies, kwam het landbouw-
kundig onderzoek hier traag van de grond. de doperse dominee Jan Kops was de 
eerste “minister van landbouw” van de gecentraliseerde bataafse republiek (1798) die 
de landbouwtelling invoerde. hij werd de grondlegger van de landbouwstatistiek. in 
dezelfde tijd legde de duitser a. von Thaer de grondslag voor het bedrijfseconomisch 
onderzoek (landwirtschaft).

in de loop va de eeuw werd de wetenschap hier verrijkt door pioniers als w.c.h. 
staring en g.J. Mulder. staring (1808-1877), zoon van een grootgrondbezitter en later 
nog bekende dichter, onderscheidde zich als agrarische vernieuwer en klokkenluider 
op tal van terreinen. Zo ontwierp hij de eerste bodemkundige kaart van nederland. 
Mulder (1802-1880) werd als hoogleraar scheikunde in utrecht, mede door zijn onder-
zoek naar eiwitten, een voorloper van de voedingswetenschap. hij raakte in persoon-
lijk conflict met de bevriende Von liebig, de grondlegger van de chemische landbouw-
wetenschap. Mulder bestreed diens mineralentheorie met zijn opvatting dat Von 
liebig de betekenis van de in de grond aanwezige humus als voedingsmedium ont-
kende.40 

het waren twee duitsers, adolf Mayer (1843-1942) en otto Pitsch (1842-1939), die de 
stoot gaven tot het institutionele landbouwonderzoek in nederland. Zij waren niet 
alleen uitstekende onderzoekers maar ook bekwame managers die door of ondanks 
voortvarende activiteiten een hoge leeftijd bereikten. Mayer, leerling van Von liebig 
en voormalig hoogleraar in heidelberg, deed in wageningen baanbrekend onderzoek 
naar de tabaksmozaïekziekte.41 begonnen als leraar aan de rijkslandbouwschool 
aldaar, werd hij in 1877 benoemd tot directeur van het eerste proefstation. Met deze, 
in wageningen gevestigde instelling, werd een eerste poging gedaan de achterstand 
die nederland op onderzoeksgebied op de omringende landen en de V.s. had opgelo-
pen, in te halen.42 naar aanleiding van zijn negatieve ervaringen over de nauwe con-
necties tussen de agro-industrie en het landbouwkundig onderzoek, bepleitte hij als 
anti-liberaal een sterke rol van de overheid.43 hij kon hierbij verwijzen naar de min-
stens zo liberale V.s. waar het landbouwkundig onderzoek en onderwijs voor een 

38    Vrij geciteerd naar Maltha, Honderd jaar landbouwkundig onderzoek, 1976, p. 10.
39    Maltha, p. 120, noemt voor 1976 wereldwijd het aantal van ca. 12.000 tijdschriften met een kleine 300.000 

artikelen.
40   Maltha, 1976, p. 40.
41      Vlak, “Virologie als wetenschap” in Gewasbescherming (GB), 2007, 3, p. 81 e.v. Mayer deed het onderzoek op 

verzoek van eigenaren van tabaksplantages in het Zuidelijk deel van de provincie utrecht. Zijn delftse collega 
beyerinck toonde aan dat de aantasting veroorzaakt werd door een onbekend organisme wat later een virus 
bleek. het virus zou een modelvirus worden in het wetenschappelijk onderzoek. Zie ook, bos en Theunissen, 
Beyerinck, 1995.

42    harmsen, Het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, 1990, p. 9.
43    Maltha, p. 52.
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belangrijk deel door de deelstaten werden gefinancierd. de nederlandse overheid 
volgde zijn advies op met de oprichting van vijf proefstations. 

Pitsch, een veelbelovende wetenschapper, koos na een conflict met raiffaisen, de 
oprichter van de boerenleenbanken en een frontverblijf in de frans-duitse oorlog 
(1870) voor een leraarschap aan de landbouwschool in warffum (gr.). de hierboven 
genoemde staring, toen inspecteur van het middelbaar onderwijs, haalde hem over 
les te geven aan de in 1876 opgerichte rijkslandbouwschool in wageningen. daar ont-
popte hij zich niet alleen als onderzoeker op het gebied van de erfelijkheidsleer en de 
veredeling maar ook als voorvechter van het wetenschappelijk landbouwonderwijs.44 

bijzondere aandacht verdient de groninger J. ritzema bos (1850-1925), die zijn loop-
baar als leraar in warffum, begon en beëindigde als “Vader van de fytopathologie” 
Vanuit zijn overtuiging dat de wetenschap de boer moest dienen en niet andersom, 
ontwikkelde hij zich met een buitengewoon waarnemingsvermogen en een ontembare 
werkkracht tot een geleerde practicus of pragmatische geleerde van internationale 
allure. samen met hugo de Vries, de (her)ontdekker van Mendels erfelijkheidsleer, 
richtte hij de nederlandse Plantenziektekundige Vereniging op (1895). Voorts was hij 
de eerste directeur van het fytopathologisch laboratorium, willie commelin schol-
ten (wcs). dit was in 1894 opgericht met een legaat van de ouders van de op jonge 
leeftijd overleden willie commelin scholten, student van hugo de Vries. bij de 
bestemming van het legaat speelde de uit duitsland afkomstige bollenkweker, Jacob 
Krelage, een belangrijke rol. als voorzitter van de Vereniging van bloembollencultuur 
stimuleerde hij al sinds 1880 het onderzoek naar ziekten in de bloembollenteelt.45 

ritzema bos werd als eerste (buitengewoon) hoogleraar Plantenziektekunde aan de 
universiteit van amsterdam aangesteld (1895). door zijn toedoen en die van zijn 
collega de Vries veranderde de biologie van een beschrijvende in een analytische 
wetenschap. Toch lag het hart van ritzema bos bij de boerenpraktijk. hij publiceerde 
niet alleen een lawine aan artikelen maar sinds 1879 ook toegankelijke leerboeken over 
ziekten en plagen die tot het eind van de jaren 30 vele herdrukken beleefden en in het 
duits werden vertaald. 

het verzoek van de regering aan hem om de san José schildluis in californië te 
bestuderen was dè katalysator van de richting van het plantenziektekundig onderzoek 
in nederland (1899). de reden voor dit verzoek was de vrees dat de handel van plant-
goed met V.s. gevaar zou lopen. hij rapporteerde dat de luis in nederland hoogst waar-
schijnlijk niet zou aarden en koppelde daaraan het advies om import- en exportgoed 
te laten keuren door eerder genoemd laboratorium. de overheid was daarop bereid 
ƒ 7000,- bij te dragen mits aan een aantal eisen werd voldaan; ondermeer het ontslag 
van een assistente.46 overigens hadden een aantal staten na de verwoestende werking 
van de druivenluis al met de berner conventie (1878) een begin gemaakt met het 
opstellen van internationale regels voor de handel in plantgoed. in 1906 werd ritzema 
bos na een conflict met het wcs-laboratorium tot hoofd van het instituut voor Plan-
tenziekten in wageningen benoemd. deze functie combineerde hij met het directoraat 
van de fytopathologische dienst. deze voorloper van de Plantenziektekundige dienst 
(Pd). was op zijn initiatief ingesteld en had tot doel het opsporen, onderzoeken van 
en de voorlichting over plantenziekten. Met een scherp oog voor de handelsbelangen 
van kwekers wees hij het sluiten van grenzen in geval van ziekten af. als belangrijkste 
argumenten noemde hij het feit dat de vondst van een schadelijk organisme altijd te 

44   idem, p. 56 e.v.
45     faasse, In splendid isolation, 2008, p. 35. e.v.
46   idem, p. 48 e.v.  het departement van landbouw achtte een vrouw als plaatsvervanger ongewenst.
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laat komt en dat dit onder andere omstandigheden niet altijd schade aanricht. wel 
wilde hij, hierin gesteund door de nederlandse Maatschappij voor Plantkunde, een 
wettelijke plicht tot de bestrijding van ziekten.47 hij was zich er terdege van bewust 
dat de Pd zijn bestaansrecht ontleende aan de nauwe samenwerking tussen het door 
de overheid gestuurde onderzoek en de praktijk zoals deze in de V.s. was georgani-
seerd. ondanks zijn herhaalde klacht over het geringe budget slaagde hij in zijn ambi-
tieuze opzet; ambitieus omdat hij met de beperkte middelen bovendien de handels-
kwekers en exporteurs van het belang van het uitvoeren van de voorschriften moest 
overtuigen om de betrouwbaarheid van het nederlandse product niet in diskrediet te 
brengen. Zo kwam het voor dat exporteurs naar de V.s. een voorgedrukte verklaring 

“gecontroleerd ziektevrij” gebruikten zonder dat de betreffende partij door de Pd was 
gecontroleerd.48 ondanks het krappe budget groeide het geesteskind van ritzema bos 
uit tot een vitaal en machtig overheidsinstituut dat de agrarische handelsbelangen 
doelmatig diende.49

De ontwikkeling van andere onderzoeksinstellingen

het wcs-laboratorium in amsterdam dat door toedoen van de opvliegende ritzema 
bos de keuringstaak aan haar voorbij had zien gaan, ging zich nu op “fundamenteel 
plantenziektekundig onderzoek” richten. onder leiding van Johanna westerdijk (1883-
1961), een leerling van hugo de Vries, groeide het na de verhuizing naar baarn (1920) 
uit tot een instituut van mondiale betekenis. de als buitengewoon inspirerend en 
scherpzinnig omschreven westerdijk werd in utrecht als eerste vrouwelijke hoogle-
raar in nederland benoemd. de benoeming ging met veel commotie gepaard die niet 
alleen aan haar sekse maar ook aan haar non-conformistisch gedrag werd toegeschre-
ven.50 Zij ontwierp samen met de duitser appel ondermeer een praktische taxonomie 
voor schimmels op basis van symptomen als roest en rot in planten. Verder werd op 
haar aansporing het centraal bureau voor schimmelziekten opgericht. dit zou uit-
groeien tot ’s werelds grootste bewaarplaats voor schimmels. overigens moet de hier-
boven genoemde term “fundamenteel onderzoek” worden gerelativeerd. Zo was haar 
onderzoek naar de beruchte iepziekte niet alleen op wetenschappelijk gebied een 
succes maar was het ook in de praktijk van groot belang, gelet op de boom als beeld-
bepalend element in steden als amsterdam en rotterdam. het was westerdijk vooral 
te doen de achterliggende oorzaken en processen van pathogenen bloot te leggen.

inmiddels breidde het door het door de overheid gefinancierde onderzoek zich 
steeds sterker uit. Met de kennisgroei ontstond de behoefte aan specialisatie. Zo werd 
in 1913 het beginsel van regionale proefstations verlaten. in plaats hiervan kregen ze 
specialistische taken zoals de akkerbouw en bloementeelt. na deze eerste reorganisatie 
van het landbouwkundig onderzoek zouden er nog vele volgen.51 “wageningen” kreeg 
met de Pd en haar promotie tot landbouw hoge school (1918) een steeds centralere 
rol in het onderzoek. Tot dan was “de landhuishoudkunde” met vakken als biologie, 
natuur- en scheikunde, een diffuus gebied geweest van de vier grootste universiteiten. 

47   ritzema bos, Welke zijn de beste maatregelen, ToP, 1907, p. 136 e.v.
48   ritzema bos, De Phytopathologische Dienst, ToP, 1910, p. 67 e.v.
49   als voorbeeld noem ik enkele cijfers uit Vdl 1939, 3, p. 65 e.v.: in 1938 werden o.a. 708.877 colli bloembollen, 

28.365.498 kg aardappels, 222.955 kg druiven en 2400 kg schorseneren voor uitvoer geïnspecteerd. Voorts gaf 
de Pd 4180 schriftelijke adviezen en werden 2942 vlugschriften verspreid. 

50   faasse, 2008, p. 82 e.v.
51   Maltha, 1976, geeft op p. 105-112 een lijst van reorganisaties tot 1975.
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Voor biologie en aanverwante vakken zouden ze belangrijk blijven. utrecht bleef 
bovendien het centrum voor veterinair onderzoek. 

het landbouwkundig onderzoek richtte zich tot 1945 vooral op productieverhoging 
en deels op kwaliteitsverbetering. illustratief hiervoor was het programma van het 
instituut voor bodemvruchtbaarheid (ib) dat in groningen (1890) was opgericht: illus-
tratief omdat de bodem hier vooral als een chemisch substraat werd bestudeerd. aan-
vankelijk richtte het onderzoek zich vooral op de verminderde vruchtbaarheid van de 
Veenkoloniën. het concentreerde zich daarbij op de werking van de gangbare kunst-
meststoffen. dank zij de verbeterde analysemethoden kwam het gebrek aan spore-
elementen als koper en mangaan als aan het licht. Vooral de fabrieksaardappelteelt die 
als bijna monocultuur een hoge vlucht had genomen, had last van de onevenwichtige 
bemesting. het is merkwaardig dat harmsen, de latere directeur en geschiedschrijver 
nog in 1990 het mineralengebrek een bodemziekte noemt.52 opvallend is dat hij geen 
melding maakt van stadsvuilcompost dat in die jaren rijkelijk aanwezig was.53 

overigens voldeed het ib duidelijk aan een behoefte. in de loop der tijd onderzocht 
het jaarlijks meer dan 10.000 grondmonsters op de aanwezigheid van de vier belang-
rijkste meststoffen.54 in geval van tekorten, lag het voor de hand dat boer en tuinder 
steeds meer naar de inmiddels vertrouwde kunstmest grepen. Tussen 1900 en 1939 
steeg het gebruik van 50.000 naar 630.000 ton. de Veenkoloniën waren met 160 kg/
ha grootverbruiker, gevolgd door de zandgronden. het getuigt van ambtelijke correct-
heid in die tijd dat het departement van landbouw in 1939 de twijfels van twee vee-
artsen over het hoge verbruik vermeldt. beide sloten niet uit dat de kopziekte-explosie 
in 1938 veroorzaakt was door het overmatig gebruik van stikstof.55 sinds 1928 waren 
bedrijven als shell en hoogovens grote producenten van deze kunstmest.56 al snel 
volgden de staatsmijnen, het latere dsM, op de markt waar de nederlandse landbouw 
de topverbruiker was.57 Met de aanstelling van een ambtenaar van het overheidsbedrijf 
bij het ib bleek het belang van de overheid onmiskenbaar. in 1938 was het instituut 
betrokken bij 750 stikstofbemestingsproeven.58 de enige medewerker bij het ib die 
kritische vragen stelde over het hoge stikstofgebruik was Prof. o. de Vries. hij was de 
eerste en voorlopig enige gezaghebbende onderzoeker bij het ib die oog had voor het 
complex van de bodem(gesteldheid) en de omgevingsfactoren.59

uit bovenstaande blijkt dat mede of vooral door het overheidsbeleid het pleit voor 
het overvloedige gebruik van kunstmest al in de jaren 30 van de 20e eeuw was beslecht.

52   harmsen, 1990, p. 18 e.v.
53   Van Zon, Een zeer onfrisse geschiedenis, 1986, p. 186. uit een onderzoek naar de zogenaamde “ontginningziekte” dat 

harmsen niet noemt, blijkt volgens ToP, 1924, p. 233 dat deze “ziekte” met 50 tot 80 ton stadscompost kon 
worden bestreden. Met het oog op de kosten werd het goedkopere kopervitriool geadviseerd.

54   harmsen, 1990, p. 43.
55   Vdl, 1939, p. 40. Kopziekte onder rundvee werd veroorzaakt door magnesiumgebrek. het element kwam in 

het voorjaar onvoldoende vrij bij een hoog stikstofgehalte van het gras.
56   de Vries, Hoogovens, 1968, p. 320 e.v. Zij hadden samen Mekog opgericht waarin shell het gas van hoogovens in 

zwavelzure ammoniak omzette. de rentabiliteit werd bedreigd door de “stikstofoorlog” tussen duitsland en 
chili (1930) waarop de regering, grootaandeelhouder van hoogovens, overging tot het vaststellen van 
importquota.

57   homburg, 2004, p. 44. in 1928 had nederland met 26 kg stikstof het hoogste gebruik per ha.
58   Vdl 1939, p. 40.
59   harmsen, 1990, p. 55. harmsen verwijst in zijn publicatie nergens naar biologisch georiënteerde buitenlandse 

 bodemkundigen. Zie hoofdstuk 2. 
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De bestrijding van ziekten en plagen

Vanouds zijn ziekten en plagen een bedreiging geweest voor de oogst. de vraag is in 
welke mate deze in het verre verleden voorkwamen. het antwoord ontbreekt. bronnen 
in de oudheid vermelden soms de vernietigende werking van sprinkhanen of roest in 
granen60 maar de meeste schade aan gewassen werd veroorzaakt door droogte of over-
stroming.

in de jaren dat de scheikunde zijn eerste geheimen blootlegde, was het de fransman 
Prévost die kopervitriool als zaadontsmettingsmiddel tegen steenbrand in tarwe ont-
dekte (1807).61 naast steenbrand was roest in granen vanouds een probleem.62 Toch 
wijst er weinig op dat roest in nederland, locale percelen daargelaten, de oogst deci-
meerde. dat blijkt ondermeer uit de ontwikkeling van de graanveredeling. deze kwam 
rond 1800 in engeland op gang. Tot dan toe selecteerden de boeren hun eigen zaaigoed. 
in geval van inferieure kwaliteit kochten zij dit elders. Kwaliteit was vooral een zaak 
van korrelgrootte, kiemkracht en fysieke zuiverheid. in nederland was “Zeeuwse 
tarwe” om zijn veelzijdige samenstelling en groot aanpassingsvermogen gewild.63 
nadien kwam er belangstelling voor engelse zaaitarwe die bovendien tamelijk tolerant 
bleek tegen gele roest en steenbrand. het bezwaar was het gebrek aan winterhardheid. 
rond 1860 begonnen de noordelijke, landbouwgenootschappen met behulp van proef-
veldjes en prijsvragen aandacht te besteden aan veredeling. in 1890 gingen de gro-
ningse telers J.h. Mansholt en J. oost elema de boer op om hen te bewegen rassen te 
kruisen. het was de groninger l. broekema die met het ras “wilhelmina” een door-
slaand succes oogstte.64

de andere granen als rogge, haver en gerst waren eveneens gevoelig voor pathoge-
nen als roest maar uit niets blijkt dat deze, met uitzondering van moederkoren in 
rogge, een nationale plaag veroorzaakten.65 Toch was nederland geen bucolisch para-
dijs. incidenteel konden polyfage insecten een veelheid aan gewassen opvreten. Zo 
richtte de gamma-uil in delen van groningen onder tal van gewassen met uitzonde-
ring van granen en grassen, ernstige schade aan.66 Voorts waren er jaren dat meikevers 
in brabant en oost-rivierenland de bomen kaalplukten en hun larven de graswortels 
verslonden. bij de bestrijding van deze plaagdieren werden kinderen opgeroepen ze 
tegen beloning te vangen. ook emelten, de larven van de langpootmug, konden veel 
schade aan grasland toebrengen evenals muizen in droge zomers.

het boerenbestaan was hier dus geen paradijs getuige het initiatief van J. wttewaal, 
vooruitstrevend landbouwer, boseigenaar en schrijver van het “Volksleerboek over de 
nuttige en schadelijke insecten” (1860). hij verzocht de regering de boeren te stimuleren 
insectenschade bij de gemeenten te melden. aangezien de regeling ten laste van de rijks-
overheid moest komen, werd zijn voorstel door de Tweede Kamer verworpen.67 later 
bepleitte de eerder genoemde staring in navolging van de V.s. de jaarlijks rapportage 

60     Tot op heden ontbreekt een historisch overzichtwerk. sorauer noemt in het hoofdstuk over de geschiedenis 
van ziekten en plagen in Handbuch der Pflanzenkrankheiten, 1919, p. 38 slechts brand, roest en kanker als plaag.

61      addens, Zaaizaad en pootgoed, 1952, p. 37. de Pd wees nog in 1920 op 1920 op de noodzaak van ontsmetting van  
tarwezaad en noemde het verhitten als alternatief voor kopervitriool en andere middelen.

62    een boeiend overzicht hierover in de oudheid geeft Zadoks “Fox and fire”, (Latomus, 2007, p. 66). 
63     addens, 1952, p. 82.
64    rond 1955 zou het ras verdwijnen als gevolg van de vatbaarheid voor gele roest (zie hoofdstuk. 3).
65    de landbouwverslagen van hurwenen (hollander, 2007, p. 40) vermelden in de periode tussen 1850 en 1940 

slechts twee jaren waarin roest tot een lagere opbrengst leidde. 
66     wttewaal, Volksleerboek over de nuttige en schadelijke insecten, 1860, geciteerd door ritzema bos, De strijd van den 

planteneter, 1881, p. 11. 
67    ritzema bos, De geschiedenis der Phytopathologie in Nederland, 1913, p. 2.
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over insectenschade. ritzema bos nam deze taak voor zijn rekening maar staakte in 
1879 het werk wegens tijdgebrek.68

uit het oogpunt van de voedselvoorziening was het vooral de aardappelteelt die in 
west-europa zorgen baarde. in de jaren tussen 1845 en 1850 veroorzaakte de Phytoph-
thora infestans, de beruchte aardappelziekte, de dood van vele tienduizenden mensen. 
de van oorsprong Zuid-amerikaanse aardappel, in de 16e eeuw als sierplant ingevoerd, 
veroverde sinds 1750 west- en Midden-europa als goedkope graanvervanger. in 1842 
had de waalse belg Jean wery een schimmeltolerant ras gekweekt maar niets wijst 
erop dat de nederlandse boeren dit massaal omarmden.69 de aardappelziekte ging in 
de jaren 1847 en 1848 jaren gepaard met een schimmelziekte in rogge (moederkoren) 
waardoor het arme deel van de bevolking extra werd getroffen.70

de grote betekenis van de aardappel als volksvoedsel, vooral in west-europa, was 
een sterke stimulans voor kwekers en amateurs die zich toelegden op veredeling. rond 
1900 kwamen de eigenheimer en het bintje op de markt. Vooral de laatste, ontwikkeld 
door de schoolmeester K.l. de Vries, genoemd naar een leerling in zijn klas, ontpopte 
zich als een wereldsucces. ondanks de steeds sterkere vatbaarheid voor de aardappel-
ziekte, bleef het ras om zijn eigenschappen als opbrengst, vorm en brede toepassing 
(o.a. in de fritesindustrie) tot voorbij de 20e eeuw een gewild (export)artikel. de ziekte 
kon in de jaren 20 en ’30 nog met twee koperbespuitingen worden bestreden.71 de 
koperbespuitingen werden al in 1920 aanbevolen door de gezaghebbende plantenviro-
loog h.M. Quanjer.72

Met de groei van de consumptie- en fabrieksaardappelteelt, ontwikkelde zich die 
van pootaardappels. het waren boeren in noord-friesland die zich al vòòr 1800 op dit 
gewas hadden toegelegd. Zij profiteerden niet alleen van de gunstige bodem maar ook 
van het zeeklimaat. Mede door het vroege rooien, bleven de planten voor ernstige 
ziekten en plagen gespaard. Zo werden de poters een gewild exportartikel. Toch onder-
vond de teelt in toenemende mate hinder van virusziekten. Met het oog op het belang 
van de export van de pootaardappels en van bloembollen, kreeg het virusonderzoek 
onder leiding van Quanjer extra aandacht.73

naast de schimmel- en virusziekten, kon de uit de V.s. afkomstige coloradokever 
veel schade aanrichten. aanvankelijk richtte de Pd zich sinds haar oprichting op nauw-
gezette detectie van de kever die voor het eerst in 1877 als larve in de haven van rot-
terdam was aangetroffen.74 in de jaren 20 adviseerde de Pd in navolging van de V.s. 
de kever met loodarsenaat te bestrijden. in 1937 stelde de overheid het gebruik van het 

68   ritzema bos, Schade aan dieren, 1879, inleiding.
69   addens, 1952 p. 76.
70   in nederland werd met name de bommelerwaard getroffen (hooyers , De Groote Nood, 1847). Zadoks, On the 

political economy, 2008, p. 39 e.v. wijst op het hallucinerend effect van moederkoren dat mede de aanleiding tot 
de revoluties in 1848 in europa vormde. 

71    ToP, 1937, p. 43. e.v. Toch werd het advies van het Pd pas aan het eind van de jaren 30 massaal opgevolgd (in de 
bommelerwaard, waar de teelt van groot belang was, pas sinds 1945). de boeren zagen op tegen de kosten en 
de bewerkelijkheid van het spuiten.

72   in Vdl 1921, p. 8 ziet Quanjer de oplossing van het probleem meer in chemische bestrijding dan in veredeling 
waar duitse onderzoekers zich op richtten. 

73     in hetzelfde artikel in de Vdl klaagde Quanjer over het onvoldoende onderzoekbudget en wees hierbij naar de 
V.s. en Japan waar de overheden veel meer geld beschikbaar stelden. Quanjer ontwikkelde zich niet alleen als 
entomoloog maar vooral als gezaghebbende viroloog. de virologie werd een afzonderlijke tak van wetenschap 
na M.w. beyerincks ontdekking van het microscopisch onzichtbare organisme (1888). beyerinck, ook al 
begonnen als leraar in warffum, deed zijn ontdekking aan de Technische hoge school in delft. hij werd in zijn 
onderzoek financieel gesteund door Van der Mark, de eigenaar van de gist en spiritusfabriek (bos en 
Theunissen, 1995, p. 11-22 en 118 e.v.).

74   ritzema bos, Schade door dieren, 1879, inleiding.
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middel verplicht.75 het aardappelonderzoeksveld overziend valt op dat de gevoeligheid 
voor ziekten met de jaren toenam. dat had deels te maken met de monocultuur, zeker 
in de Veenkoloniën.

Groenten en fruit

in deze studie verdienen (kas)groenten en fruit bijzondere aandacht, de laatste in het 
bijzonder omdat de biologisch (-dynamische) telers lange tijd van mening waren dat 
de ziekten en plagen vooral een gevolg waren van de chemicalisering van de fruitteelt. 
uit een verhandeling van f.w. freyr, notaris, ingestuurd naar aanleiding van een door 
de Koninklijke Maatschappij van wetenschappen uitgeschreven prijsvraag (1810) 
blijken de beruchte vruchtboomkanker en schurft in appel(bomen) al volop aanwezig. 
Voorts noemt hij ondermeer het fruitmotje (wormsteek) en luizen waaronder de 
uiterst schadelijke roze appeltak luis.76 hij beveelt ter bestrijding van vruchtboomkan-
ker cultuurmaatregelen als ontwatering aan; schurft kan met een goede beluchting en 
kalkwater worden bestreden, een succesvol middel dat sinds 2000 weer wordt toege-
past. het bestrijden van luis met ongebluste kalk en “tabak van st. omer” noemt hij 
nodeloos en kostbaar.77 het begin van prechemische bestrijdingsmiddelen wordt hier 
al zichtbaar, hij wijst nadrukkelijk op het sparen van predators als lieveheersbeestjes, 
gaasvliegen en vogels.

Van de laatste aanbeveling zal ritzema bos later “een bevel” maken. als wandel-
leraar maant hij de boeren geen vogels af te schieten. hij noemt de vogelmarkten een 
schande.78 het is interessant de alom erkende autoriteit in zijn gewasbeschermingad-
viezen gedurende zijn leven te volgen. rond 1880 volgt hij de lijn van plantenziekte-
kundige pioniers als J. Kühn en P. sorauer met hun nadruk op preventie en op de 
gevaren van symptoombestrijding. hij leert de boeren dat ze allereerst goed moeten 
leren waarnemen om kennis te krijgen van de insectencycli. Voorts wijst hij op het 
sparen van natuurlijke vijanden, vruchtwisseling en vangplanten die schadelijke orga-
nismen moeten lokken. ook noemt hij afweerstoffen als vlierbloesem thee en het ver-
branden van zwavel.79 Tenslotte noemt hij tabakspoeder en Perzisch poeder als insec-
ticide.80 alle genoemde middelen waren nog natuurlijk of organisch.

nog geen twintig jaar later propageert hij benzine als middel tegen een wortelpara-
siet in bessenstruiken.81 daarna begon hij met bordeauxe pap te experimenteren. de 
pap bestond uit een mengsel van koper, zwavel en ongebluste kalk. het middel werd 
in de 19e eeuw door franse wijnboeren gebruikt om druivendieven af te schrikken. het 
was a. Millardet die in in 1885 ontdekte dat het meeldauw onderdrukte. bordeauxse 
pap bleek een veelbelovend preventief middel tegen een aantal schimmelziekten en 
enkele insecten. in 1902 had een fruitteler in Zwaag (n-h) het middel beproefd in zijn 

75     Vlugschrift PD, nr. 48, 1937. de controleurs namen bladmonsters om te kunnen vaststellen of het middel 
inderdaad was gebruikt. in 1939 werden 1850 monsters, verspreid over 121 gemeenten, gecontroleerd (Vdl, 
1940). opvallend is dat handmatige verwijdering van de larven op kleinere percelen – zeker in een tijd met 
hoge werkloosheid – niet als bestrijdingsmiddel werd erkend. ook het insmeren van de bladeren met het 
middel was arbeidsintensief. wel werd het middel gratis van overheidswege ter beschikking gesteld.

76    freyr, Verhandeling ter beantwoording, 1810, p. 40 e.v. Zijn ervaringen werden gedeeld door de winnaar van de 2e 
prijs, de doopsgezinde predikant J.h. flok. 

77    idem, p. 93 e.v.
78    ritzema bos, Schade door dieren, 1879, p. 7. 
79    ritzema bos, Insectenschade op bouw- en weiland, 1883, p. 3 e.v.
80   Perzisch Poeder bestaat uit gemalen bloemhoofdjes van een chrysantensoort waarvan een variant in de 

uiterwaarden voorkwam. het is de voorloper van het latere pyrethrum.
81     ToP, gepubliceerd als overdruk in 1901.
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boomgaard die als gevolg van schurft in slechte staat verkeerde. na één jaar spuiten 
herstelde de boomgaard. aanvankelijk vonden de fruittelers in de buurt het spuiten 
belachelijk. nadien waren ze overtuigd van het nut. Volgens ritzema bos werd in 1905 
in Zwaag en omgeving al 4000 kg bordeauxse pap met behulp van 50 rugspuiten 
gespoten. hij adviseerde de telers jaarlijks drie maal te spuiten.82 op verzoek van de 
Pomologische Vereeniging financierde het departement van landbouw de publicatie 
hiervan met als doel het middel te propageren.83 als enig bezwaar noemde ritzema 
bos de kosten. hij kende de boeren en hun zuinigheid. in de loop van zijn verdere, 
onvoorstelbaar werkzame, leven zou hij het gebruik van chemische middelen blijven 
aanraden; vaak met een opmerking over de prijs. wel bleef hij ontvankelijk voor onder-
zoeksresultaten in binnen- en buitenland en bereid zijn eerdere conclusies in twijfel 
te trekken.84 hij besefte als onderzoeker en praktijkman hoe onvoorspelbaar planten-
ziekten waren: vooral in nederland met zijn grote variëteit aan gewassen.85

De opmars van bestrijdingsmiddelen

in de jaren 20 en 30 werd de markt overspoeld met meer of minder effectieve bestrij-
dingsmiddelen.86 de belangrijkste waren bordeauxse pap en de al oudere californische 
pap. over het gevaar voor de mens werd nauwelijks gerept.87 in 1903 begon de opmars 
van vruchtboomcarbolineum (Vbc). het middel werd door fabrikanten met “overdre-
ven reclame”88 aangeprezen als panacee tegen tal van ziekten. het gebruik leidde regel-
matig tot fatale verbranding van het blad waarmee het middel erger was dan de kwaal.89 
in 1930 leek het pleit ten gunste van de, vaak agressieve, middelen beslecht. in een 
radiovoordracht maakte de directeur van de Pd de balans op van 20 jaar gewasbe-
scherming waarin hij aangeeft dat de land- en tuinbouw niet meer zonder bestrijdings-
middelen kunnen zonder enige kritische kanttekeningen bij het gebruik van bijvoor-
beeld het zwaar giftige loodarsenaat voor mens en milieu te plaatsen.90 

in de jaren 30 veroverde nicotine als gevolg van een goedkoper procédé de markt. 
in 1933 schrijven de auteurs van “Ziekten en Beschadigingen in tuinbouwgewassen” dat “de 
omvang van het arsenaal aan bestrijdingsmiddelen zo groot is dat het moeilijk is een 
keuze te maken”.91 in 1935 werd het arsenaal aangevuld met derrispoeder. het daarin 

82    ritzema bos, Het bespuiten der vruchtbomen, overdruk ToP, in brochure, 1905, p. 5 e.v. 
83     deze elitaire vereniging die tot doel had de fruitteelt te bevorderen had ook aandacht voor de spuittechniek. 

het organiseerde in 1904 een wedstrijd voor “pulvasiteurs” (boomgaardspuiten). het gebruik ervan zou pas in 
de jaren 30 een hoge vlucht nemen. 

84    Zo twijfelt hij over zijn de door hem in het verleden aanbevolen noodzaak van vruchtwisseling. hij is er na 
jarenlang onderzoek op zijn proeftuin niet zeker van of gewassen als rogge, biet en klaver vatbaar zijn voor 
bodemmoeheid (ritzema bos, Mijn proefveldje, TOP, 1921, p. 28 e.v.). 

85   ritzema bos, De geschiedenis der phytopathologie, 1913, p. 7.
86     Tussen 1890 en 1940 werden ruim 20 nieuwe bruikbare insecticiden ontdekt (bron: de wilde, Het wisselend aspect 

van onderzoek in TOP, 1966, p. 134 e.v.). 
87     in het Tijdschrift over Plantenziekten vond ik tot 1945 slechts enkele artikelen over de gevaren. Quanjer, 

Vergiftiging door kopersulfaat, TOP, 1905, p. 143, noemt het voorval bij een soldaat die zijn gezicht had ingesmeerd 
met bordeauxse pap tegen huiduitslag. hij was na ernstige vergiftigingsverschijnselen heelhuids huiswaarts 
gekeerd.

88   citaat TOP, 1912, p. 35.
89     illustratief is de herinnering van fruitkweker Jan van rijn (1929): op een schrale winterdag trof hij duizenden 

dode regenwormen aan nadat zijn vader met Vbc had gespoten. 
90     n. van Poeteren, toenmalig directeur van de Pd, in TOP 1930, p. 50 e.v. loodarsenaat werd al in 1920 

aanbevolen ter bestrijding van het fruitmotje in appel en peer (bron: bericht van de Pd, 1920).
91     M. van den broek, Ziekten en beschadigingen TOP, 1933, p. 34.
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werkzame rotenon bleek een doeltreffend, breed werkend, middel dat voor de mens 
en andere warmbloedigen ongevaarlijk werd geacht.92

het assortiment bleef niet beperkt tot insecticiden en fungiciden. al in 1906 had 
Quanjer proeven gedaan met blauwzuurgas als grondontsmettingsmiddel. het middel 
dat in de V.s al eerder was toegepast bij de opslag van handelsplantgoed,93 was een 
levensgevaarlijk gas dat in de jaren 30 slechts onder ambtelijk toezicht mocht worden 
gebruikt. ook het chemisch bestrijden van onkruid kreeg in de jaren 20 aandacht.94

was de biologische bestrijding van ziekten en plagen inmiddels een gepasseerd 
station? bij hoge uitzondering meldt het Tijdschrift over Plantenziekten dat in drui-
venstokken in het westland een kevertje is gevonden dat het moeilijk te bestrijden 
spint belaagt.95 op één uitzondering na blijven experimenten en theorieën van biolo-
gische landbouwonderzoekers in de jaren van het interbellum onbesproken.96

hoe “de samenleving” op het toenemend gebruik van bestrijdingsmiddelen rea-
geerde, ben ik niet nagegaan. wel schrijft, h.n. Kluyver, de latere directeur van de Pd, 
in 1937 dat er vaak ingezonden artikelen over landbouwgif en vogelsterfte in de pers 
verschijnen. hij schrijft dat er geen verband tussen het één en ander bestaat. naar aan-
leiding van een brief van een bezorgde lezer van de Maasbode schrijft hij dat uit 
proeven met in loodarsenaat gedompelde emelten was gebleken dat kippen “zeer onge-
voelig waren voor het middel”. de briefschrijvers hoefden zich van de bioloog dan ook 
geen zorgen te maken.97 het artikel laat zien dat er in een kwart eeuw een evolutie dan 
wel revolutie had voltrokken. nog in 1911 had zijn voorganger ritzema bos voor de 
wet op de bescherming van vogels gepleit.98 

in die jaren gingen de populaire natuurboeken van de onderwijzers eli heimans en 
Jac. P. Thijsse er, ondermeer in de vorm van Verkade-albums, in als koek maar ze 
leidden niet tot een massale verontrusting over de vernietiging van de natuur. de 
mede door hen opgerichte Vereniging van natuurmonumenten (1905) waarschuwde 
al wel maar was nog niet bij machte het tegen de landbouwbelangen op te nemen. eind 
jaren 30 publiceerde P. bakker schut zijn ideeën voor een nationaal Plan ter bescher-
ming van de natuur. in 1942 werd een “voorlopige lijst natuurgebieden” opgesteld. de 
inmiddels ingestelde rijksdienst voor het nationale Plan kreeg de bevoegdheid ingre-
pen in landelijke gebieden tegen te gaan.99 

92    Van der laan, Over de houdbaarheid van de giftigheid van derrispoeder (ToP, 1935, p. 35 e.v.). de vissers in Zuidoost 
azië gebruikten de derrisplant om de vissen in het water te doden zodat ze deze gemakkelijk konden vangen. 
Publicaties na 2000 o.a. in The journal of neuroscience, 2003, 23, p. 10656 e.v. constateren een verband tussen 
rotenon en de ziekte van Parkinson.

93   ritzema bos, De geschiedenis der phytopathologie, 1913, p. 6
94   ritzema bos noemt in TOP, 1922, p. 54 e.v. ijzervitriool en kainiet, een kalimeststof, als herbicide.
95   Van de helm, Biologische bestrijding van het spint, TOP, 1935, p. 314. het artikel meldt dat een engels proefstation de 

scymnus punctillus vergeefs heeft uitgezet. Van Poeteren, Biologische bestrijding, ToP 1935, p. 31 e.v. gelooft er niet in.
96   in TOP, 1921, p. 80 wordt een boek van albert howard over de relatie tussen bodem en ziekten beknopt 

besproken. de experimenten op loverendale van de bd-landbouwkundige Pfeiffer krijgen geen aandacht (zie 
hoofdstuk 2).

97  Kluyver, Over het gevaar van het gebruik van giftige middelen, TOP, 1937, p. 293 e.v.
98    ToP, 1911, p. 97.
99   Van Zanden en Verstegen, Groene geschiedenis van Nederland, 1993, p. 172 e.v.



41

Voorlichting en onderwijs

de vraag is of en hoe de resultaten van het plantenziektekundig onderzoek zich ver-
taalden naar de boerenpraktijk. uit het voorgaande bleek dat onderzoekers als ritzema 
bos en Quanjer hun inspiratie uit het werkveld haalden en dicht bij de boeren stonden. 
hun publicaties in de vorm van leerboeken en artikelen zijn toegankelijk geschreven; 
althans voor hoger opgeleide lezers als leraren en onderwijzers in die jaren. in 1924 
telde de nederlandse Phytopathologische Vereniging 330 leden. uit de cijfers valt op 
te maken dat leerkrachten in de verschillende vormen van onderwijs beter waren ver-
tegenwoordigd dan boeren.100

de leraren aan de rijkslandbouwscholen – de eerste werd als rijksinstelling in wage-
ningen (1876) erkend – kregen in 1890 naast onderwijs een taak als rijksvoorlichter. 
hiermee volgde de overheid de traditie van de zogenaamde “wandelleraren”. Zij waren 
tot dan toe in dienst van de Provinciale landbouwgenootschappen geweest. Voordien 
waren het predikanten die op huisbezoek of vanaf de kansel deze taak vervulden.

na het “rijkspredikaat” van de school in wageningen, volgden andere zoals parti-
culiere opleidingen als de Tropische landbouwschool in deventer en de Middelbare 
Zuivelschool in bolsward. de rijksscholen voldeden kennelijk aan een behoefte. wel 
werd er geklaagd over de gebrekkige kennis van de nederlandse taal.101 Met de promo-
tie van de rijks hogere landbouwschool tot hoge school (1918), kregen de afgestu-
deerden met hun ingenieurstitel als rijkslandbouwconsulenten meer gewicht.102

spectaculair was de ontwikkeling van het lager landbouwonderwijs. dit was begon-
nen in de vorm van landbouw-winterscholen in groningen en goes (1893), gevolgd 
door de Tuinbouw-winterscholen in naaldwijk, aalsmeer en Tiel (1896/7). boeren-
zoons kregen daar twee jaar gedurende het winterseizoen les in theorievakken. in 1912 
volgden ruim 12.000 dit onderwijs. wellicht is de sterke groei mede toe te schrijven 
aan de fiets die voet en paard verving. in hetzelfde jaar werden de eerste lagere land-
bouwscholen opgericht. het aantal was in 1940 al tot tachtig gegroeid. de lessen 
werden gegeven door onderwijzers met een landbouwakte. in het algemeen waren de 
onderwijzers zeer gemotiveerd. wel was eer sprake van een groeiende spanning tussen 
de voorlichters en oudere onderwijzers omdat de laatste de kennisontwikkeling niet 
konden bijbenen.103 Tenslotte werden er cursussen voor volwassenen georganiseerd 
waaraan in 1938 welgeteld 10.188 boeren en boerinnen deelnamen.104 in de Verslagen 
van de landbouw worden de Volkshogescholen niet genoemd; in landen als denemar-
ken, duitsland en Zwitserland speelden zij wel een rol in de voorlichting en het onder-
wijs aan volwassenen.

er is weinig reden om de volgende conclusie in twijfel te trekken: de aard en orga-
nisatie gevolgd door de omvang van de rijksvoorlichting en het onderwijs leidden ertoe 
dat de boeren en hun kinderen zich door het landbouwkundig onderzoek gestuurde 
resultaten en opvattingen eigen maakten. de autoriteitscultuur tijdens het interbel-
lum moet dit proces hebben bevorderd.

100   TOP, 1924, ledenlijst. niet alle leden zijn met hun beroep vermeld
101    schroevers, De geschiedenis van het landbouwonderwijs, 1966, p. 52 e.v.
102    Volgens de Vdl 1939, p. 25, e.v. stonden in 1938/9, 470 studenten ingeschreven.
103    schroevers, 1966, p. 39.
104   Vdl, 1939, p. 20. 
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Voeding en voedingsvoorlichting 105

Tegelijk met de veranderende landbouw voltrok zich na 1880 een “stille” revolutie in 
de aard en de betekenis van de voeding. op het platte land bleef het beginsel van zelf-
voorziening nog tot ongeveer 1950 in stand. in de steden werd de invloed van de voed-
seltechnologie, één van de vruchten van de industriële revolutie, mettertijd steeds 
duidelijker zichtbaar. wat deed dit met de consument?

Tot 1880 – zo niet later – was de armoede in nederland één van de belangrijkste 
onderwerpen op de sociale agenda van de toenmalige opinieleiders en bestuurders. 
de armoede werd onder invloed van de Verlichting gezien als “een sociaal vraagstuk”. 
Velen zagen in het lage moraliteitsbesef van de paupers de bron van het kwaad. libe-
rale economen bepleitten vrijhandel en afschaffing van accijnzen als middel om de 
ergste nood te lenigen maar zagen vooral het heil in onderwijs en volksontwikkeling. 
het leeuwendeel van het, uiterst karige, loon of de bijstand van de arbeiders in de 
steden ging op aan eten. in geval van alcoholverslaving na aftrek van drank. de maal-
tijden voor deze groepering bestonden uit aardappels, reuzel en roggebrood; in betere 
tijden aangevuld met spek en groenten als erwten en uien.

Vlees was onbetaalbaar. de afschaffing van de accijnzen op meel en vlees in de loop 
van de jaren vijftig gaf enige ruimte maar het basisvoedsel bleef gelet op de koopkracht 
in die jaren ronduit duur. Met de stijgende lonen en de lagere voedselprijzen in de loop 
van de jaren 70 begon het tij van onder- en eenzijdige voeding te keren. 

de tafels van de elite toonden een gevarieerd menu waarop vlees en zuivel met uit-
zondering van melk nooit ontbraken. Tussen de boven- en onderlaag was een diffuse 
middenklasse die afhankelijk van inkomen, prijzen en gewoonten, min of meer sober 
maar met enige variatie at. boter, kaas en groenten en soms fruit kwamen geregeld op 
tafel; vlees slechts op zondag. de voedselweelde van de rijken had onbedoeld een uit-
straling naar de minder bedeelden. het consumptiegedrag van de elite zou als voor-
beeld voor de lagere klassen dienen. het platteland toonde een ander beeld. de meeste 
land- en industriearbeiders aldaar beschikten over een eigen moestuin, kippen en een 
varken en konden in waterrijke streken vaak vrijelijk vissen. 

 
Voedsel is aan bederf onderhevig. drogen en inzouten werden al in de Middeleeuwen 
zo niet eerder toegepast om bederf te vertragen. Van alcohol was de conserverende 
werking eveneens bekend. wel werd aan wijn voor exportdoeleinden lood toegevoegd 
om verzuring tegen te gaan. Verzuurde wijn (azijn) werd evenwel gebruikt voor het 
conserveren van augurken en haring en suiker voor het inleggen van vruchten. de 
aanvankelijk, mede door accijns, dure zoetstof werd mettertijd een mateloos populaire 
maar omstreden caloriebron.

het was louis Pasteur die met zijn onderzoek naar micro-organismen de basis legde 
voor de conserveringstechnologie (ca. 1860). al in 1810 had de franse kok nicolas appert 
uitgevonden dat verhit voedsel in een luchtdichte verpakking langer kon worden 
bewaard. Zijn uitvinding was ingegeven door de behoefte van het oorlogsbedrijf van 
napoleon. de latere weckfles was op zijn vondst gebaseerd. daarvoor werd al met het 
conservenblik geëxperimenteerd. Met de ontdekking van Pasteur veroverde de con-
servenindustrie de wereld; in de jaren 80 gevolgd door de invriestechniek die de lange 
transportafstanden van vlees mogelijk maakte. naast de massale toepassing van con-
serveertechnieken in de vorm van blik en pasteurisatie van melk, had de voedingsre-
volutie betrekking op de uitvinding van nieuwe producten als margarine. Met dit 

105  Voor dit onderdeel put ik vooral uit Van otterloo, Eten, 1990 en J. baumgärtner, Die Ernährungsreform, 1992.



43

botersurrogaat zouden Jurgens en Van den bergh, de voorvaders van het latere uni-
lever, hun dikbelegde boterham verdienen. slager saal van Zwanenberg, plaatsgenoot 
van Jurgens, zou met het afval van zijn vleesproducten een bloeiende farmacielijn 
(organon) ontwikkelen. deze industrieën waren dan ook een stimulans voor de inten-
sieve veehouderij in brabant. 

het meest aansprekend voorbeeld in nederland is de aardappelchemie. het was de 
vooruitziende willem scholten die in 1840 de eerste aardappelmeelfabriek in de Veen-
koloniën oprichtte. uit de aardappel ontwikkelde hij in plaats van alcohol, een breed 
assortiment aan producten: van zetmeel tot lijm.

het zijn enkele voorbeelden van de vele toepassingen op de verwerking van agrari-
sche grondstoffen die zich voordien had beperkt tot de kleinschalige productie(wijzen) 
van meel, zuivel en alcohol. Met de nieuwe producten ontwikkelden zich de verpak-
kingsindustrie (o.a. van strokarton) en de reclamenijverheid. de vraag of de consu-
ment op dit alles zat te wachten, was niet aan de orde. het belangrijkste was voorlopig 
dat een steeds breder en goedkoper assortiment het grote (stads)publiek bereikte. 
rond 1900 was het perspectief op een oplossing van het voedselvraagstuk in west-
europa reëel. bovendien diende het toenemend gemak van voorbewerkte levensmid-
delen de consument.

inmiddels was de voorlichting over verantwoorde voeding op gang gekomen. in 1891 
publiceerde odilia corver “Aaltje, nieuw Nederlands Kookboek, 17e opnieuw bewerkte druk 
van Aaltje, de volmaakte en zuinige keukenmeid”. “Aaltje” verscheen voor het eerst in 1803 
en was sindsdien de kookbijbel voor de vrouwen van de gegoede burgerij. nieuw aan 
de heruitgave was dat corver de inzichten van de toenmalige voedingswetenschap 
aan de tekst toevoegde en als doelgroep “de huismoeders uit alle maatschappelijke 
lagen” voor ogen had.

Voeding was sinds 1840 voorwerp van wetenschappelijk onderzoek en discussie. 
Mannen als Mulder en Von liebig waren voorlopers. in de loop van de eeuw zou deze 
wetenschap een hoge vlucht nemen en de school van hygiënisten beïnvloeden. Voor-
lopig richtten de voedingsdeskundigen zich op eiwitten, vetten en koolhydraten, de 
werking van de spijsvertering en de evenwichtige opbouw en bereiding van de maal-
tijden. de aandacht voor vitamines en mineralen volgde pas na 1910. Met dit kookboek 
werd de verburgerlijking of democratisering van menu en bereidingswijze in gang 
gezet. een onbedoelde keerzijde van de ruimere beurs was de triomfantelijke opmars 
van witbrood: een statusartikel dat door de reformbeweging als een uiting van deca-
dentie werd gezien (zie hoofdstuk 2).

Met de groei van de huishoudscholen kregen de kookleraressen steeds meer vat op 
de keuken. Via organisaties als de nederlandse Vereniging van huisvrouwen (1912) en 
kookrubrieken in dag- en damesbladen kon de gangbare voedingsopvatting zich gelei-
delijk verbreiden. de levensmiddelenindustrie toonde zich bij deze ontwikkeling niet 
onbetuigd. in de boeiende dissertatie van anneke van otterloo “Eten en eetlust in 
Nederland” kan men lezen over de nauwe relatie tussen de voorlichtsters en de voed-
selindustrie. het netwerk was daarmee de spiegel van de relatie tussen de gangbare 
landbouw en de overheidsvoorlichting.
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Conclusie

waren er al in de begintijd van de republiek der Zeven Verenigde Provinciën sporen 
aanwezig die de ontwikkeling in de 20e eeuw voor een deel kunnen verklaren? rond 
1600, zo niet eerder, kenden de kustprovincies een relatief hoog productieve landbouw 
door zijn bodem, klimaat, hoge urbanisatie en een dicht netwerk van (water)wegen. 
in de 17e eeuw tendeerde de landbouw steeds meer in de richting van een vroegkapi-
talistische handelsactiviteit wat tot uiting kwam in een toenemende specialisatie. 
deze werd bevorderd door de sterke internationale marktpositie van amsterdam en 
andere havensteden. de invoer van graan was enerzijds gunstig voor de veehouderij 
die op haar beurt profiteerde van de export van vlees en zuivel; anderzijds stimuleer-
den de lage graanprijzen boeren, over te schakelen op de veehouderij en op de teelt 
van handelsgewassen als hennep, meekrap en later tabak. bovendien begunstigde de 
urbanisatie en de relatieve welvaart de teelt van groenten; de vraag naar sierteeltpro-
ducten werd bevorderd door de rijkdom van een burgerlijke elite met hun lusthoven 
rond de steden. deze elite investeerde een deel van haar kapitaal in landbouwgrond. 
dit leidde ertoe dat de landbouw meer als belegging in plaats van als een agrarische 
activiteit werd gezien.

na een tijdelijke, door een dalende bevolking en hiermee samenhangend lager prijs-
peil, terugval, herstelde de landbouw zich na 1750 als gevolg van de groei van de bevol-
king die samenviel met de industriële revolutie. de bloeiperiode tijdens de franse 
Tijd, bevorderd door de afsluiting van de overzeese handel en de napoleontische oor-
logen, duurde tot ca. 1875. deze had vooral betrekking op de veehouderij en de groen-
ten- en sierteeltsector. Van deze bloei gingen nu, mede door de aanleg van (water)
wegen, ook oost- en Zuid-nederland profiteren. een sterke motor van deze ontwik-
keling was de export naar het zich snel industrialiserende engeland. hoewel goede 
grond duur en de pachten hoog waren, zorgde het overvloedige arbeidsaanbod voor 
concurrerende prijzen. de agrarische crisis (ca. 1875) als gevolg van de invoer van 
goedkoop amerikaans graan trof vooral de grote akkerbouwers. Zij vroegen de rege-
ring om steunmaatregelen. 

hoe reageerde de overheid op dit verzoek? de door haar ingestelde staatscommissie 
concludeerde dat protectie voor het vrijhandelsland dat nederland was of beweerde 
te zijn, niet wenselijk was (1886). Met de constatering dat nederland op het gebied van 
onderzoek een achterstand had opgelopen bij de haar omringende landen, adviseerde 
de staatscommissie ondersteuning van onderzoek, voorlichting en onderwijs, het later 
zo genoemde en geroemde oVo-drieluik. deze taken werden tot dan toe door parti-
culieren en/of door provinciale landbouwgenootschappen uitgevoerd. enkele jaren 
eerder waren het, met name twee duitse, onderzoekers en leraren die met succes de 
instelling van een rijkslandbouwschool met een bijbehorend onderzoeksinstituut 
hadden bepleit. deze kwam in wageningen tot stand. in dezelfde jaren werd vanuit 
particulier initiatief met steun van de bioloog hugo de Vries het wcs-laboratorium 
in amsterdam opgericht. 

rond 1870 was in navolging van de V.s. de landbouwmechanisatie op gang gekomen. 
deze ontwikkeling werd bevorderd door de, in nederland vertraagde, industriële 
revolutie die veel landarbeiders er toe bracht hun heil in de beter betalende bouw en 
industrie te zoeken. Tientallen jaren eerder hadden de eerste boeren kennis gemaakt 
met kunstmest. na 1900 groeide het gebruik ervan stormachtig onder invloed van 
de overheidsvoorlichting ten koste van stalmest en stadscompost zodat nederland 
al vòòr 1930 het hoogste kunstmest per hectare ter wereld had. de stimulans van 
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voorlichtingszijde had niet alleen van doen met de ontginningsactiviteiten in oost- en 
Zuid-nederland noch met de factor arbeidsproductiviteit waarvoor pas in de loop van 
de jaren 30 aandacht kwam, maar vooral met de belangen van de betrekkelijk jonge 
kunstmestindustrie waarin de overheid gedeeltelijk (hoogovens) of volledig (de 
staatsmijnen) participeerde. 

ook de bestrijding van plantenziekten ontwikkelde zich na 1910 revolutionair. aan 
de hand van ondermeer de “Bildungsgang” van de ook onder boeren gezaghebbende 
J. ritzema bos, onderzoeker, voorlichter, (hoog)leraar en oprichter van de Plantenziek-
tekundige dienst, wordt aangetoond hoe hij zich van een “biologische” tot een “che-
mische” bestrijder van plantenziekten ontwikkelde. Zijn collega-entomologen en -fyto-
pathologen aan onderzoeksinstituten volgden in zijn spoor. hun aanbevelingen 
werden als vanzelfsprekend opgevolgd door het snel groeiende voorlichtings- en onder-
wijsapparaat. Van georganiseerde bezorgdheid over de gevaren van de chemicalisering 
van de landbouw was nauwelijks sprake. 

als gevolg van de crisis in de jaren 30 werd de landbouw door de regering die steunde 
op een confessionele Kamermeerderheid, sterk gereguleerd. al aan het eind van de 19e 
eeuw had het georganiseerde boerenbedrijfsleven de status van officiële belangenbe-
hartiger bedongen. Met de uitbreiding van het kiesrecht en de groei van met name 
van de rooms-katholieke boerenorganisaties, won de confessionele stem van het plat-
teland aan invloed. de angst voor het communisme in oost-groningen en die voor 
het nationaal-socialisme in drenthe waar “het vraagstuk van de kleine boeren” in die 
jaren als gevolg van de crisis aan actualiteit won, prikkelde de overheid tot ingrijpende 
en kostbare landbouwmaatregelen. enerzijds waren deze bedoeld om vooral de kleine 
boeren te beschermen; anderzijds om de exportmarkt in het protectionistisch klimaat 
van die jaren te behouden dan wel te heroveren. opvallend was het verschijnsel dat 
een deel van de grotere bedrijven ondanks de hoge werkloosheid meer en meer mecha-
niseerde en het gebruik van kunstmest maximaliseerde. 

uit de geschetste ontwikkeling blijkt dat de overheid direct, via haar belangen in de 
kunstmestindustrie en indirect door financiering van het oVo-drieluik al sinds 1920 
de landbouwkundige ontwikkeling in belangrijke mate heeft gestuurd.
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hoofdstuk 2

de biologisch - dynaMische 
landbouw (1924-1945)

al in de hellenistische periode klonken stemmen die het landleven idealiseerden als 
uitvlucht voor de lawaaiige en stinkende stad. in bucolische poëzie werd arcadia 
gedroomd, het land waar het leven zuiver en goed was. het genre heeft door de 
geschiedenis heen de urbanisaties overleefd: vanaf rome via de renaissance tot en 
met de romantiek. 

het is verleidelijk de oorsprong van de biologische landbouw in de romantiek te 
zoeken. was het niet het gedachtegoed van de Verlichting dat de natuurwetenschap 
in een versnelling bracht en was het niet de romantiek die op de rem trapte? Zo zou 
men rousseau als vertegenwoordiger van de vroege romantiek de vader van de 
natuurlijke landbouw kunnen noemen. Politiek wordt de stroming aan het conserva-
tisme gekoppeld. de conservatieven, verbonden met adel en grondbezit, stonden in 
het algemeen voor protectie hetgeen strijdig was met het liberale, aan de Verlichting 
verbonden, vooruitgangsdenken. het is evenwel hachelijk de geschiedenis van de bio-
logische landbouw louter vanuit een alomvattende idee of ideologie te verklaren.

wel kende de 19e eeuw, mede door rousseau, geïnspireerde revolutionairen en refor-
misten die het particuliere grondbezit afwezen. een aantal van hen stichtten land-
bouwcommunes. een voorbeeld hiervan is de amerikaanse anarchist en ecoloog 
henry d. Thoreau (1817-1862). Zijn ideeën inspireerden de zenuwarts, vrijdenker en 
schrijver frederik van eeden (1860-1932) tot de oprichting van de coöperatie walden. 
het is echter voorbarig deze communes als voorlopers te zien van de biologische land-
bouw in nederland.

de vragen in dit hoofdstuk zijn de volgende: in welk land was er voor het eerst sprake 
van een vorm van biologische landbouw die gebaseerd was op een bepaalde ideologie 
of theorie? onder invloed van welke factoren ontstond deze vorm van landbouw? 
welke invloed had zij op het ontstaan van de nederlandse biologische landbouw?

Pas tegen 1900 worden de kiemen van een “natuurlijke landbouw” zichtbaar. deze 
is verbonden met de reformbeweging in duitsland. Ze was een reactie op de opmars 
van industrieel voedsel.1 Judith baumgartner die de geschiedenis van de coöperatie 
eden die in 1893 in de omgeving van berlijn werd opgericht, heeft onderzocht, wijst 
er in haar dissertatie op dat er aan het eind van de 19e eeuw binnen en buiten europa 
sprake was van een hausse aan landbouwcommunes. de oprichters maakten deel uit 
van de landreformbeweging. Toch was er volgens haar weinig contact tussen de ver-
schillende communes.2 eén van de kenmerken van eden was haar vegetarische karak-
ter wat inhield dat het gebruik van dierlijke mest werd afgewezen. eden, dat als merk-
naam rest, heeft haar sporen nagelaten door toedoen van ewald Könemann (1899-
1976). hij experimenteerde in de vroege jaren twintig met kompost op eden. in de 
loop van zijn leven publiceerde hij tal van boeken en artikelen over humus, kompost en 

1 baumgärtner, Ernährungsreform, 1992, p. 11. op deze beweging kom ik later terug.
2 idem, p. 125.
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bodemleven.3 als voorloper op het gebied van de bodembiologie heeft hij veel invloed 
gehad op de theorievorming van de biologische landbouw.

over de toenmalige omvang van de biologische landbouw in duitsland is weinig 
bekend. in de jaren 20 was er geen sprake van een duidelijke organisatie. Toch wijst 
het tijdschrift over biologische landbouw “Bebauet die Erde” dat voor het eerst in 1925 
verscheen, op een markt van belangstellenden. Könemann leverde hierin tal van bij-
dragen over bodemvruchtbaarheid. kompostering en grondbewerking.4 in de oorlogs-
jaren groeide de oplage van het tijdschrift onder invloed van de voedselschaarste tot 
5000 exemplaren. een aanhanger van Könemanns theorieën was r. walther darré, 
minister van landbouw tussen 1933 en 1942.5 

de geschiedenis van de biologisch-dynamische (bd)-landbouw laat zich gedeeltelijk 
wel reconstrueren. het is opvallend dat in de beginperiode verwijzingen naar Köne-
mann en de reformbeweging ontbreken. wat kan de verklaring voor dit ontbreken 
zijn? de bd-landbouw was in beginsel niet vegetarisch; sterker nog, het vee paste juist 
binnen de kringloopgedachte van steiner. bovendien beschikten enkele van de eerste 
aanhangers over een gemengd bedrijf. Voorts is aannemelijk dat de eerste bd-land-
junkers en boeren antroposofen waren en zich exclusief door rudolf steiner lieten 
inspireren. dat blijkt uit de wat extatische beschrijving van de geboorte van de bd-
landbouw. “Op de Eerste Pinksterdag van het jaar 1924 na de geboorte van Jezus Christus 
stortte Rudolf Steiner zijn geest uit over een gezelschap van verontruste boeren en jonge natuur-
wetenschappers.” Zo wordt de gebeurtenis die plaats vond in Koberwitz, geparafraseerd 
beschreven door hans heinze en velen na hem die in de ban van steiner waren 
geraakt. hij was na aanhoudende druk op het dringend verzoek van een aantal van 
zijn aanhangers ingegaan om de verontruste boeren een antwoord te geven op de crisis 
in de toenmalige duitse landbouw. in zijn dissertatie noemt Vogt als belangrijkste 
oorzaken van de crisis: de vermindering van de bodemkwaliteit als gevolg van het 
gebruik van kunstmest en de deels hiermee samenhangende verzuring, structuurbe-
derf en de opmars van ziekten en plagen. Voorts wijst hij op de productiedaling in de 
jaren 20. deze was het gevolg van verwaarlozing van de grond die verband hield met 
de lage graanprijzen op de wereldmarkt en het gebrek aan koopkracht.6 

in acht voordrachten ontvouwde steiner zijn ideeën over de landbouw waarin hij 
de kosmische verbondenheid van alle organismen, toegespitst op die van de aarde als 
een eigen organisme, centraal stelde.7 het gehoor moet de woorden van steiner als een 
aardschok hebben ervaren: als zeloten droegen de aanwezigen zijn boodschap uit. de 
afstandelijke historicus kan zich in de 21e eeuw niet aan de indruk onttrekken dat de 
beeldvorming een hagiografisch karakter heeft. los van deze constatering verdienen 
steiner en zijn landbouwbelangstellende volgelingen serieuze aandacht. immers, de 
bd-landbouw was de eerste georganiseerde beweging die de bezwaren van de geïn-
dustrialiseerde landbouw aan de kaak stelde.

3   Vogt, Entstehung und Entwicklung des ökologischen Landbaus, 2000, p. 28.
4  Vogt, 2000, p. 84 e.v. in de jaren 30 bedroeg de oplage tussen de 1000 en 2000.
5    idem, p. 90. darré volgde Könemann overigens niet in zijn streven naar landreform. Volgens Vogt, p. 91, was 

Könemann geen aanhanger van het nationaal-socialisme. 
6   idem, p. 32-34.
7   rudolf steiner, Geesteswetenschappelijke grondslagen (De Landbouwcursus) (vertaling van h.e. casparé, 1977).
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in zijn landbouwcursus stelt steiner dat de levende bodem als organisme met zijn 
veelheid aan organismen de basis is van een organische d.w.z. gezonde groei van 
gewassen. op zich was deze gedachte niet nieuw. in de 19e eeuw klonken al veront-
ruste geluiden over erosie en het verlies aan humus: geluiden die sterker werden naar-
mate oude en nieuwe landbouwgebieden werden getroffen door bodemerosie.8 Tijdens 
de eerste wereldoorlog was deze verontrusting aanleiding voor de duitse biofysicus 
en chemicus rudolf Kraft een kring van academici te vormen die zich ging bezighou-
den met het probleem van de verslechtering van de bodemkwaliteit. hij stichtte in 
berlijn een “arbeitsgemeinschaft der freunde lebensgezetslicher haltung, ernährung 
und Pflanzenzucht” (1920). deze werkgemeenschap publiceerde talrijke theoretische 
en praktische artikelen over voeding en de omgang met natuur en milieu. Met haar 
holistische inslag vroeg zij aandacht voor een bezinning op de relatie tussen stad en 
boerenbedrijf.9

nieuw was het “dynamische” aspect dat steiner toevoegde.10 hij geloofde dat de 
planten- en dierenwereld mede gevormd worden door kosmische krachten waarvan 
het zonlicht de belangrijkste maar niet de enig bepalende factor is voor de dynamiek 
van plant en dier. steiner was een voor die tijd buitengewoon breed georiënteerde 
geleerde maar hij was geen landbouwkundige. hij zou zich trouwens daarop nooit 
hebben laten voorstaan. hij riep zijn gehoor dan ook dringend op tot nader onderzoek 
van zijn theorie. Zijn leerlingen, van wie e. Pfeiffer en h. heinze de meeste bekend-
heid verwierven, werkten zijn theorie met veldproeven en laboratoriumexperimenten 
in de loop der jaren uit. Tot in de late jaren tachtig van de vorige eeuw werden de resul-
taten van bd-onderzoekers door de gangbare wetenschap op zijn minst als “niet veri-
fieerbaar” afgewezen. hier is van belang te memoreren dat steiner niet meer dan een 
soort “Vorschau” heeft willen en kunnen geven. bovendien druiste het tegen zijn opvat-
ting in kant en klare recepten te geven.

Het gedachtegoed van Steiner

Zelfs voor een antroposoof is het een moeilijke opgave het gedachtegoed van steiner 
beknopt weer te geven, laat staan uit te leggen. hoe veel te meer geldt dit voor een 
niet in de antroposofie geschoolde geschiedschrijver. de positivistisch getrainde 
onderzoeker weet immers geen raad met de methodiek en de taal van de antroposoof. 
Toch is een uiterst beknopte omschrijving van leven en leer van steiner noodzakelijk 
om de lezer enig idee te geven van de grondslagen van de bd-landbouw. 

rudolf steiner werd in 1861 geboren in de buurt van Zagreb, dat toen deel uitmaakte 
van de oostenrijkse dubbelmonarchie. hij studeerde natuurwetenschappen, wis-
kunde en filosofie in wenen en promoveerde in rostock op “Die Grundfrage der Erkennt-
nistheorie”. als (onder)zoeker kwam hij in aanraking met de theosofie. deze kosmolo-
gische leer is verbonden met de namen helena P. blavatsky en anny besant die hun 
inspiratie putten uit het hindoeïsme en boeddhisme waarin de begrippen karma en 
reïncarnatie centraal staan. de aanwas van hun beweging rond 1900 kan worden ver-
klaard als een reactie op het materialistisch natuurwetenschappelijk wereldbeeld. 
deze beweging bestond niet alleen uit een zinzoekende elite maar was ook te vinden in 

8    bramwell, Ecology in the 20th Century, 1989, p. 74 e.v.
9      baumgärtner, 1992, p. 55. in de bd-geschiedschrijving wordt er geen directe relatie tussen steiner en deze 

werkgemeenschap gelegd. dat is evenmin het geval bij de relatie tussen steiner en Könemann.
10    het woord “dynamisch” zou afkomstig zijn van ernst stegemann die al in 1923 een esoterische 

landbouwcursus organiseerde (schmidt, Der Landwirtschaftlicher Impuls Rudolf Steiners, 1970, p. 7). 
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kringen van de burgerij. Met de in haar ogen achterhaalde kerkelijke theologie en teleo-
logie groeide de belangstelling voor en het geloof in holistische opvattingen met uit-
eenlopende inhoud.11 in nederland kreeg de theosofie vooral bekendheid door Krish-
namurti. op het haagse Malieveld tot “wereldleider” uitgeroepen, ontkende hij later 
uit hoofde van zijn leer elke vorm van menselijk leiderschap inclusief dat van hem zelf. 
deze op theosofisch inzicht gebaseerde ontkenning van elke vorm van hiërarchisch 
leiderschap, is van belang voor de verklaring van de tamelijk vrijzinnige inslag van de 
antroposofie en de bd-landbouw. Krishnamurti trok zich terug op een heerlijkheid in 
ommen.12 

steiner werd in 1902 secretaris-generaal van de in dat jaar opgerichte duitse Theoso-
fische Vereniging. na conflicten en voortschrijdend inzicht brak hij met de beweging 
(1913). Met hem werden 3000 van zijn volgelingen geroyeerd.13 Zijn onvrede kwam 
voort uit de ontkenning of verwaarlozing van de natuurwetenschappen van theosofi-
sche zijde. hij zag de antroposofie als een aanvulling op het positivistische denken dat 
in zijn ogen de eenheid van het denken had doorbroken. bovendien zou de theosofie 
de unieke betekenis van de in zijn opvatting niet reïncarnabele Jezus christus en de 
verworvenheden van de westerse cultuur negeren. 

Tijdens de Kerstdagen van 1923 reorganiseerde steiner de door hem opgerichte 
antroposofische Vereniging en nam hij het voorzitterschap op zich. inmiddels had 
steiner op tal van praktische levensgebieden zijn licht laten schijnen: op onderwijs (de 
Vrije school), euritmie, gezondheidszorg, politiek en economie. ook als architect was 
hij actief. Zo ontwierp hij het goetheanum, bedoeld als studiecentrum, in het Zwit-
serse dornach en trok hij de contouren voor een antroposofische bouwstijl. 

naast de theosofie, heeft hij zijn dagelijkse waarnemingen en ervaringen in zijn 
wereldbeschouwing geïntegreerd. als aanhanger van “de geestelijke” interpretatie van 
de natuurwetenschap, was hij het tegendeel van een “duitse” kamergeleerde. als voor-
beeld noem ik zijn eerste baan waarin hij opdracht kreeg het natuurwetenschappelijke 
werk van goethe te ordenen en te annoteren. dit werk leidde tot zijn belangstelling 
voor de fenomenologie die één van de grondslagen vormde voor de bd-landbouw. een 
ander voorbeeld is zijn opvatting over staat en economie die mede is bepaald door zijn 
vormingswerk onder arbeidersjongeren. in de toenmalige sterk conflicterende ideolo-
gieën tussen kapitalisme en socialisme koos hij voor een derde weg.14 in 1925 overleed 
de charismatische steiner. Zijn volgelingen bestuderen zijn werken individueel of in 
groepsverband tot op de dag van vandaag (2011).

Kern van steiners leer is dat de geest aan de materie voorafging en voorafgaat. de 
wording van het heelal is dus niet uit de ontwikkeling van de materie te verklaren. 

“de geestelijke substantie van de oorspronkelijke aarde is te beschouwen als een voor-
loper van wat wij nu warmte noemen.”15 de aarde heeft zich ontwikkeld tot een rijk 
van dode substanties, levende wezens (planten), voelende wezens (dieren) en den-
kende wezens (mensen) die alle het fysieke lichaam gemeen hebben. de mens bezit 
naast het fysieke lichaam ook een ziel en een geest. de geest reïncarneert zich steeds 

11    romein, Op het breukvlak van twee eeuwen, deel 2, 1967, p. 212 e.v.
12    staatsrechtelijk zou de beweging van Krishnamurti in de jaren 50 nog een staartje krijgen in de zogenaamde 

hofmansaffaire. de vraag of Koningin Juliana geporteerd was voor bd-voeding, valt onder “het geheim van 
soestdijk”. Volgens het dagblad Trouw (23–3–2004) woonde ze in 1995 een symposium van de antroposfische 
Vereniging in driebergen bij waar ze tijdens de lunch twee zelf meegebrachte krentenbollen nuttigde.

13    Zeylmans van emmichoven, Ein Pionier der Antroposofie, 1979, p. 91.
14   hierop kom ik in dit hoofdstuk terug.
15    Van der Meulen, Om gegronde redenen, 1995, p. 50 e.v.
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opnieuw in een fysiek lichaam. de ziel is het tussengebied waarin de spanning tussen 
lichaam en geest tot uiting komt. het begrip “geest” doet hegeliaans aan maar heeft 
hier een wijdere maar niet nader te formuleren betekenis. een ander kernbegrip bij 
steiner is “het bewustzijn”. in de tijd plaatst hij de geboorte van dit verschijnsel rond 
1600.16 Voor de vorming van het bewustzijn moet een nieuwe leerweg worden ontwik-
keld. deze moet uitgaan van en gericht zijn op het individu. de mens en het heelal 
zijn in zijn visie onderhevig aan een voortdurend proces van reïncarnatie van de geest.

het is vergeefse moeite steiners leer “objectief ” te beschouwen. de cultuurhistori-
cus h.w. von der dunk noemt haar “een wat hybride mengsel van empirische weten-
schap, gnostische filosofie en een portie occultisme”. hij voegt eraan toe dat “Voor 
elke aanhanger geldt dat elke beschrijving van de buitenstaander geen recht doet aan 
de ware aard van de leer” (…) “Men moet geloven om te kunnen oordelen. Maar men 
kan zich niet tegelijkertijd binnen en buiten dat geloof bevinden om de waarde en de 
waarheid ervan in te zien.”17 

steiner kreeg tal van volgelingen. Tienduizenden? aantallen zijn niet bekend, ook 
al omdat de antroposofie ondanks vermeend sektarisme geen gesloten organisatie was. 
dat zou in strijd zijn met steiners opvatting over individu en bewustzijn. in elk geval 
was de antroposofie belangrijk genoeg voor het nazi-regiem de toenmalige antropo-
sofische organisaties te verbieden. nog los van de leer, bestond de aanhang uit een 
invloedrijke elite. Zo was dr. georg Michaelis, voormalig rijkskanselier van de wei-
mar-republiek, zeer actief in de bd-beweging.18 

het enthousiasme voor steiners leer kan niet alleen uit de reactie op het ontkerste-
nende materialistische wereldbeeld worden verklaard; noch uit diens charismatische 
persoonlijkheid. na de Vrede van Versailles moeten frustraties over de sociaal ontred-
derde weimar republiek het verlangen naar een nieuwe inhoud van het bewustzijn 
mede hebben gevoed.19 de verstoring van de traditionele arbeidsverhoudingen lieten 
vooral op de bedrijven van de landjunkers in het oosten van duitsland hun sporen 
na. aannemelijk is dat ook de antroposofische grootgrondbezitters niet aan de sterke 
daling van de akkerbouwproductie in de jaren 1922–1924 zijn ontkomen aangezien de 
wereldmarktprijs aanzienlijk lager was dan de kostprijs van inheemse rogge en tarwe.20 

De BD-landbouwmethode

in zijn Pinkstervoordrachten over de landbouw benadrukte steiner de samenhang 
tussen alle organismen, aarde, zonne- en andere sterrenstelsels. deze zijn onderhevig 
aan innerlijke en uitwendige krachten zoals de energie van de zon, maan en sterren. 
ook het individuele landbouwbedrijf is een organisme met zijn grond, vegetatie en 
dieren in een samenhangend ecosysteem.21 de doelstelling is “het vinden van een weg 
tot een duurzame samenwerking tussen de mensheid en de aarde die beide in voort-
durende ontwikkeling verkeren”. uitgangspunt is de opvatting dat “de aarde de mens-
heid voeding biedt en daarmede de mogelijkheid voor een fysiek volwaardig bestaan 

16   niet duidelijk is of deze datering verband houdt met J. burckhardts, Die Kultur der Renaissance in Italien, 1860.
17   Von der dunk, De verdwijnende hemel, 2005, deel 1, p. 411 e.v.
18   schmidt, 1970, p. 19.
19    idem p. 3.
20    Vogt, 2000, p. 31. de rogge- en tarweproductie lag in de eerste helft van de jaren 20 ca. 40 procent onder die van 

de periode 1911-1913. het agrarhistorisches Museum in alt schwering in de voormalige ddr, geeft een 
treffende illustratie over de sociale onrust in de jaren 1918-1934.

21    schilthuis, Voor de aarde, 1995, p. 9 e.v.
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en een volwaardige geestelijke ontwikkeling.22 uiteindelijk moet deze interactie leiden 
tot een hogere vorm van het menselijk bewustzijn. de belangrijkste elementen zijn:23

–  de bodem “als orgaan van het natuur-organisme” die gevoed moet worden met levende 
compost. in deze opvatting wordt de plant niet rechtstreeks bemest;

–   het bedrijf moet in organische samenhang met de omringende natuur zijn. dit houdt 
ondermeer in dat een bedrijf omgeven is door bomen en hagen;

–  de plant als intermediair tussen aardse en buitenaardse krachten. de plant is niet 
slechts een product van de bodem maar wordt gevormd door kosmische (etherische 
en astrale) levenskrachten. het verbindend vermogen van de plant stelt de natuur in 
staat tot levenschenkende productie en reproductie;

–  het dier (dierenrijk) is de schakel tussen bodem en mens door de productie van mest en 
humus. het dier dat geen bewustzijn kent, geeft de aarde terug wat het zelf niet nodig 
heeft en zorgt voor de (instandhouding van) de bodemvruchtbaarheid;

–  het gebruik van preparaten. de belangrijkste zijn: het koemestpreparaat. dit is 
bedoeld als stimulans voor de microbiologische bodemprocessen. de koemest 
wordt gedurende de winter in een koehoorn onder de grond bewaard, na ritmisch 
roeren verdund (1: 1000) en in het voorjaar op de aarde gegoten (ca. een liter/ha). 
het kwartskiezelpreparaat. dit dient als stimulans voor groei- en rijpingsproces-
sen. het gemalen bergkristal wordt gedurende het groeiseizoen in een koehoorn in 
de aarde bewaard en in een zeer lage dosering (4 gram/ha) over het gewas gegoten.  
de preparaten hebben geen functie als minerale bodemmestoffen. Ze dienen louter 
“ter bevordering van de levenskrachten” waaraan de planten hun wezen ontlenen. 
naast deze “verplichte” preparaten worden compostpreparaten, getrokken van o.a. 
brandnetel, kamille en valeriaan, aanbevolen ter bevordering van het omzettingsproces;

–  het hanteren van ritmische processen bij het zaaien, verzorging en oogsten. deze zijn 
afhankelijk van, grof gezegd, “de stand en de loop van maan en sterren”.24

nadrukkelijk stellen de bd-landbouwkundigen dat het hier niet om voorschriften gaat 
maar om aanwijzingen, duidingen wellicht, als basis voor verder onderzoek. de boer en 
tuinder zijn in deze conceptie als individu en ervaringsdeskundige als enige in staat hun 
bedrijf als organisme in de geest van de landbouwcursus zelfstandig te ontwikkelen. 

De ontwikkeling in Duitsland (1925-1945)

de vraag hoe de bd-landbouw zich in duitsland ontwikkelde is in deze studie om 
twee redenen van belang. de eerste is van betekenis voor het ontstaan van de bd-
landbouw in nederland; de tweede heeft te maken met suggesties als zouden aanhan-
gers van deze methode nazi-sympathieën hebben gehad en daarmee de weerstand 
tegen de methode kunnen verklaren.25

22   Tideman in Alternatieve landbouwmethoden, 1977, p. 50 e.v.
23   idem. de elementen ontleent Tideman aan de Landbouwcursus van steiner.
24    of steiner zijn inspiratie ook in de “hindoeïstische landbouwtraditie” heeft gezocht, is onduidelijk. in de 

Landbouwcursus p. 106 is de enige verwijzing te vinden naar de indiase boeren die tot in de 19e eeuw hun 
zaaidata lieten afhangen van de maanstanden. het zaaien bij bepaalde maanstanden was ook in europa niet 
ongebruikelijk. Zie hiervoor Van der Zweep in het tijdschrift Gewasbescherming (GB), 1987, p. 46. Zie ook Zadoks, 
Cereal rust, dogs in GB 1987, p. 79. 

         ook verwijst niemand van de eerste aanhangers van steiner naar King, Farmers of forty centuries (…) dat in 1911 
verscheen, en van invloed was op de ideeën van i.J. rodale in de V.s. het is in 2010 door s. leeflang in 
nederlandse vertaling uitgegeven onder de titel 4000 Jaar kringlooplandbouw.

25   suggesties van deze aard zijn te vinden bij bramwell. in nederland kwamen nog midden jaren 90 Vrije 
scholen in opspraak wegens vermeend racisme in leerboeken die gebaseerd waren op teksten van steiner. 
(bron: Dagblad Trouw van 12-08-1995). 
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er zijn weinig productiecijfers over deze periode bekend. bovendien zijn deze moeilijk 
te controleren. gegevens over de input ontbreken. alleen al de verschillen in grond-
soort- en ligging maken vergelijkingen onmogelijk. wel zijn er verslagen van bedrijven 
die op bemoedigende resultaten wezen.26 Vooral de tuinbouwbedrijven schenen zich 
in productie te kunnen meten met die van de gangbare. de resultaten van de grote 
gemengde bedrijven leken niet achter te blijven gelet op hun relatief slechte bodem-
kwaliteit (zand of leem). gunstig zou de melkveehouderij eruit springen; niet zozeer 
door een hogere melkgift of het eiwitgehalte van de melk als wel door een betere 
gezondheid en vruchtbaarheid van de dieren. de sceptici schreven deze resultaten toe 
aan de buitengewone motivatie van de bd-boeren. het enige vergelijkende onderzoek 
vond plaats in de periode 1936-1938, ruim na de machtsovername van hitler. dit was 
na lang aandringen vanuit het “reichsverband für bd wirtschaftsweise” onder voor-
zitterschap van dr. ehrhard bartsch tot stand gekomen. deze uitkomst veronderstelt 
een onderwerping aan dan wel acceptatie van het hitlerregiem. was dit zo?

steiners antroposofie was in strijd met de ideeën en praktijk van hitlers nationaal-
socialisme. de antroposofische Vereniging werd dan ook na diens machtsgreep (1933) 
met de gleichschaltung verboden. dat betekende overigens niet het einde van de bd-
landbouw. de britse historica anna bramwell noemt op basis van archiefonderzoek 
het getal van 2000 bd-boeren; een getal dat volgens haar waarschijnlijk groter is 
geweest. de “germaanse blut und boden” leer met zijn appél op de boeren, was geen 
reden voor kopstukken als goering en goebbels de bd-landbouwmethode te 
omarmen. Zelfs walter darré, minister van voedselvoorziening (1933-1942), moest het 
met zijn geloof in de organische landbouw tegen hen afleggen. op zich was dit merk-
waardig gelet op het groeiend gebrek aan grondstoffen en energie waarmee het derde 
rijk kampte.

al in 1932 werd de bd-landbouw in de Völkische beobachter, het orgaan van de 
nsdaP, fel aangevallen. na de machtsgreep in 1933 volgden andere bladen, zij het in 
gematigder bewoordingen. de bron hiervoor werd gezocht bij de kunstmestindustrie.27 
de vijandigheid van de chemische industrie kwam niet onverwacht. graf von Keyser-
link, aanhanger van steiner van het eerste uur, was al in 1927 gedwongen het voorzit-
terschap van de raad van bestuur van een groot landbouwsyndicaat op te geven onder 
druk van aandeelhouders die de belangen van hoechst en een kaliumproducent ver-
tegenwoordigden. het gedwongen ontslag af te doen als een uiting van komplotden-
ken is wat al te gemakkelijk. na de eerste wereldoorlog schakelde de duitse spring-
stofindustrie namelijk over op de productie van kunstmeststikstoffen die daarmee 
snel in prijs daalden.28 na een verbod van de bd-landbouw in enkele deelstaten (1933), 
dreigde een “reichsverbot”. hierop zocht de bd-leiding na intensieve discussie contact 
met hitlers naaste medewerker en antroposoof rudolf hess. gesteund door darré 
wist hij het dreigend verbod te keren. na een moeizaam overleg kwam het bovenge-
noemde vergelijkende onderzoek van de grond. de gepubliceerde resultaten pakten 
negatief uit voor de bd-bedrijven. bartsch tekende bezwaar aan tegen de onderzoeks-
methode: vooringenomenheid van de onderzoekers, onvergelijkbare bedrijven en cor-
rumpering van de resultaten, zo was zijn commentaar. hij zag de chemische industrie, 
de heersende landbouwwetenschappers met in hun kielzog de volgzame boerenleiders, 
als werkelijke boosdoeners.29 overigens was het pleit volgens bramwell die archieven 

26   schmidt, 1971, p. 38 e.v.
27   idem p. 21 e.v.
28   baumgärtner, 1992, p. 55.
29  schmidt, 1971, p. 25 e.v. bramwell, 1989, p. 204 noemt ig farben als felle tegenstander van de bd-landbouw.



54

over het biologische landbouwbeleid in de oorlogsjaren heeft bestudeerd, nog niet ten 
nadele van de biologische landbouw beslecht. in 1941 rapporteerden “gauleiters” uit 
verschillende ambtsgebieden dat vele tientallen boeren omschakelen naar de bd-
methode.30 de vlucht van hess naar engeland in 1941 maakte een eind aan de laatste 
illusies van de bd-boeren. bartsch werd met bd-prominenten gearresteerd; vervol-
gens werden de bd-organisaties geliquideerd. de boeren konden hun bedrijf slechts 

“ondergronds” voortzetten; zij werden daarbij gehinderd door het steeds nijpender 
gebrek aan arbeidskrachten.

de bd-boeren waren of werden in hun algemeenheid geen nazi’s. gedreven door 
hun overtuiging zochten zij de grenzen op om hun geloof gestalte te geven. Zij berie-
pen zich hierbij op het “unpolitische” karakter van hun methode.31 het zou een aantal 
jaren duren voordat de bd-landbouw zich in duitsland zou herstellen. niet alleen 
vanwege het naoorlogse voedselgebrek maar ook omdat de toonaangevende bedrijven 
in oost-duitsland, de latere ddr, waren gevestigd. slechts enkele tuinbouwers 
konden daar nog enige tijd betrekkelijk ongestoord hun methode onder het commu-
nistische regiem vervolgen.32 als gevolg van de tegenwerking van het nazi-bewind zou 
de cultuurmaatschappij loverendale op walcheren de pioniersrol van de bd-methode 
overnemen.

Oorsprong en ontwikkeling van de BD-landbouw in Nederland

de jonge antroposoof Pierre dekkers en zijn vrouw willy Mees waren de eerste 
nederlanders die de bd-landbouw omarmden. getroffen door de voordrachten van 
Pfeiffer in dornach, vestigden zij hun qua afmeting bescheiden bedrijf in het gelderse 
Voorthuizen (1925). de nederlandse heide Maatschappij had er de heidegrond in 
cultuur gebracht. Zij specialiseerden zich in zachtfruit. wegens de teleurstellende 
resultaten van de afzet, versterkt door de landbouwcrisis van 1930, besloot het echt-
paar dekkers tot verwerking van hun producten in jams en sappen. opgeleid als werk-
tuigbouwkundig ingenieur ontwierp hij zelf zijn installatie en zocht hij zijn afzet bij 
reformwinkels en particulieren. 

bij nader inzien vallen de volgende elementen op: beiden waren jong en antroposoof; 
hij was hoog opgeleid, zij kwam uit een kapitaalkrachtig milieu. beiden beschikten 
over een pioniersmentaliteit. het bedrijf dat zij stichtten, was niet het bedrijf dat 
steiner voor ogen had. de grond was van nature onvruchtbaar en te klein voor het 
houden van vee dat noodzakelijk was voor de voorziening van mest: het tegendeel van 
een “geschlossenes hauswirtschaft” dat steiner voor ogen had. Met het bedrijf van 
dekkers was  tde kleinschalige, overigens niet exclusieve, nederlandse variant geboren.

Meer in overeenstemming met steiners visie was de stichting van de cultuurmaat-
schappij loverendale nV op walcheren (1926). de oprichters waren: Maria Tak van 
Poortvliet, ehrenfried Pfeiffer en de arts willem Zeylmans van emmichoven.

een schets van de culturele contouren in die jaren werpt enig licht op de sfeer 
waarin dit initiatief kon ontstaan. ook hier was de theosofische beweging de bron. 

30   bramwell, 1989, p. 203.
31    werner, concludeert in Antroposophen in der Zeit. 1999, p. 10 e.v. dat de meeste prominente antroposofen anti-

nazi waren – een deel van hen emigreerde in de loop van de jaren 30 –  en dat de meeste aanhangers van steiner 
onder boeren, artsen en pedagogen zich pragmatisch opstelden tegen het regiem om hun bestaan veilig te 
stellen.

32   schmidt, 1971, p. 62.
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deze levensbeschouwing was door adelberth de bourbon33 in den haag geïntrodu-
ceerd waar hij in 1881 een loge oprichtte.34 dit initiatief resulteerde in de oprichting 
van de Theosofische Vereniging waarbij zich een aantal loges, geconcentreerd in de 
grote en enkele provinciesteden, aansloten.35

al in 1904 hield steiner zijn eerste voordracht in amsterdam. na zijn breuk met de 
theosofie, volgden hem 120 aanhangers in nederland. Zij organiseerden zich in antro-
posofische “kringen”. de jonge arts willem Zeylmans van emmichoven werd hier zijn 
belangrijkste vaandeldrager. geïnteresseerd in de therapeutische werking van kleuren, 
was hij met de antroposofie in aanraking gekomen door Maria Tak van Poortvliet en 
de kunstschilderes Jacoba van heemskerck. Maria was de dochter van de voormalige 
minister, grootgrondbezitter, kunstverzamelaarster en een betrokken antroposofe. 
beiden speelden sinds 1900 een actieve rol in de kunstenaarskring in domburg 
waartoe onder meer de theosofische Piet Mondriaan en Jan Toorop behoorden.36 in 
1921 kwam steiner opnieuw naar nederland waar zijn voordrachten volle zalen trokken. 
Zo woonden in amsterdam 1500 belangstellenden twee lezingen bij. in de Technische 
hogeschool in delft volgden 600 studenten zijn voordracht. een college aan de uni-
versiteit van amsterdam werd door ruim “60 professoren in toga” bijgewoond. Zij advi-
seerden hem neerbuigend eerst maar eens Kant – kennelijk de heersende wijsgeer van 
de universiteit in die jaren – te bestuderen: kritiek die hij als zelfverklaarde Kantkenner, 
pareerde.37 Zijn optreden trok veel aandacht van de pers en van tegenstanders.38 er 
vond zelfs een opstootje plaats bij het concertgebouw in amsterdam waarop politie-
optreden volgde. Typerend voor de aandacht is een spotlied op steiner van de eertijds 
populaire cabaretier Koos speenhoff met als titel ge-Messias”.39 

uit bovenstaande wordt duidelijk dat steiner met zijn zienswijze en charisma een 
voedingsbodem vond in een theosofisch geörienteerde elite. bovendien trok zijn optre-
den de aandacht van intellectuelen, in het bijzonder van natuurwetenschappelijke en 
filosofische zijde. Zijn gedachtegoed was, nog los van kerkelijke kant, op zijn minst 
omstreden. desondanks legde hij samen met Zeylmans de kiem voor de antroposofi-
sche beweging waaruit al in de jaren 20 in den haag een Vrije school en een eigen 
kliniek voortkwamen.

Loverendale: een veelbelovend maar verliesgevend experiment

de cultuurmaatschappij loverendale n.V. kreeg via Maria Tak de beschikking over 
195 ha landbouwgrond. in 1928 werd het kapitaal met inbreng van Maria Tak vergroot 
tot ƒ 1.000.000,- het duurde evenwel tot 1932 voordat alle grond, verdeeld over vier 
bedrijven, vrij van pacht was.40 Kennelijk voelden de pachters weinig voor de nieuw-
lichterij. de pachtprijs was ondanks de landbouwcrisis nog niet bevroren; reden wel-
licht om zich niet aan de experimenten van Pfeiffer over te geven. diens stiefvader en 
moeder kregen de leiding van het bedrijf. onder de maatschappij viel ook het kleibe-
drijf de Pannehoeve in dinteloord. 

33   hij was de zoon van naundorff, de vermeende zoon van de terechtgestelde koning lodewijk XVi.
34   Jansen, Een kern van broederschap, 1997, p. 16.
35   in 1907 waren er ca. 1000 leden, verspreid over 20 loges, aangesloten (Zeylmans, 1979, p. 47).
36   Van Vloten, In het licht van Toorop en Mondriaan, 2000, p. 23.
37   Zeylmans e.a., Rudolf Steiner in Nederland, 1994, p. 101 e.v.
38   idem, ongepagineerde persartikelen.
39   De Groene Amsterdammer d.d. 29-01-1929; overdruk in Zeylmans 1994.
40   heinze, Loverendale, 1986, p. 8 e.v.
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na de eerste moeilijke jaren “vooral veroorzaakt door vrijwilligers” kreeg de leiding 
grip op het bedrijf. het per definitie gemengde bedrijf (akker-, tuinbouw en veeteelt) 
werd voorzien van een bescheiden verwarmde kas, geleid door de professionele tuinder 
Marinus steyn. een ruime vruchtwisseling moest de bodemkwaliteit herstellen of 
verbeteren. de productiecijfers van de vooroorlogse jaren worden “zeer redelijk” 
genoemd; het vee viel bij keuringen regelmatig in de prijzen.41

Ter illustratie volgen productiecijfers van enkele gewassen. Ter vergelijking zijn de 
gemiddelde cijfers van de gangbare bedrijven op walcheren42 over drie jaar vermeld. 
het geraadpleegde bronnenmateriaal maakt een echte vergelijking over de afzonderlijke 
jaren onmogelijk. het gaat er hier om een indruk van de productieverschillen te krijgen.

bij de gangbare landbouwcijfers komen een aantal uitschieters voor. Zo bestaat de 
oogst van 1939 geheel of vooral uit zomertarwe omdat de meestal productievere win-
tertarwe was bevroren. de nieuwe aardappelrassen als bintje leveren gemiddeld 40 
procent meer opbrengst dan de oude rassen.43 bovendien worden opbrengstverschillen 
tussen bedrijven van ruim 30 procent genoemd. over de suikerbietenoogst wordt 
opgemerkt dat het suikergehalte als gevolg van de vergelingsziekte laag was (<17 
procent). gelet op de oorlogsjaren tussen 1940 en 1943 is het mogelijk dat de productie 
op loverendale daalde. dat wil zeggen dat de cijfers tussen 1937 en 1940 gemiddeld 
hoger kunnen zijn dan is aangegeven. een vergelijking met de gangbare landbouw in 
de oorlogsjaren heb ik achterwege gelaten omdat de oorlogscijfers niet betrouwbaar 
zijn. Voorzover de cijfers betrouwbaar zijn, blijkt dat de bd-productie gemiddeld 10 
tot 15 procent achterblijft bij die van het “gemiddeld bedrijf ” op walcheren. 

Van elementair ecologisch belang zijn de input-gegevens. deze ontbreken. wel ver-
meldt bokhorst de mineralenbalans: speerpunt en achilleshiel van de methode in die 
jaren. deze laat een licht uitvoeroverschot aan stikstof zien. de verliezen worden 
beperkt dank zij de teelt van vlinderbloemige gewassen die de luchtstikstof binden. 
er wordt in die jaren geen kunstmest gebruikt. Voor kali en fosfaat worden de geringe 
verliezen verklaard uit de “oude kracht” van de bodem. dat betekent dat wordt inge-
teerd op de oude voorraad. hier staat tegenover dat de secretie van de consumenten 

41   heinze, 1986, p. 13.
42  Vdl, 1938 t/m 1940.
43   overigens wordt niet duidelijk hoe loverendale met de wettelijke verplichting omging om de coloradokever 

met loodarsenaat te behandelen. wel werd op het gevaar van deze verplichting in Vruchtbare Aarde (VA) 3, p. 62 
gewezen.

Tarwe 3.000  3.200 3.400
Erwten 2.100  3.100 2.700
Aardappelen 16.000  15.000 17.000
Suikerbieten 36.000  35.000 42.000

Melkproductie 3.000  3.400 geen opgave
Mond- en klauwzeer geen vermelding  geen vermelding 649
Tuberculose in %
veestapel geen vermelding  geen vermelding 23% (benadering)

 1930-1936 1937-1943 1937-1939

Loverendale Walcheren*

In kg/ha, op 100 kg afgerond 
(>50=100  <50=0)

Met dank aan Jan Bokhorst *bron: VDL 1938 t/m 1940
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in de riolen elders verdwijnen.44 opmerkelijk genoeg wordt geen melding gemaakt van 
ziekten en plagen waarvan de gangbare walcherse bedrijven wel last hebben. genoemd 
worden: de phytophthora en de vergelingsziekte. Kennelijk werden ze door loveren-
dale niet als een probleem ervaren.

er worden geen cijfers van de gangbare melkproductie genoemd. aannemelijk is dat 
de bd-melkopbrengst hooguit 5 tot 10 procent onderdeed voor de gangbare. helaas 
maakt het bd-verslag geen melding van veeziekten. ook heinze wijdt er geen woorden 
aan. uit het vorige hoofdstuk blijkt dat het vee werd geteisterd door de MKZ. niet uit 
te sluiten valt dat loverendale vrij bleef van MKZ en tuberculose. uit eerder genoemde 
duitse bronnen blijkt dat de bd-veestapel uitblonk in gezondheid.

genoemde resultaten konden bemoedigend worden genoemd, zeker gelet op de pro-
blemen die aanloop en experiment nu eenmaal met zich meebrachten. Toch was de 
productie financieel verliesgevend. heinze noemt de economische depressie met haar 
lage prijzen als belangrijkste oorzaak.45 wel probeerde de leiding de verliezen op te 
vangen door het graan zelf tot brood en koek te bakken. in 1932 werd al 80.000 kg 
tarwe en 20.000 kg rogge in de vorm van brood en koek verkocht. de melk werd vooral 
in de vorm van yoghurt afgezet. de meerwaarde van deze producten kon niet verhin-
deren dat het bedrijf in 1935 aan de rand van een faillissement stond. lage prijzen voor 
bulkproducten als suikerbieten, hoge arbeids- en overheadkosten en de kosten van 
renovatie als gevolg van brand, waren hieraan debet. dank zij de verkoop van twee 
onderdelen van het bedrijf en een financiële injectie van Maria Tak kon het overleven. 
net voor haar overlijden (1936) schonk ze bijna haar gehele vermogen aan de cultuur-
maatschappij. Tegelijkertijd werd het bedrijf gereorganiseerd. Van nu af richtte de 
leiding zich uitsluitend op een doelmatige productie en op het onderzoek naar de bd-
landbouwmethode opdat deze tot voorbeeld van anderen kon dienen.46 in dezelfde tijd 
nam heinze de leiding over van Pfeiffer die zich vooral met onderzoek bezig hield en 
daarnaast nog stad en land in europa afreisde om de bd-methode uit te dragen. in 
1938 vertrok hij op uitnodiging naar de V.s. om daar leiding te geven aan onderzoek 
en voorlichting.

in 1940 werd heinze als reserve-officier van de Kriegsmarine opgeroepen en aange-
steld tot ortskommandant van Vlissingen. hij hoefde zijn functie op loverendale niet 
op te geven. Tot aan het geallieerde bombardement op west-Kapelle (1944) bleef het 
bedrijf intact. heinze ontkwam niet aan de onvermijdelijke vraag in het naoorlogse 
nederland: “was hij fout?” Zijn naam “de engel van Vlissingen” wijst eerder op het 
tegendeel. hij zou in het najaar van 1944 zijn superieuren ervan hebben overtuigd de 
werf en daarmee Vlissingen te sparen. loverendale zelf ontkwam als gevolg van de 
geallieerde bombardementen niet aan inundatie.47 

Overige bedrijven

Tussen 1926 en 1940 zagen nog 23 bedrijven het licht. de meeste waren klein en gericht 
op de groenteteelt inclusief zachtfruit: klein in het licht van een kringloophuishouding 
maar niet naar toenmalig nederlandse maatstaf. een voorbeeld van zo’n bedrijf was 

44   hierover schrijven de onderzoekers niets.
45    heinze, 1986, p. 11.
46   heinze, 1986, p. 11.
47    Van de ham, Zeeland 1940-1945, dl. 2, p. 461.
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de tuinderij van hans wolterbeek in badhoevedorp met 1,5 ha.48 er waren kleinere die 
meer het karakter hadden van een hobbytuin. slechts 11 bedrijven hielden in meer of 
mindere mate vee. Qua landstreken valt op dat het gelderse rivierenland, limburg 
en noord-brabant, afgezien van de boerderij in dinteloord, ontbreken. limburg en 
rivierenland telden een aantal gemengde bedrijven op vruchtbare grond van 50 
hectare of meer. bovendien hadden de meeste boeren in het rivierenland een conser-
vatieve instelling die zuinigjes de verworvenheden van de moderne landbouwtechno-
logie omarmden. Voor de kleine boeren op het brabantse zand gold dit niet. naast een 
ondervertegenwoordiging van de antroposofen in die streken, kan de druk van de ker-
kelijke omgeving, die de antroposofie vijandig was, een rol hebben gespeeld.

de aanloop- en omschakelingsproblemen waren vooral van bodemkundige aard. de 
pioniers moesten arme maagdelijke zandgrond vruchtbaar maken. op veen- en klei-
gronden brachten de omschakelaars het humusgehalte van bestaande bedrijven op 
peil: een proces dat meerdere jaren vergde. in alle gevallen ging het om het bevorderen 
en behoud van de bodemvruchtbaarheid met behulp van compost. Voor heinze 
bestond het ideale bedrijf uit 20 procent weiland en 60 procent uit bouwland. de rest 
was bestemd voor tuinbouw, fruitteelt en boshagen. de noodzakelijke veebezetting 
kwam, afhankelijk van de grondsoort en het bouwplan, op éénderde tot één rund of 
paard per hectare.49 “bezien als grootorganisme” bestond de nederlandse landbouw 
uit 56 procent gras- en 44 procent bouwland. de nodige creativiteit was dus geboden 
om in de (distributie van) mest te voorzien. de tuinders zonder vee betrokken de mest 
uit hun omgeving.

Groente- en fruit

de vollegrondsgroente- en kruidenteelt op loverendale omvatte 6 ha met gemiddeld 9 
arbeidskrachten. de teelt was met soms wel drie opeenvolgende gewassen per jaar dui-
delijk intensief. de compostgift met 700 kg/are was dan ook hoog. de schade van insec-
ten, vooral luizen en koolrupsen, werd als “aanvaardbaar” gezien. de activiteit was met 
inachtneming van de weersomstandigheden ondanks de crisis en crisisprijzen, rendabel. 

de kasteelt die voor een deel uit monocultures (tomaten, komkommers en druiven) 
bestond, verliep succesvol.50 Marinus steyn, de verantwoordelijke tuinder, schreef het 
succes toe aan de kompost, bedrijfshygiëne – alle plantenresten worden gecompos-
teerd – gemengde rijenteelten en het nauwgezet gebruik van preparaten. het succes 
van de kasteelten in die jaren werd bevestigd door Tine sieswerda in witmarsum (fr.).51 

de minder controleerbare buitenteelten leverden meer plagen op. in tegenstelling 
tot loverendale grepen anderen wel naar bestijdingsmiddelen. Zo gebruikte wolter-
beek, het eerder genoemde derrispoeder om een rupsenplaag te bestrijden. overigens 
deed hij dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om de bijen te sparen.52 opval-
lend is dat in die jaren slakken niet als plaag worden genoemd.

de teelt van appels en peren was marginaal. het waren louter hoogstammen die de 

48   w. schilthuis, 1996, p. 35 e.v. het bedrijf werd in 1937 opgericht.
49    VA, 1940, 2, p. 28.
50    VA, 1940, 1, p. 4.
51     VA, 1938, 2, p. 27.
52     VA, 1939, 4, p. 62. op vragen over de bestrijding van ziekten en plagen ging steiner in de Landbouwcursus, p. 102 

e.v. slechts in algemene zin in. hij wees vooral op de oorzaken ervan en probeerde het antwoord te vinden in 
het herstel van de verbanden tussen de kosmische krachten en de gezonde groei van de gewassen. daarnaast 
zocht hij bijvoorbeeld bij het bestrijden van veldmuizen en nematoden de oplossing in de richting van het 
verbranden van de parasieten binnen bepaalde kosmische constellaties. 
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kroon spanden. er worden groei- en drachtproblemen genoemd. de gezondheid werd 
vooral gestimuleerd met behulp van compost en het insmeren van de stam met door 
preparaten verrijkte compostmengsels. opvallend is de afwezigheid van schurft, de zo 
beruchte schimmelziekte. Zowel de tolerantie van de toenmalige rassen, de invloed 
van de zee als die van het menselijk oog kunnen deze opvallende afwezigheid verklaren.

uit de verslagen kan men afleiden dat de productie op de professionele bd-bedrijven 
na een aanloopperiode kwantitatief noch kwalitatief onderdeed voor de gangbare. 

“Kwalitatief ” moet hier worden opgevat als een gangbaar begrip dat betrekking had 
op uiterlijk en smaak van de producten. Voor de bd-consument had het begrip kwa-
liteit evenwel een “innerlijke” betekenis.

Organisatie, onderzoek en voorlichting

duitsland kende sinds 1927 al een eigen organisatie met het tijdschrift demeter dat in 
1938 ophield te bestaan. in nederland organiseerden “bd-sympathisanten” zich pas 
in 1937. het kan zijn dat de (dreigende) opheffing van de duitse demeterbund mede 
de aanzet was tot de oprichting van een vereniging. in de haagse Pulchri studio werd 

“de nederlandsche Vereeniging tot bevordering der biologisch-dynamische land-
bouwmethode” (bd-Vereniging) opgericht. de meerderheid van de 51 aanwezigen 
bestond uit belangstellenden. het doel van de vereniging was zoals de naam aangeeft. 
opvallend is de haagse locatie. het waren bijna uitsluitend stedelingen die het voor-
touw namen. het bestuur werd gevormd door een hoog opgeleide, vooral natuurwe-
tenschappelijk gevormde, elite onder wie twee artsen. de landbouwsector was slechts 
vertegenwoordigd door dr. hans heinze.53 de vereniging gaf vier keer per jaar een 
bescheiden blad uit. de abonnementsprijs voor niet-leden bedroeg 3 gulden per jaar. 
nog voor de oorlog bereikte het de opmerkelijke oplage van 1000 exemplaren. 

de inhoud bestond vooral uit artikelen over de filosofische achtergrond van de bd-
landbouw, bodembewerking waarin de aanleg en de verzorging van de komposthoop 
een wezenlijke rol speelt, de betekenis van de preparaten en het wetenschappelijk 
onderzoek. Voorts werden praktische tuinadviezen voor de amateurs gegeven. opval-
lend zijn de uitvoerige bijdragen van de arts b.c. lievegoed over voeding. hij bond 
hierin de strijd aan tegen de overmaat aan dierlijke eiwitten in het eten.54 de gebezigde 
taal is vooral de taal van een hoog opgeleide elite. uit niets valt op te maken dat de 
redactie ook maar een poging deed “de gemiddelde boer” te bereiken. de doelgroepen 
moeten vooral in aanhangers van de antroposofie en de reformbeweging worden 
gezocht.

in het laatste nummer (juli 1940) klaagt J.h. de boer, voormalig biologieleraar aan 
de werkplaats in bilthoven en toekomstig directeur van de tuinbouwschool warmon-
derhof, over “de vervlakking van het platte land, de kaalslag van hagen, het gebrek aan 
vogels”. hij wijst beschuldigend naar de landbouworganisaties die enkele jaren eerder 
protesteerden tegen “de overmatige eisen van de natuurbeschermers”.55 na een bezoek 
bij “één van de grootste kwekers in het westland” constateert hij dat “in dit glasdis-
trict de schoorstenen roken als in onze textielcentra”. hiermee is naar zijn mening niet 
alleen een vonnis geveld over de intensieve tuinbouw maar ook over de toekomstige 
landbouw. hij spreekt over de kortzichtigheid van de antropocentrische economie die 

53   VA, 1938, 1, p. 2 e.v.
54   lievegoed, Het eiwit in de voeding, VA, 1938, 2, p. 19 e.v., 3, p. 42 e.v.
55   de boer, Heroriëntering t.o.v. de natuur, VA, 1940, 4, p. 113 e.v.
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zich bevindt “in een ijzeren greep van de materialistische beschaving” waarin geen 
rekenschap wordt gegeven van de schoonheid van de natuur en het biologisch even-
wicht.

het georganiseerde landbouwbedrijfsleven noch de overheid toonden openlijk enige 
belangstelling voor de nieuwe methode. aannemelijk is dat de massamedia in tegen-
stelling tot de jaren zeventig geen of weinig (positieve) belangstelling voor de nieuwe 
beweging hadden. heinze schrijft dat “loverendale door de boeren in de omgeving en 
in de rest van nederland zeer argwanend werd bekeken”.56 wel genoot loverendale 
internationale belangstelling. Zo bezocht sir alfred howard, één van de grondleggers 
van de britse soil association het bedrijf.57 op Tahir Pascha, neef van de egyptische 
koning faroek, maakte loverendale zo’n indruk dat hij op enkele van diens boerde-
rijen de bd-methode introduceerde.58 

Zoals geschreven, hamerde steiner op nader wetenschappelijk onderzoek van de 
bd-methode. de landheren en boeren deden dit zelf op hun bedrijven. daarnaast ver-
richten Pfeiffer en heinze veld- en laboratoriumproeven in het Zwitserse dornach en 
gedurende de jaren 30 op loverendale. Pfeiffer experimenteerde ondermeer met spelt, 
een gewas waar steiner brood in zag.59 daarnaast concentreerde hij zich op het onder-
zoek naar preparaten. Vermeldenswaard is een proef waarbij hij regenwormen bloot-
stelde aan de in zijn tijd gebruikte landbouwgifstoffen zoals arsenicum, koper, pyre-
thrum en derris. hij beschrijft niet alleen kwantitatief de wormensterfte maar ook de 
groeivertraging van de aan de proef onderworpen planten. en passant merkte hij op 
dat het “begrijpelijk is dat men in de wijnbergen in duitsland en frankrijk waar veel 
spuitmiddelen worden gebruikt, ondanks veelvuldige organische bemesting geen 
regenwormen meer in de grond aantreft”.60

in duitsland organiseerden de bd-boeren zich vanaf 1928 in “Versuchsringe”.61 het 
doel van de regionale “Versuchsringe” was het bestuderen van de landbouwcursus. dit 
organisatiemodel was, naast het genoemde tijdschrift demeter en de jaarlijkse leden-
bijeenkomst, het belangrijkste onderlinge voorlichtingsmedium. de eerste neder-
landse studiekring zag het licht in de duistere oorlogsjaren in Zeist. 

Distributie en consumptie

wie waren de consumenten van de bd-producten? anders gezegd: was er vraag? het 
antwoord is vaag. aannemelijk is dat de bd-landbouw allereerst een beweging van 
producenten was. het was immers de zorg van boeren over de teruglopende produc-
tiviteit en kwaliteit die de stoot gaf tot de nieuwe beweging. anderzijds vulde de bd-
landbouw een lacune die de reformbeweging had geschapen. deze beweging ont-
stond aan het eind van de 19e eeuw en stond voor “natuurlijk en harmonisch leven”. 

“reform” was een diffuus begrip. Voorzover er al sprake was van “een beweging” wordt 
duitsland als stamland gezien. al snel eigenden mensen uit uiteenlopende beroeps-
groepen als artsen en mode-ontwerpers zich de term ook buiten duitsland toe. 

56   heinze, 1986, p. 17.
57   bramwell, 1989, p. 121.
58   heinze, 1986, p. 17.
59   heinze, 1986, p. 12.
60  Pfeiffer, De regenworm en de bestrijding, VA, 1940, 3, p. 123 e.v.
61    schmidt, 1970, p. 11. “Versuchsringe” zijn te vergelijken met de latere agrarische studieclubs in nederland.
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sebastian Kneipp wordt gezien als een belangrijke katalysator van de beweging. hij 
trok met zijn boodschap duizenden mensen naar zijn kuuroord in het beierse wöris-
hofen. deze boodschap luidde dat “alle kwalen een gevolg zijn van onze manier van 
leven”.62 Kneipp werd hiermee de inspirator van de natuurgeneeskunde die zich in tal 
van varianten zou ontwikkelen. de boodschap was louter gericht op het individu en 
niet op de massa. die massa was voorwerp van de hygeniënisten die via wetgeving 
een beperking van de overconsumptie waaronder die van alcohol, bepleitten. de wet-
geving was vooral bedoeld om het gedrag van de arbeidersklasse te beïnvloeden.63

Met de inmiddels niet meer weg te denken industrialisatie van de voedselproductie 
en -verwerking, kreeg “de beweging” een pendant in de afkeer van geraffineerde of 
gedenatureerde voedingsmiddelen. Vanaf 1900 verschenen de eerste reformwinkels 
in duitsland. Ze verkochten een breed scala aan gezondheidsproducten: natuurgenees- 
en huidverzorgingsmiddelen, voedingswaren, kleding en schoeisel.64 de levensmid-
delen werden als “natuurlijk en gezond” aangeprezen. dat betekende zoveel als “onge-
raffineerd of niet-gedenatureerd”. op deze terminologie valt het één en ander af te 
dingen. al snel verschenen geconserveerde, al of niet voorzien van (riet)suiker, groen-
ten- en vruchtensappen in de schappen. Kenmerkend was overigens dat de reform-
huizen geen alcoholische dranken of vlees verkochten. het vegetarisch karakter van 
de reformbeweging moet de bd-boeren parten hebben gespeeld. dit blijkt uit de 
geringe aandacht die baumgärtner in haar grondige dissertatie aan bd-producten 
besteedt. het valt niet uit te sluiten dat de dierlijke kant van de bd-methode anders 
had uitgepakt als deze haar oorsprong bij de consumenten had gevonden. 

ik heb niet kunnen achterhalen waar en wanneer de eerste bd-landbouwproducten 
in duitsland zijn afgezet. wel is bekend dat de voormalige rijkskanselier georg Micha-
elis in 1927 het initiatief nam tot de oprichting van een verkooporganisatie die met het 
wettig gedeponeerde handelsmerk “demeter”, genoemd naar de griekse godin van de 
landbouw en vruchtbaarheid, de producten verhandelde. bewust koos hij voor een 
aparte handelsorganisatie die als tegenpool fungeerde van de vereniging van produ-
centen. als koepel fungeerde het “reichsverband für biologisch-dynamische wirt-
schaftsweise”.65 Michaelis probeerde hiermee vorm te geven aan de denkbeelden over 
de ideale economische orde van steiner. het voert te ver diens, ingewikkelde, opvat-
tingen hier te beschrijven. Ze maken deel uit van zijn theorie over “de sociale driege-
leding”. deze bestaat uit de cultuur (het geestesleven), de politiek (het rechtsleven) en 
de economie. 

de sociale hoofdwet formuleert steiner als volgt: “het welzijn van een geheel van 
samenwerkende mensen is des te groter naarmate de enkeling minder aanspraak 
maakt op de opbrengsten van zijn prestaties, dat wil zeggen, dat hij meer van zijn 
opbrengsten afstaat en dat meer van zijn behoeften niet door zijn eigen prestaties maar 
door prestaties van de anderen worden bevredigd”.66 steiner stelt dat “deze hoofdwet 
niet als een moreel voorschrift moet worden opgevat maar alleen van kracht is wanneer 
het een gemeenschap van mensen gelukt om zodanige inrichtingen in het leven te 
roepen dat niemand de vruchten voor zichzelf kan opeisen, maar dat deze, zo mogelijk 
in hun geheel, aan de gemeenschap ten goede komen”. concreet betekent dit dat de 
economie geen zaak is van de staat of van de markt. Producent en consument hebben 

62   Peeters, De beloften van het lichaam, 2008, p. 35 e.v.
63    dat gold volgens Peeters, p. 134 in dit geval voor belgië.
64  baumgärtner, 1992, p. 114
65   schmidt, 1970, p. 21.
66   hoek, Antroposofie, kapitaal en geld, 1993, p. 52.
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elk hun belang en dienen dit in overleg tot het uiteindelijke heil van de geest. deze 
derde weg die hij in 1919, anderhalf jaar na de russische revolutie, formuleerde, doet 
corporatistisch aan. in tegenstelling tot de praktijk van de italiaanse en duitse dicta-
turen, viel de steineriaanse economie buiten de bevoegdheid van de staat. Michaelis’ 
vormgeving van steiners ideeën zouden hun licht en schaduw vooruitwerpen op de 
toekomstige afzetorganisatie van de bd-landbouw in nederland.

ook voor nederland lijkt te gelden dat de behoefte aan de nieuwe productiewijze 
aan die van de consument voorafging. een aanknopingspunt zou de vegetarische 
reformbeweging kunnen zijn. helaas is de geschiedenis van deze beweging in neder-
land niet beschreven. waarschijnlijk ontstonden de eerste nederlandse reformwinkels 
ruim voor 1935, het jaar waarin zij zich organiseerden in de Vereniging van neder-
landse reformhuizen (Vnr).67 de bd-landbouw was, zoals gezegd, in of uit beginsel, 
niet vegetarisch. wel propageerde zij een beperkt vleesgebruik. 

loverendale wist zijn consumentenproducten via een netwerk van particulie-
ren – voorlopers van consumentenkringen – en reformwinkels in het westen van het 
land af te zetten.68 dat gebeurde in navolging van duitsland onder het beschermde 
handelsmerk “demeter”. het leverde promotiemateriaal in de vorm van een tijdschrift. 
daarnaast organiseerde loverendale kookcursussen. wolterbeek verkocht zijn groen-
ten aan particulieren in amsterdam-Zuid terwijl Tine sieswerda haar producten aan 
een nabijgelegen veiling leverde. Telers in de buurt van grotere en bevolkingslocaties 
zullen een deel van hun waren aan huis en aan reformwinkels hebben afgezet.

Met uitzondering van het excentrisch gelegen loverendale waren de overige bedrij-
ven te klein en te gering in aantal voor het opzetten van een geregeld distributiesys-
teem. het afzetprobleem zou de boeren nog een halve eeuw achtervolgen.

Conclusie

het ontstaan van de biologische landbouw in duitsland rond 1920 moet worden ver-
klaard uit een reactie op de toenemende chemicalisering van de gangbare landbouw 
en de teloorgang van de natuur en het milieu als gevolg van de snelle industrialisatie 
en de urbanisatie. hoewel de bd-landbouw zich niet op het geboorterecht van een 
biologische teeltwijze kan beroepen, was zij de eerste beweging die zich dank zij haar 
organisatie kon ontwikkelen. factoren die deze ontwikkeling begunstigden waren 
gelegen in het feit dat antroposofisch georiënteerde boeren en grootgrondbezitters 
in het oosten van duitsland het voortouw namen. Mede of vooral dank zij de filoso-
fie en charismatische persoonlijkheid van rudolf steiner, probeerden zij vorm te 
geven aan diens in zijn landbouwcursus ontwikkelde kosmologische denkbeelden 
over de landbouw. in tegenstelling tot hun biologisch-organische voorgangers, was 
de bd-landbouw niet gebaseerd op vegetarisme. de verklaring hiervoor moet gezocht 
worden in het feit dat een aantal pioniers de eigenaar waren van gemengde bedrijven. 
het verlangen naar een andere inhoud en vorm van landbouw is mede te verklaren 
uit de sociaal-economische en culturele crisis tijdens de eerste jaren van de weimar 
republiek.

de bd-methode berustte niet op de vraag van consumenten maar was productie-
gestuurd. wel was er een kleine markt voor reformproducten maar een monopolie op 
deze markt was voor de bd-boeren niet weggelegd wegens het vegetarisch beginsel 

67   Van otterloo, 1990, besteedt weinig aandacht aan het verschijnsel van de reformwinkels.
68   schilthuis, 1995, p. 45.
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van de reformbeweging. onder leiding van de voormalige rijkskanselier Michaelis 
werd een handelsorganisatie onder de naam demeter opgericht die gebaseerd was op 
de leer van de “driegeleding” van steiner.

de suggestie dat de antroposofen en daarmee de bd-methode op basis van onder-
meer de “rassenleer” van steiner, het nationaal-socialisme zouden hebben gesteund, 
is in zijn algemeenheid onjuist gebleken. de leer van steiner druiste in tegen de nazi-
ideologie. bd-prominenten emigreerden al in de loop van de jaren 30; anderen werden 
na de vlucht van rudof hess in 1941 gevangen gezet.

in nederland was er begin jaren 20 nog geen sprake van een georganiseerde biologi-
sche landbouw. in tegenstelling tot duitsland ontstond de bd-landbouw hier op ini-
tiatief van een deels kapitaalkrachtige en deels hoogopgeleide elite die vooral afkom-
stig was uit een (groot)stedelijke omgeving. een belangrijk aandeel hierin had de van 
oorsprong theosofische Maria Tak van Poortvliet met de financiering van loverendale 
op walcheren (1928). naarmate de problemen van de bd-landbouw onder het nazi-
regiem in de jaren 30 groeiden, ontwikkelde het bedrijf zich onder leiding van duitse 
bd-natuurwetenschappers steeds meer tot een proefbedrijf met een internationale 
uitstraling. hoewel de productieresultaten in de jaren 30 weinig achterbleven bij die 
van de regionale gangbare bedrijven, was loverendale verliesgevend. de verliezen 
werden toegeschreven aan de inrichtings- en omschakelingsproblemen en de lage 
prijzen als gevolg van de economische depressie. het zeer geringe aantal bedrijven dat 
in de loop van de jaren 20 en ’30 startten of omschakelden, was qua omvang marginaal. 
opvallend was het gebrek aan belangstelling voor de bd-methode van boeren en 
grootgrondbezitters. de verklaring hiervoor moet ondermeer worden gezocht in de 
invloed van het sterke voorlichtingsapparaat van de overheid (zie hoofdstuk 1); voorts 
aan het feit dat de bd-landbouw hier geen wortels had in de agrarische sector en ten-
slotte aan het elitaire karakter en het maatschappelijke isolement van de antroposofie 
die op het toenmalig kerkelijk-conservatieve platteland geen voedingsbodem vond.

Mede door het gebrek aan een gerichte consumentenvraag, kwam een sluitende 
afzetorganisatie niet van de grond. loverendale bezorgde haar producten aan huis en 
aan reformwinkels. andere telers verkochten ze aan huis of via de veiling.
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hoofdstuk 3

de PriJs Van de arbeid (1945-1971)

in het laatste oorlogsjaar hadden delen van nederland zwaar geleden. Voedselschaarste 
in het westen, vernietiging van infrastructuur, gebrek aan grondstoffen en buiten-
landse valuta waren nog maar een deel van de problemen waarmee bevolking en rege-
ring in mei 1945 kampten. 

in de landbouwsector was 8 procent van de boerderijen vernietigd en 9 procent van 
het landbouwareaal geïnundeerd. bovendien was de veestapel met ruim 20 procent 
gekrompen en het pluimvee gedecimeerd.1 w. schermerhorn, de eerste na-oorlogse 
minister-president sprak in een radiotoespraak de dramatische woorden: onze arbeids-
kracht is vrijwel het enige dat ons gelaten is.”2 hij had ook kunnen zeggen: “land-
genoten, ondanks de zware verliezen, is 90 procent van ons landbouwareaal gespaard 
gebleven. ons land produceerde voor de oorlog reeds een overschot. dus verwacht de 
regering dat de voedseltoestand binnen enkele jaren is hersteld.”

de dramatiek moet achteraf worden gezien in het licht van de tijd. in vergelijking 
met bijvoorbeeld de schade aan landbouwgronden in west-Vlaanderen en noord-
frankrijk in de eerste wereldoorlog viel deze in nederland nogal mee. in genoemde 
gebieden zouden boeren bijna een eeuw hun land omploegen met gevaar voor eigen 
leven wegens blindgangers. de woorden van schermerhorn mogen dan ook gezien 
worden in het licht van de toenmalige toestand van acute schaarste en van het feit dat 
nederland sinds 1672 of 1815 geen oorlog op eigen grondgebied had gekend. 

in hetzelfde radiopraatje kondigde schermerhorn aan dat de regering zich allereerst 
tot taak stelde de voedselvoorziening veilig te stellen en “onze intensieve land- en tuin-
bouw op een steeds hoger plan te brengen”.3 waaruit bestond het “hoger plan?”

Beleid

uit het volgende hoofdstuk zal blijken dat de biologische landbouw in nederland pas 
aan het eind van de jaren 60 aarzelende groei laat zien. in dit hoofdstuk komt de vraag 
aan de orde hoe en onder invloed van welk beleid de gangbare landbouw zich ontwik-
kelde. een schets van de na-oorlogse politieke verhouding is hiervoor van belang.

de nieuwe Partij van de arbeid (Pvda) kon weliswaar geen politieke “doorbraak” 
forceren, wel vormde deze met de Katholieke Volks Partij (KVP), vaak geflankeerd 
door arP en/of chu, tot 1958 de regering. al die jaren was ir. s. Mansholt (1908-1995) 
als minister van landbouw en voedselvoorziening beleids- en gezichtsbepalend voor 
de sector.4 ondanks de zware kritiek die hij zijn politieke leven lang moest verduren, 
was hij, mede in het licht van de broze politieke verhoudingen, waarschijnlijk de meest 
aangewezen persoon als minister in die jaren.

1  bieleman, 2008, p. 461.
2 Van den brink, Structuur in beweging, 1990, p. 36. 
3  Van den brink, Structuur in beweging, 1990, p. 39.
4 de karakterschets en ontwikkeling zijn ontleend aan Merriënboer, Mansholt, 2006.
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sicco, zo was zijn voornaam, was de zoon van een grote groningse boer, studeerde 
tropische landbouwkunde in deventer, werkte enkele jaren in het toenmalige oost-
indië, was één van de eerste boeren in de net drooggemalen wieringermeer, actief in 
het verzet, jong, sterk, ambitieus en lid van de Pvda. Zijn politieke overtuiging was 
mede bepaald door zijn ouders die actief sociaal-democraat waren: uitzonderlijk in het 
agrarisch liberale milieu van de groningse herenboeren. hij had met zijn klompen in 
de klei gestaan en kende de denkwereld zowel van herenboeren en als van groningse 
landarbeiders. hij was een man met visie en durf.

allereerst moest hij als verantwoordelijke minister de voedselvoorziening op gang 
brengen. als instrumenten koos hij voor distributie en garantieprijzen voor de belang-
rijkste akkerbouwgewassen en voor zuivel en vlees. het was een voortzetting van het 
beleid dat voor de producenten al in 1931 was ingezet. de consumenten waren sinds 
1940, en de meesten al in 1917, aan de distributie gewend. 

groenten en fruit bleven vrije producten. dat had al in de zomer van 1946 tot gevolg 
dat ruim 15 ton groenten werd doorgedraaid. hoewel de duitse bevolking naar deze 
producten snakte, vond het ministerie de prijs die de geallieerde bezettingsmacht in 
duitsland bood, te laag. ook met het Verenigd Koninkrijk dat in 1947 door een strenge 
winter was getroffen, met deviezenkrapte tot gevolg, kon het departement niet tot 
overeenstemming komen omdat het land te weinig bood.5 de dankbaarheid voor de 
bevrijding kende zo zijn grenzen. 

de strenge winter, gevolgd door een uitzonderlijk warme en droge zomer in 1947, 
veroorzaakte een teleurstellende graanopbrengst die zijn weerslag had op de (pluim)
veehouderij. nu moest naast broodtarwe extra graan voor de veestapel worden geïm-
porteerd. dit kostte de broodnodige deviezen die nederland juist met agrarische 
export wilde verdienen. het heroveren van de exportmarkten was dan ook een belang-
rijke doelstelling van het regeringsbeleid. dit vroeg om extra inspanning nu duitsland 
als exportmarkt voorlopig was weggevallen, het Verenigd Koninkrijk met zijn domi-
nions in en door de oorlog min of meer zelfvoorzienend was geworden en denemar-
ken op het gebied van zuivel en vlees een voorsprong had genomen op nederland. alle 
landbouwattachés kregen dan ook de opdracht alle zeilen bij te zetten om de markten 
te heroveren.6 de Marshallhulp bood nadien soelaas; wel stelden de V.s. de voor-
waarde dat nederland geen protectionistisch agrarisch beleid zou voeren. Mansholt 
moest het vier-dimensionale probleem tot een oplossing brengen. het ging hierbij om 
de volgende vier belangen:
–  het belang van voldoende en betaalbaar voedsel;
–  van de boeren in al hun geledingen; 
–  van de landarbeiders;
–  van de export, inclusief de besparing op agrarische import.

de uitkomst was als volgt: vòòr 1950 waren de belangrijkste voedingsmiddelen van de 
bon en betaalbaar geworden.

–  de rentabiliteit van de kleinere bedrijven bleef gemiddeld negatief.
–  de landarbeiders kregen in ’45 en ’46 een loonsverhoging van ruim 140 % in vergelij-

king met het jaar 1939. deze was twee maal zo groot als die van de industriearbeiders.7

ondanks de snel stijgende lonen hielden steeds meer landarbeiders het voor gezien nu 
de industrie en bouw in de jaren 50 om arbeidskrachten verlegen zaten. het bevestigt  

5  Vdl,1947, p. 101 e.v.
6  Vdl, 1946, p. 6-98.
7  V.d. brink, 1990, p. 3.
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de stelling in hoofdstuk 1 dat landarbeid geen populaire bron van werkgelegenheid 
was. het probleem van de agrarische werkgelegenheid loste zich zo vanzelf op al kon 
Mansholt ideologisch, en wellicht emotioneel, zich niet permitteren al zijn sociaal-
democratische veren af te schudden. het probleem van het gebrek aan rentabiliteit 
van de kleine gemengde bedrijven bleef en werd zelfs schrijnender naarmate de alge-
mene koopkracht steeg. nu wreekte zich de kleinschalige structuur van de landbouw 
die vooral het oosten en zuiden van het land kenmerkten. onder druk van de confes-
sionele partijen moest hij het gezinsbedrijf als hoeksteen voor zijn beleid aanvaarden. 
Met de dalende wereldmarktprijzen na 1954 en de sterk stijgende productiekosten 
dreigde het markt- en prijsbeleid te stranden op de sterk oplopende subsidies die in 
1958 ƒ 476 miljoen bedroegen.8 hoewel Mansholt, mede onder invloed van een boe-
renprotestdemonstratie in 1957, niet aan het garantiestelsel wilde tornen, moest hij 
zijn eisen als gevolg van “de bestedingsbeperking” in hetzelfde jaar inbinden. Zo werd 
de melkprijsgarantie, de grote slokop van de subsidieregeling, beperkt tot een produc-
tie van 5 miljard kilo per jaar.9 

Met de gunstige ontwikkeling van de werkgelegenheid en de (lopende rekening van) 
de betalingsbalans in de vijftiger jaren had hij de nadruk op het exportbelang, één van 
de doelstellingen van het beleid, kunnen verminderen. de sector was, met zijn toele-
verende en ervan afhankelijke industrie en handel, evenwel te belangrijk om de over-
heidssteun af te bouwen; een steun die veel meer dan het prijsgarantiestelsel omvatte 
en zich ook uitstrekte tot gebieden als kredietverlening, cultuurtechnische werken, 
onderzoek, voorlichting en onderwijs. bovendien nestelde de sector zich met zijn 
bedrijfs- en Productschappen als belangenbehartigers sinds 1956 steeds dieper in de 
omvangrijke landbouwbureaucratie. 

Het Landbouwschap

een beknopte uiteenzetting over de geschiedenis van het landbouwschap is hier van 
belang. uit volgende hoofdstukken zal namelijk blijken dat deze organisatie de weg 
naar een milieuvriendelijker landbouw tot het eind van haar bestaan (eind jaren 90) 
heeft geblokkeerd of heeft proberen te vertragen.

het landbouwschap kwam niet zonder slag of stoot tot stand. het was een voort-
zetting van de stichting van de landbouw die in 1945 was opgericht. in deze stichting 
zaten de belangrijkste standsorganisaties en vakbonden, met uitzondering van de 
communistische eVc. in tegenstelling tot de privaatrechtelijke status van de stichting, 
kreeg het landbouwschap na jaren van parlementaire discussie in 1954 bij wet publiek-
rechtelijke bevoegdheid. Zijn taak was het behartigen van de agrarische belangen in 
al zijn geledingen. het harmoniemodel dat hieraan ten grondslag lag, kon ideologisch 
door de KVP met zijn subsidiariteitsbeginsel, de Pvda met zijn opvatting over func-
tionele decentralisatie, en in mindere mate door de chu worden onderbouwd. de 
VVd was uit hoofde van haar liberale beginsel i.c. vrees voor teveel overheidsinvloed 
tegen de wet; de ar was aanvankelijk tegen om dezelfde reden als kringen binnen de 
chu en wel uit hoofde van het beginsel “soevereiniteit in eigen kring”. 

8    idem, p. 66. Tussen 1953 en 1960 stegen de loonkosten (inclusief meewerkende gezinsleden) met 60 procent en 
de pachten met 35 procent.

9     wel wist hij tot ontsteltenis van drees c.s. er nog ƒ 200 miljoen aan subsidie door te drukken ondanks de 
bestedingsbeperking van ƒ 700 miljoen waartoe het kabinet had besloten (Merrïenboer, 2006. p. 170). Volgens 
Jelle Zijlstra, Per slot van rekening, 1992, p. 107, heeft drees dit Mansholt nooit vergeven.
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Mansholt zag in het schap een instrument om zijn beleid uit te voeren. hij wilde 
de boeren voor zijn ambitieuze politiek winnen. bovendien zag hij in het schap een 
ideaal orgaan voor het oplossen van arbeidsconflicten via cao’s. in ruil voor de belan-
genbehartiging verwachtte hij medeverantwoordelijkheid van de bedrijfsgenoten. het 
instrument hiervoor was de uitvoering van het overheidsbeleid door het schap: een 
vorm van medebewind dus. daartoe kreeg het verordenende bevoegdheid. frouws 
heeft in zijn dissertatie het schap geanalyseerd als een “neo-corporatische organisatie” 
die geen binding had met een exclusieve ideologie.10

de start van het Pbo-orgaan was uiterst ongelukkig. het begon zijn verordenende 
bevoegdheid met het vaststellen van salarissen en vacatiegelden van de bestuursleden. 
Vervolgens kregen de boeren de rekening via een heffingsverordening gepresenteerd. 
Van de 280.000 boeren en tuinders weigerden er aanvankelijk 87.000 te betalen.11

het was hendrik Koekoek die met zijn landelijke Vereniging bedrijfsvrijheid in de 
landbouw, opgericht in 1946, de harde “protestanten”, in meerderheid kleine boeren 
in het oosten van het land en friesland achter zich kreeg. de vloed aan processen en 
invorderingen kostten het schap tonnen die weer op “de bedrijfsgenoten” werden afge-
wenteld. de vraag naar de legitimatie, inzet van de meeste bezwaarschriften, werd in 
laatste instantie door de raad van state in het voordeel van het schap beslecht.12 een 
doorn in het oog van “de Vrije boeren” was niet alleen de verplichte heffing maar ook 
de fiscale discriminatie tussen leden van de standsorganisaties en de “ongeorganiseer-
den”. de leden kregen aanvankelijk een korting van 70 procent. als reactie koos de van 
huis uit christelijk-historische Koekoek c.s. nu voor acties van burgerlijke ongehoor-
zaamheid. hij richtte in 1958 de boerenpartij op die meer kiezers aantrok naarmate 
de deurwaarders onder het oog van de kamera’s bij beslagleggingen onder politie-
bescherming onverbiddelijker toesloegen. 

in de jaren 50 en ’60 sleepte het schap zich voort van crisis tot crisis. in 1964 kwam 
het tot een conflict met de landarbeidersbonden, de latere voedingsbonden. Zij 
moesten, mede als gevolg van teruglopende ledentallen, weliswaar hun gelijkwaardige 
positie inleveren maar besloten het schap niet te laten imploderen. eén van de redenen 
hiervoor was de invloed die zij op de politiek konden uitoefenen. daarnaast bood de 
functie de vaak laag opgeleide vakbondsbestuurders een opstap in het brede agrarisch 
netwerk van coöperaties, boerenleenbanken en politieke lichamen.13 deze functiemen-
geling gold niet minder voor de bestuurders van de standsorganisaties zodat er sprake 
was van een “elitair bestuur” dat op autocratische wijze besluiten nam.14 Politiek kreeg 
het aggregaat de naam van “het groene front”.

het sprak met één mond zoals ook in de bedoeling van Mansholt c.s. had gelegen.
inmiddels kwam van de verordenende taak weinig terecht. op een enkele verordening 
over pootaardappels, dierziekten en arbeidstijden na, produceerde het vooral heffings-
verordeningen.15 als belangenbehartiger probeerde het de kool en de geit te sparen. de 
belangen van akkerbouwers en veehouders liepen immers niet parallel laat staan die 

10  frouws, Mest en macht, 1994, p. 52, typeert het agrarisch neo-corporatisme als “een geïnstitutionaliseerde ruil 
waarbij de deelnemende partijen hoofdzakelijk gevormd worden door de overheid en de landbouw-
organisaties”. 

11  Krayenbrink, Het Landbouwschap, 2005, p. 115.
12  Krayenbrink, Het Landbouwschap, 2005, p. 115.
13   een sprekend voorbeeld is de anti-revolutionnaire tuindersknecht M. ruppert die via de ned. chr. land-

arbeidersbond zijn loopbaan afsloot als Vice-president van de raad van state. Krayenbrink geeft op p. 456 een 
“netwerkanalyse” van personen die deel uitmaakten van de top van het landbouwbedrijfsleven.

14  frouws , 1994, p. 59.
15  Krayenbrink, 2006, p. 112.
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van grote en kleine boeren. Met Mansholts plannen voor een europees structuurbe-
leid (zie verder) namen de spanningen tussen de standsorganisaties toe.

Midden jaren 60 gaf het schap schoorvoetend toe geen toekomst meer te zien voor 
bedrijven met een oppervlakte van minder dan ca. 12 ha, tuinbouw en fruitteelt uit-
gezonderd. het motiveerde zijn standpunt door te wijzen op het “Spill over effect” van 
een moderne landbouw die ook de belangen van transport, voedingsmiddelen en agro-
chemische industrie in het oog moest houden.16 de rekening voor de sanering werd 
via het ontwikkelings- en saneringsfonds (o en s fonds) bij de overheid neergelegd. 
het schap koos hiermee voor “selectieve continuïteit”.17 opnieuw werden Koekoek en 
de zijnen van springstof voorzien. 

inmiddels waren de eerste signalen over het ongebreideld pesticiden- en kunstmest-
gebruik in de pers verschenen. bovendien bleven de groeiende overschotten van 
beschermde producten als zuivel niet onopgemerkt. ondanks alle perikelen van en 
brede weerzin tegen het schap, tornde Mansholt niet aan het bestaansrecht van de 
Pbo die buiten de landbouw nauwelijks wortel schoot.18 in ruil voor zijn loyaliteit aan 
het schap kon hij uiteindelijk rekenen op de, soms moeizame, steun voor zijn beleid. 
Zijn opvolgers, gevormd in de standsorganisaties, zouden niet anders dan Mansholt 
doen. overigens was de nationale verwevenheid tussen overheid en agrarische belan-
gengroepen niet uniek. landen als duitsland, frankrijk en denemarken kenden min 
of meer gelijksoortige modellen.19

Structuurbeleid

al in 1947 had Mansholt gebroed op een andere benadering van de voedsel- en land-
bouwproblematiek. hem stond een structuurbeleid20 voor ogen dat gericht was op 
kostprijsverlaging door middel van schaalvergroting, cultuurtechnische werken en 
mechanisatie. het plan viel niet in goede aarde bij de landbouworganisaties en werd 
door de Tweede Kamer verworpen. het belangrijkste bezwaar was de bedreiging van 
de positie van de kleine boeren en de landarbeiders.21 bovendien vreesde de Kamer 
een, weliswaar tijdelijk, verlies aan productie dat niet opwoog tegen een onzeker toe-
komstperspectief. de afwijzing betekende de bevestiging van de centrale plaats van 
het traditionele gezinsbedrijf. een door de overheid geleide opschaling van de bedrij-
ven riep associaties op met de praktijken van de sovjet-unie. na de oprichting van de 
eeg zou Mansholt in europees verband zijn poging herhalen. 

in 1956 zette hij opnieuw in op een structuurbeleid. dit was expliciet niet gericht 
op productieverhoging maar op kostprijsverlaging, dat wil zeggen op vermindering 
van de arbeidskosten per eenheidproduct.22 de voorwaarden waren nu gunstiger dan 
een decennium eerder. Zo was het tekort aan voedsel in een overschot omgeslagen; 
bovendien was er voldoende werkgelegenheid buiten de agrarische sector voor  
handen. de betalingsbalans gaf ruimte voor import van landbouwkapitaalgoederen en 

16  Krayenbrink, 2006, p. 195.
17  frouws, 1994, p. 69. 
18   brief van Mansholt aan de schrijver (1989) waarin hij – lang nadat hij heeft toegegeven dat het europese 

landbouwbeleid ten koste van het milieu is gevoerd – alsnog het landbouwschap verdedigt.
19  frouws, 1994, p. 66 e.v.
20  het begrip “landbouwstructuurbeleid” wordt door Van den brink op pag. 6 omschreven als: “de door de 

overheid met bepaalde middelen en in een bepaalde tijdsvolgorde directe en indirecte beïnvloeding van de 
landbouwstructuur”.

21  V.d. brink, 1990, p. 54.
22 V.d. brink, 1990, p. 56.
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de  ruilverkavelingwet van 1954 bood mogelijkheden tot bedrijfsvergroting. de nieuwe 
iJsselmeerpolders konden een deel van de boeren van “het oude land” opvangen. 

in de jaren zestig groeide de nationale economie stormachtig. een loonexplosie van 
bijna 14 procent veroorzaakte in de volgende jaren een jaarlijkse inflatie van gemiddeld 
bijna 6 procent. het boereninkomen kon ondanks het prijsgarantiestelsel de inflatie 
niet bijbenen. waar industrieën als de textiel- en scheepsbouwnijverheid goeddeels 
het loodje legden, bleef de landbouwsector overeind. beter gezegd: “moest deze sector” 
kost wat het kostte, overeind worden gehouden.

de vraag in hoeverre de druk van “de agribusiness” in al zijn geledingen hierbij een 
rol heeft gespeeld, valt buiten dit bestek. de rol van producenten als de kunstmestin-
dustrie waaronder de staatsmijnen en die van landbouwbestrijdingsmiddelen als shell, 
Philips-duphar en het latere aKZo zal zeker niet te verwaarlozen zijn geweest. de 
nederlandse driekleur moest immers in top(vorm) blijven als optimaal producerende 
agrarische natie: een voorbeeld voor de wereld die ondanks de overschotten in de ban 
van het wereldvoedselprobleem werd gehouden.

hetzelfde is van toepassing op de voedingsmiddelenindustrie: het zuivelagglome-
raat bood veel arbeidsplaatsen; ook een concern als unilever dat met zijn plantaardige 
vetten weliswaar een zuivelstrijdig belang had, betekende met zijn vleesverwerking 
en aanvankelijk met zijn veevoederproductie, veel voor de werkgelegenheid.

De EEG als vlucht naar voren

bij het streven naar europese samenwerking, begonnen met de europese gemeen-
schap voor Kolen en staal (egKs), was het Verdrag van rome (1957) de opmaat naar 
een gemeenschappelijke markt van de Zes: de benelux, duitsland, frankrijk en italië. 
al in 1958 kwamen de landen in stresa onder voorzitterschap van Mansholt de doel-
stellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid overeen. samengevat waren 
deze 23: 
-  bevordering van de productiviteit door rationalisatie van de arbeid.
-  “aldus” het verzekeren van een redelijke levensstandaard door de verhoging van het 

inkomen van hen die in de landbouw werkzaam zijn.
-  het stabiliseren van de markten.
-  het veilig stellen van de voedselvoorziening.
-  het waarborgen van redelijke consumentenprijzen.

de doelstellingen waren algemeen genoeg geformuleerd om uiteindelijk de nodige 
politieke steun te verkrijgen. de sector moest namelijk in alle maten en gewichten – 
van de marginale italiaanse wijnbouwer via de duitse postbode-bergboer en de 
modale nederlandse melkveehouder tot de grote noord-franse akkerbouwer – worden 
gerustgesteld. de onverenigbaarheid van de doelstellingen was dan ook al in de kiem 
aanwezig. de meest in het oog lopende was die van de eerste twee. “rationalisatie 
van de arbeid” kon niet anders dan ten koste gaan van een aantal “van hen die in de 
landbouw werkzaam zijn”.

uit het eerste doel blijkt dat Mansholt inzette op een europees structuurbeleid. het 
zou bij een inzet blijven. het gemeenschappelijk landbouwbeleid zou vooral gestalte 

23  de hoogh e.a., EU-Landbouwpolitiek, 1994, p. 29 e.v. 
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krijgen in een buitengewoon ingewikkeld markt- en prijsbeleid voor een aantal pro-
ducten waarvan granen, suiker, zuivel, vlees en wijn de hoofdmoot vormden.24

de voor nederland belangrijke aardappels vielen er buiten omdat zij zich niet voor 
langdurige bewaring leenden.25 groenten en fruit bleven eveneens vrije producten 
evenals de oliehoudende zaden. het laatste was van groot belang voor de nederlandse 
vlees-en zuivelsector. de ligging van de rotterdamse haven betekende een premie op 
de heffingsvrije import van eiwithoudend veevoer als soja.26

in de tien volgende jaren werden de richt- en interventieprijzen voor de verschil-
lende producten vastgesteld. het proces verliep moeizaam wegens de tegenstrijdige 
belangen van de staten. bovendien moesten de standsorganisaties het binnen hun 
staat vooraf eens worden over de regelingen voordat hun “vertegenwoordiger” het 
belang van zijn achterban ter tafel bracht.27 Zo had de nederlandse veesector belang 
bij lage graan- en hoge zuivel- en vleesprijzen. Vooral duitsland en in mindere mate 
frankrijk gingen voor hoge interventieprijzen voor granen; nederland voor die van 
zuivel en vlees. de nederlandse akkerbouwers die qua areaal de mindere waren in 
vergelijking met hun noord-franse collega’s intensiveerden daarop hun productie met 
behulp van nieuwe maar ook ziektegevoeliger tarwerassen die op hun beurt weer meer 
bestrijdingsmiddelen vereisten. het laatste is een voorbeeld van de werking van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. 

de nederlandse boeren stonden net als hun europese collega’s zeer wantrouwig 
tegenover de eeg. Mansholt moest al zijn zeilen bijzetten om de europese achterban 
van de noodzaak van zijn voorstellen te overtuigen. daarbij ging hij harde confronta-
ties niet uit de weg.

in wezen kon het al rond 1880 ingezette beleid van intensivering, gevolgd door dat 
van kostprijsverlaging worden voortgezet en na het Verdrag van rome versneld. dat 
gold niet alleen voor de beschermde producten maar ook voor aardappels, groenten 
en fruit waarvoor een grotere markt ontstond. in 1968, ruim een jaar voor de streef-
datum, was het gemeenschappelijk landbouwbeleid voltooid. “Precies op tijd” nu de 
uitbreiding met landen van de eVa, de europese Vrijhandelszone waarvan ondermeer 
het V.K., ierland en denemarken deel uitmaakten, op handen was.28 in hetzelfde jaar 
lanceerde Mansholt als eurocommissaris ook zijn Plan dat ondermeer inhield 
5 miljoen hectare uit productie te nemen met als doel de productiegroei van ruim 
3 procent terug te brengen tot ruim een half procent. het aantal boeren in nederland 
was inmiddels (tussen 1950 en 1968) gedaald van ca. 550.000 naar ca. 425.000. Massaal 
boerenprotest was met uitzondering van het jaar 1958 achterwege gebleven. de boe-
renpartij die in dat jaar aan zijn opmars begon was niet meer dan een symptoom van 
het protest. het geesteskind van hendrik Koekoek was vooral een “One Issue” partij, 
gericht tegen het landbouwschap. de partij ontpopte zich als een populistische partij 
die in 1966 in amsterdam 9 procent van de stemmen haalde.29 

24   Mansholt zou de nederlandse lei-cijfers als referentie voor de kostprijzen hebben gehanteerd die gunstig 
uitvielen voor de melkveesector (Krayenbrink, 2006, p. 145).

25  interview eiso woltjer, voormalig lid van het europese Parlement.
26   de vrije import van oliehoudende zaden was te danken aan een concessie van de eeg aan de V.s. in de dillon-

ronde, de voorloper van de gatt. Zie berkhout, EU-landbouwbeleid en de GATT, in de hoogh, EU-landbouwpolitiek, 
1994, p. 177. 

27   formeel was de raad van Ministers een supranationaal orgaan. de praktijk wees uit dat de ministers vooral 
hun achterban bedienden (bron: interviews l.J. brinkhorst, e. woltjer).

28   ook de industrie wilde de gemeenschappelijke markt al vòòr 1970 laten ingaan. bovendien gingen de gatt-
onderhandelingen een rol spelen (de hoogh, p. 33 e.v.).

29  baartmans, Boer Koekoek, 1966, p. 5 e.v.
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Tendenzen in het landbouwkundig onderzoek

in hoeverre was het landbouwkundig onderzoek een afgeleide van het genoemde land-
bouwbeleid? het is een vraag waarop een éénduidig laat staan volledig antwoord een 
illusie is. immers, “talloze” instellingen hielden zich bezig met het onderzoek met al 
even “talloze” aspecten: van cultuurtechniek tot sociologie van het platteland; van 
kostprijsberekening tot plantenziekten. in deze studie is vooral de laatste van belang.

de instellingen voor plantenziektekundig onderzoek kregen in 1949 gezelschap van 
het instituut voor Plantenziektekundig onderzoek (iPo). in beginsel was het iPo 
gericht op de bestudering van ziekten en plagen op langere termijn. de Pd moest zich 
bezighouden met de bestrijding ervan op korte termijn. als gevolg van de oorlog had 
nederland in het onderzoek internationaal een achterstand opgelopen. het ministerie 
van landbouw zette extra middelen in om het verloren terrein door middel van de 
verhoging van de productie en de verbetering van de exportkwaliteit terug te winnen.30

in het kader van deze studie beperk ik me tot de richting van bemestings- en plan-
tenziektekundig onderzoek met het accent op bestrijdingsmethoden. naast overzichts-
artikelen en interviews ontleen ik mijn bronnen aan de Verslagen van de landbouw 
(Vdl), het Tijdschrift over Plantenziekten (ToP) en het tijdschrift bodem.

Vooraf is het van belang te achterhalen of er in dit tijdvak sprake was van ernstige 
ziekten en plagen. de Vdl schrijven de productievermindering in de oorlogsjaren met 
name toe aan het gebrek aan kunstmest, brandstof en arbeid. Vooral op de lichte 
gronden was de daling merkbaar. Voor fruit waren het met uitzondering van 1941 en 
1945, goede jaren met weinig schurft.31 dat wil niet zeggen dat er regionaal of per 
gewas geen plagen voorkwamen. Zo trad in juni 1945 na het droogvallen van het geïn-
undeerde horstermeer een aardrupsenplaag op die de slatelers trof. bij onderzoek 
bleek dat veruit de meeste rupsen door een sluipwesp waren geparasiteerd zodat de 
plaag al snel verdween. het is tevens een voorbeeld van een spontaan herstel van “het 
biologisch evenwicht”.32 

in het algemeen werd de pieken en dalen in de na-oorlogse productie vooral bepaald 
door de weersomstandigheden. aardappels vormden een uitzondering: virusziekten, 
belangrijk voor de teelt van pootgoed, en aaltjes bleven met name in de veenkoloniën 
een bron van zorg. Tevens werd de aardappelziekte een steeds groter probleem. ove-
rigens werd de ernst van de ziekte mede bepaald door het weer. eind jaren vijftig ver-
oorzaakte de gele roest in tarwe veel schade.33 de veredelingsindustrie draaide inmid-
dels op volle toeren waarna de wedloop tussen ziekten een “eindeloos perpetuum 
mobile” dreigt te worden.

Zoals gezegd, was het beleid in de eerste naoorlogse jaren vooral gericht op produc-
tieverhoging. dat gold ook voor het landbouwkundig onderzoek.34 al vòòr de jaren 20 
waren veel boeren mede onder invloed van de voorlichters in de ban van kunstmest 
geraakt. na de oorlog werd het onderzoek naar kunstmeststoffen, gericht op maximale 
stikstofgiften, hervat. het onderzoek werd in nauwe samenwerking met de staatsmij-
nen verricht.35 in 1956 meldt het ministerie dat het nationale stikstofgebruik het 
hoogste ter wereld is. Voor fosfaat neemt nederland na belgië de tweede plaats in. het 

30  Kerling, 75 Jaar fytopathologie, ToP, 1966, p. 77.
31   Vdl, 1949, ToP 1942, p. 58.
32  Maas, Een aardrupsenplaag, ToP, 1945, p. 116.
33   ToP, 1961, p. 216. de schade werd in 1959 geschat op ƒ 5 miljoen. Zadoks legde in een baanbrekend onderzoek de 

interactie tussen de verschillende factoren die tot de ziekte leidden bloot (zie verder).
34  Vdl, 1950, p. 174.
35  Vdl, 1949, p. 266. 
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is aannemelijk een verband te zien met het belang van beide nationale industrieën. 
Voor nederland waren dit de staatsmijnen; voor belgië was dit de staalindustrie die 
als afvalproduct het fosfaatrijke slakkenmeel produceerde. deze veronderstelling 
wordt gevoed doordat het ministerie zich in hetzelfde jaar bezorgd toont over de 
uitvoer van stikstofhoudende meststoffen als gevolg van de concurrentie uit de V.s.36 
de mededeling lijkt in tegenspraak met het inmiddels ingezette beleid van kostprijs-
verlaging. een verband tussen het toenemend dan wel overmatig stikstofgebruik en 
het optreden van ziekten en plagen wordt niet gelegd.

betekende dit dat de gangbare landbouwwetenschap de betekenis van organische 
stof in en bemesting van de bodem totaal verwaarloosde? dat was niet het geval. in 
1948 werd, ondermeer uit bezorgdheid over de stuiferosie in de Veenkoloniën, de com-
missie bodemvruchtbaarheid geïnstalleerd.37 haar taak was breed: van onderzoek naar 
interacties tussen de verschillende meststoffen tot de compostproductie en zelfs de 
water- en grindcultuur. in 1950 werden in de net bouwrijp gemaakte noord-oost 
Polder drie proefbedrijven ingericht. de aard van het onderzoek leende zich niet voor 
resultaten op de korte termijn. nadrukkelijk liet de commissie weten dat zij zich niet 
liet leiden door het haugley experiment van lady balfour.38 het was wat laat. Kostbare 
onderzoeksjaren waren in de oorlog voorbijgegaan. immers het gebrek aan kunstmest 
in de oorlogsjaren had zich bij uitstek geleend voor onderzoek naar de invloed ervan 
op de bodemvruchtbaarheid.

een stimulans voor het onderzoek was het financiële belang van een aantal gemeen-
ten bij de productie van compost. in 1929 had de gemeente den haag het initiatief 
genomen het afval in wijster (dr.) te composteren. de Vuil afvoer Maatschappij (VaM), 
een weinig kieskeurige naam voor een als gezond gezien bodemverbeteringsmiddel, 
moest haar product immers kwijt. niet zozeer het product als wel de kosten van het 
transport en het verspreiden waren in vergelijking met die van kunstmest hoog. het 
is niet onwaarschijnlijk dat Mansholt zich persoonlijk met het compostprobleem heeft 
beziggehouden. als voormalige en hoogontwikkelde boer moet hij zich de waarde van 
het behoud van vruchtbaarheid hebben gerealiseerd. bovendien waren gemeenten als 
den haag, de voortrekker van de VaM en amsterdam belanghebbenden bij de com-
postverwerking. in beide gemeenten had de Pvda een meerderheid. in de jaren vijftig 
ontbrandden regelmatig discussies over de vraag wat goedkoper is: compostering of 
verbranding van vuilnis.39 

de persoonlijke betrokkenheid van Mansholt blijkt ondermeer bij de opening van 
het compostbedrijf in delft. hij had een subsidie gegeven uit de pot van de Marshall-
hulp. in zijn toespraak zei hij: “de productiviteit van de bodem is niet direct alarme-
rend maar men dient waakzaam te zijn (…). er dient een streven te zijn naar harmo-
nisch evenwicht in de bodem met het oog op ons nageslacht.” hij voegde eraan toe 
dat veel voorlichting nodig is om de boeren het belang van compost bij te brengen.40 
de na-oorlogse bedrijven van delft en schiedam voorzagen overigens in de behoefte 
van de westlandse tuinders die de waarde van het product wel inzagen.

36   Vdl, 1956, p. 54. het verbruik in nederland was 1,5 miljoen ton. een capaciteitsvergroting tot 2 miljoen ton 
stond op stapel.

37   bodem, 1953, 12 p. 26 e.v. het was een “zware” commissie met 15 leden waarvan o.a. c.J. cleveringa, een 
pleitbezorger voor organische landbouw, deel uitmaakte.

38  Zie hoofdstuk 4.
39   bodem, 1951, 3, p. 20 e.v. in amsterdam ging de discussie tussen de verantwoordelijke Pvda wethouder en het 

communistische raadslid Verhey. al of niet in overeenstemming met het sovjetstandpunt ging hij in niet mis 
te verstane bewoordingen voor de laagste prijs. dergelijke discussies vonden ook plaats in o.a. den haag.

40 bodem, 1955, 21, p. 36.
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de VaM kreeg in die jaren bijna onvoorwaardelijke steun van bodem, het orgaan van 
de nederlandse Vereniging voor bodemgezondheid. deze vereniging werd in 1950 in 
amsterdam in aanwezigheid van burgemeester d’ailly en de vermaarde en inmiddels 
bejaarde bodemkundige J. hudig opgericht. de drijvende krachten achter de oprich-
ting waren J.r. Koning, hoofd van de amsterdamse Plantsoenendienst en de rijks-
landbouwconsulent cleveringa.41 onder de bestuursleden waren “mensen van naam” 
zoals w.h. van eeghen en de plantenfysioloog a.h.w. van herk. naast leden van de 
adel waren aanhangers van de bd-landbouw, onder wie mevrouw e. casparé in het 
bestuur of de redactie van het tijdschrift vertegenwoordigd.42

het doel van de vereniging was: het bevorderen van onderzoek naar een goede struc-
tuur en vruchtbare bodem als basis voor de gezondheid van plant, dier en mens.43 bij 
de presentatie van de vereniging zegt voorzitter c. van rijsinge dat “de economische 
noodzaak tot productieverhoging niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van onze 
grond. hiervoor is contact met de wetenschap en overheid vereist.”44 de doelgroep 
bestond uit landbouwkundigen, biologen, boeren en belangstellenden met verschil-
lende levensbeschouwing. Typerend voor het gezelschap is de volgende anekdote die 
bij het tweede lustrum van de vereniging wordt vermeld. bij de installatie (1950) 
vroegen, tot verbazing van het bestuur, twee boeren al snel het woord. het feit werd 
als hilarisch ervaren.45 eén van hen was P.b. de boer uit stiens die in 1962 in het duitse 
Kiel de Justus von liebigprijs kreeg als kampioen kunstmestgebruiker. hij strooide 
444 kg zuivere stikstof per ha op zijn bedrijf. hij produceerde ruim 4500 kg melk per 
koe ofwel bijna 8700 kg per hectare. nadrukkelijk moet worden vermeld dat hij zijn 
bodemkwaliteit bewaakte met voldoende mest en compost.46 de redactie complimen-
teerde hem met de prijs. alleen uit dit feit blijkt dat de vereniging niet alleen uit kunst-
mestvijanden bestond. 

het thema kunstmest lag gevoelig in de eerste jaren van het bestaan van de vereni-
ging. een aantal bestuursleden was bang dat de vereniging een “anti-kunstmest-club” 
zou worden. hierop werd een commissie ingesteld die de beleidsvragen moest formu-
leren. Zij constateerde een tweedeling tussen de aanhangers van een organische land-
bouw en de wetenschappers en practici die in de meerderheid zijn. hij formuleerde 
de kernvraag als volgt: “levert een intensieve landbouw ook gezond voedsel voor dier 
en mens op?”47 het antwoord bleef voorlopig uit.

de VaM-compost kon op onvoorwaardelijke steun van de redactie rekenen. naast 
mevrouw casparé, die vanuit haar bd-visie soms haar twijfels over de composterings-
methode uitte, is er slechts één uitvoerig artikel van de gezaghebbende hudig die tot 
voorzichtigheid maant. hij wijst erop dat compostering door de aard van het afval veel 
moeilijker is geworden. op basis van historisch onderzoek beveelt hij kleinschalige en 
flexibele systemen aan. het is opvallend dat bezwaren over verontreinigingen als 
zware metalen nergens worden genoemd. of er sprake is geweest van een lobby, heb 
ik niet onderzocht. in tegenstelling tot die van kleinere composthandelaren, ontbreken 
advertenties van de VaM. 
een warm pleitbezorger voor organische bemesting als vitaal preventiemiddel tegen 

41   cleveringa zou zich als bodemkundige steeds meer ontpoppen als een aanhanger van de bd-landbouw.
42  bodem, 1950, 1, p. 1.
43  bodem, 1950, 1, p. 7.
44  bodem, 1950, 1, p. 5.
45  bodem, 1960, 39, p. 5.
46  bodem, 1962, 49, p. 7 e.v.
47  g.w. harmsen, enkele beschouwingen van de werkgroep, bodem, 1953, 11, p. 14 e.v.
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veeziekten was J. grashuis, directeur van het clo-proefbedrijf de schothorst in hoog-
land (utr). als veearts en zoon van een groningse boer stond hij dicht bij de boeren. 
er verschenen regelmatig artikelen van zijn hand in bodem waarin hij waarschuwt 
tegen éénzijdige bemesting met kunstmest. onderzoek op het proefbedrijf had uitge-
wezen dat de veelvoorkomende kopziekte en abortus bang het gevolg zijn van éénzij-
dige bemesting. al vroeg waarschuwde hij ook tegen het toevoegen van antibiotica in 
veevoer. als bezwaar noemt hij dat deze stoffen “leiden tot eetlust van onsmakelijk 
voedsel bij jonge, zwakke dieren”. Voorts wijst hij op gevaren als resistentie en aller-
gieën.48 hij was beducht voor de greep van de chemische industrie op de landbouw.49

bijzonder is dat grashuis was aangesteld door de 3 clo’s (centrale landbouw orga-
nisaties). ongeveer 55 procent van het veevoer werd door de landbouwcoöperaties 
geproduceerd i.c. samengesteld. de controle op het voer werd sinds 1934 uitgevoerd 
door een stichting waarvan het proefbedrijf de schothorst een onderdeel was. het 
gezag van grashuis was groot gelet op het feit dat hij het principe van gezond voer 
boven de commercie stelde. op dit punt deed hij geen concessies. de coöperaties 
moesten immers concurreren met tal van bedrijfjes en bedrijven als unilever. 

in 1962 werd hij op grootste wijze gehuldigd. door boeren werd hij “de beste boer 
van nederland” genoemd. hij stelde er een eer in de schothorst als een rendabele boer-
derij te runnen. de kwaliteit van de grond en het vee maakten op de vele bezoekers 
diepe indruk.50 ondanks zijn gezag heeft hij de voortschrijdende chemicalisering en 
farmacologisering van de veehouderij niet kunnen voorkomen. 

de wet die de toepassing van antibiotica regelde (1965) stond het gebruik ervan in 
mengvoeders voor ondermeer kalveren, varkens en pluimvee toe.51 daarmee kon de 
intensieve veehouderij, geconcentreerd in het Zuiden en oosten van het land, zich 
voorlopig ongehinderd ontwikkelen. Pas in 1970 verscheen een al of niet oogluikend 
door het ministerie geautoriseerd artikel waarin gewaarschuwd wordt tegen het over-
dadig en onzorgvuldig gebruik van antibiotica. de schrijver noemt als argumenten de 
belangen van de volksgezondheid en de export.52

de wet maakte ook duidelijk dat het centrum van de agrarische bestuursmacht was 
verschoven van de grote noordelijke akkerbouwers naar de kleine mesters in het 
Zuiden en oosten van het land.53 hun belangen werden verdedigd door de rooms-
katholieke opvolgers van Mansholt: Marijnen, lardinois en Van der stee.54 

“Bodem” ontwikkelde zich in de jaren zestig meer en meer tot een bloemlezing van 
onderwerpen als “de kaasmakerij” tot “lucht- en waterverontreiniging”. deels ontpopte 

48 grashuis, Antibiotica, is opname (…) verantwoord? bodem, 1954, 15, p. 32.
49  25 Jaar clo controle, Gedenkboek Stichting CLO-controle, 1959, p. 63.
50   bodem, 1961, 47, p. 32. Voor een hoogleraarschap – hij is verschillende keren door buitenlandse universiteiten 

benaderd – had hij geen belangstelling. bron: König: Geschiedenis van de afdeling Gelderland, 2010.
51    ybema, hoogleraar veevoeding in wageningen en adviseur van het particuliere bedrijfsleven, had weinig 

bezwaar tegen menging van antibiotica in veevoer (interview met ir. henk stappers, voormalig pluimvee-
onderzoeker op de schothorst).

52    h. de Moor, veterinair inspecteur, in de Landbouwgids, 1970, p. 25 e.v. al in 1966 bleek uit onderzoek in 
slachthuizen dat 83 procent van de vette kalveren, 20 procent van de slachtrunderen en -varkens antibiotica 
bevatten. de veterinairen waarschuwen dat toekomstig bacterieel onderzoek hierdoor ernstig wordt 
belemmerd (bron: fransen, Resultaten van een onderzoek van antibiotica (…) zieke en gedode dieren, Tijdschrift voor 
diergeneeskunde (Tvd) 1966, p. 795 e.v.). Kampelmacher, hoogleraar en voorzitter van de redactie van het Tvd, 
wees in Tvd, 1964 p. 1923 e.v. de dierenartsen op de noodzaak van een zorgvuldige omgang met antibiotica en 
op hun grote verantwoordelijkheid. Volgens Maarten frankenhuis, voormalig hoogleraar diergeneeskunde 
aan de r.u. utrecht, begon de discussie over antibiotica opnieuw eind jaren 80.

53  V.d. brink, p. 120.
54   Met uitzondering van de antirevolutionaire b. biesheuvel en J. de Koning – de laatste was slechts één jaar 

minister – waren alle landbouwministers tot 1990 uit de KVP afkomstig.
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het zich als een kritisch milieutijdschrift.55 Voor deze studie is van bijzonder belang 
dat de redactie tot 1970 regelmatig kritisch verslag deed van het haugley’s experi-
ment.56 een direct verband tussen dit experiment en de biologische landbouw begin 
jaren zeventig in nederland kan evenwel niet worden gelegd. ondanks het groeiend 
milieubewustzijn in de jaren zestig nam het aantal abonnees van ruim 500 in de jaren 
50 af tot krap 300 in 1970.57

Revolutie in de bestrijding van ziekten en plagen

het plantenziektekundig onderzoek was in beginsel een afgeleide van de landbouw-
politieke doelstelling van productieverhoging c.q. de verlaging van de kostprijs. eén 
van de problemen hierbij was het ontbreken van een centrale regie. het Ministerie 
van landbouw streefde sinds 1950 naar meer coördinatie van het onderzoek en een 
inniger band met het voorlichtingsapparaat.58 de intensivering van deze band had 
succes.59 over het resultaat van de coördinatiepoging valt zonder gedetailleerd onder-
zoek weinig samenhangends te zeggen.60 was het onderzoek tot 1945 vooral een zaak 
van door de overheid gefinancierde instellingen en het landbouwbedrijfsleven geweest, 
na de oorlog werd de rol van de agrochemische industrie op het terrein van planten-
ziekten steeds belangrijker.61 

uit hoofdstuk 1 bleek dat de aandacht voor teeltmaatregelen bij het bestrijden van 
ziekten meer en meer verschoof naar “prechemische” bestrijdingsmiddelen als zware 
metalen (koper, loodarseen) en de plantaardige als nicotine en derris in plaats van het 
nemen van teeltmaatregelen. in 1945 brachten de gechloreerde koolwaterstoffen ddT, 
gevolgd door hch (lindaan) en de zogenaamde drins (o.a. aldrin en dieldrin) een revo-
lutie in de bestrijding van insecten teweeg die vergelijkbaar was met die van de uit-
vinding van penicilline voor mens en vee. het was P.h. Müller, in dienst van het Zwit-
serse chemische concern geigy, die in 1939 ddT als insecticide ontdekte.62 het ame-
rikaanse leger toonde in 1943 belangstelling voor het product als mogelijk bestrijdings-
middel tegen tyfus en malaria. Proeven wezen uit dat het vele malen effectiever was 
dan pyrethrum en weinig gevaar voor warmbloedigen opleverde.63 ddT bleek een 
succes. ondanks waarschuwingen van enkele amerikaanse entomologen werden de 
naoorlogse voorraden van het leger op de markt gebracht en begon het zijn zegetocht 
als huis-, tuin- en vooral als landbouwbestrijdingsmiddel. aanvankelijk waren industrie 

55   het eerste milieutijdschrift, waarschijnlijk het eerste in de moderne betekenis, was een uitgave van de in 1909 
opgerichte nederlandsche Vereeniging tegen water-, bodem- en luchtverontreiniging. in 1972 of 1979 ging de 
vereniging op in de stichting natuur en Milieu (bron webside snM). ik heb in bodem geen verwijzing naar 
deze vereniging gevonden. 

56   Zie hoofdstuk 4.
57    in 1971 verschijnt het laatste nummer. Met uitzondering van de bodemkundige bok  horst herinnert zich 

niemand van de door mij geraadpleegde oudere bodembiologen het bestaan van het tijdschrift.
58   Vdl, 1950, p. 174.
59    getuige opmerkingen hierover van oudere onderzoekers (bron: interviews bollen, den ouden en heins – in de 

jaren 50 districtshoofd van de Pd). het blijkt ook uit de leerboeken voor het landbouwonderwijs.
60   Maltha, 1976, p. 104. de in tamelijk snel tempo elkaar opvolgende reorganisaties tonen dat de beleidsmakers 

niet tevreden waren met de effecten ervan. hierna zal blijken dat briejèr, de directeur van de Pd van meet af 
klaagt over het gebrek aan samenwerking tussen de onderzoeksinstituten. 

61    het onderzoek werd geleid en gecoördineerd door de nationale raad voor het landbouwkundig onderzoek 
(nrlo) dat onder Tno ressorteerde. deze beoordeelde de plannen, begrotingen en verslagen voorzover deze 
door het Mvl werden (mede)gefinancierd. 

62  de stof was al in 1874 op laboratoriumschaal ontwikkeld maar had tot 1939 geen toepassing gevonden.
63   Palladrino, Entomology, 1996, p. 77. belangrijke leveranciers van pyrethrum waren door de oorlog weggevallen. 
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en handel sceptisch uit vrees voor schadeclaims. Toen deze uitbleven, kon het middel 
de wereld in korte tijd veroveren.64

dat gold evenzeer voor de, achteraf bezien schadelijker, drins en lindaan. de laatste 
werd mede geproduceerd door Philips roxane.65 de drins werden succesproducten 
van ondermeer de Koninklijke shell groep. in 1952 begon shell met de productie ervan 
in Pernis. de groep was sinds de jaren 20 op de agrarische markt actief met de pro-
ductie van stikstof en het onderzoek naar bestrijdingsmiddelen. de belangrijkste 
onderzoekscentra waren in amsterdam, woodstock (V.K.) en californië gevestigd. 

“drins vertegenwoordigden het ideale chemische product van de groep (…) met een 
oplossing voor aloude plagen van de mensheid.” Met een marktaandeel van 10 procent 
leverden zij “een combinatie van lage volumes met een verbluffend hoge marge”.66 de 
producten werden gezien als een zegen voor de mensheid in de strijd tegen honger. de 
enige zorg van de agrochemische industrie was voorlopig het vrijkomen van patenten. 
dat was een stimulans voor verder onderzoek, zeker nadat de eerste vorm van resis-
tentie tegen ddT bij de huisvlieg was geconstateerd. in de loop van de jaren 50 werden 
de gechloreerde koolwaterstoffen gevolgd door fosforzure esters als parathion en car-
bamaten. in diezelfde jaren kwamen nieuwe generaties fungiciden, nematoden en 
herbiciden op de markt.67 in 1950 bevatte de nationale landbouwapotheek een kleine 
500 geregistreerde bestrijdingsmiddelen die door ruim 100 bedrijven werden gepro-
duceerd en/of verhandeld.68 overigens betekende deze ontwikkeling niet dat een 
bedrijf als shell of Philips duphar zich geheel afsloot voor onderzoek naar biologische 
bestrijding.69

nederland was sinds de jaren twintig een ideale proeftuin voor het onderzoek naar 
kunstmest geweest; na de oorlog bleek dit niet minder te gelden voor bestrijdingsmid-
delen. bepalende factoren waren: de aard van de bodem, de intensieve productie, het 
onderzoeks- en voorlichtingsapparaat en de aanwezigheid van een sterke agrochemi-
sche- en voedingsmiddelenindustrie. genoemde onderdelen werden gestuurd of 
ondersteund door een exportgericht ministerie dat, zeker onder Mansholt, een bijna 
onaantastbare macht had.
 wat waren nu de belangrijkste onderwerpen van onderzoek met betrekking tot de 
voedselgewassen van de instellingen die afhankelijk waren van overheidsgeld? uit het 
Tijdschrift over Plantenziekten70 blijkt dat de taxonomie van schadelijke insecten en 
micro-organismen nog steeds de nodige ruimte opeist. het constateren van schade 

64  russell, The strange career of DDT, in Technology and culture, 1999, p. 774 e.v. de geringe acute giftigheid voor de 
 mens verklaart het langdurig en bijna onomstreden gebruik (bron: baarscher, Eco-facts, 1996 p. 216).

65   in 1949 publiceerde Meltzer een literatuurstudie over lindaan (Eigenschappen en giftigheid van 
hexachloorcyclohexaan, ToP, 1950, p. 124 e.v.). de auteur was verbonden aan het entomologisch laboratorium van 
Philips roxane in weesp. het middel was al in 1833 bereid door de natuurkundige faraday. Pas rond 1940 
groeide onder chemici in verschillende landen het inzicht dat het een bruikbaar insecticide kon zijn. het 
middel bleek sneller en effectiever te werken dan ddT. Proeven over de letale dosis voor ratten, rundvee en 
mensen lieten weliswaar verschillen zien maar als letale grens voor b.v. rundvee concludeerde hij 0,125 gram 
per kilo lichaamsgewicht (voor ddT zou dat 5 gram zijn). het meest opvallend in het uitvoerig artikel is zijn 
conclusie dat het middel geen invloed heeft op de microflora van de bodem en zelfs een gunstige invloed heeft 
op de stikstofhuishouding. het middel zou niettemin gunstig werken tegen schadelijke bodemorganismen als 
ritnaalden en engerlingen. over het effect op regenwormen zou te weinig bekend zijn. wel had het middel 
invloed op de geur van bepaalde groenten, melk en vlees.

66  howard en Jonker, Geschiedenis van Koninklijke Shell, 2007/8, p. 351.
67   de herbiciden waren gebaseerd op groeistoffen van de plant. het beginsel ervan was door de nederlander  

f.w. went in 1927 ontdekt. de ontwikkeling van deze middelen werd in 1941 ter hand genomen maar de 
publicaties erover bleven geheim omdat ze betrekking hadden op de chemische oorlogvoering. bakker, 
Onkruidbestrijding op basis van groeistoffen (ToP 1948, p. 95).

68   Tuinbouwgids 1950, p. 224-223.
69    Zo stonden shell en Philips duphar in de jaren 50 open voor onderzoek naar biologische bestrijding van aaltjes 

(interview h. den ouden die in 1956 een onderzoek naar vangplanten bij het bietecystenaaltje voltooide). 
70  in de jaren 60 kreeg het tijdschrift de ondertitel “Journal of fytopathology”.
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gaat bijna altijd gepaard met een vorm van of advies voor chemische bestrijding.  
J.J. fransen en zijn medewerkster mevrouw M.c. Kerssen, beiden verbonden aan het 
instituut voor Plantenziektekundig onderzoek (iPo), vullen jarenlang kolommen met 
gebruiksadviezen. Kerssen is ook de vrouw die de landbouwluchtvaart met raad en 
daad bijstaat.71 Zeldzaam zijn de artikelen waarin de schade wordt beschreven die 
bepaalde middelen aan het gewas teweegbrengen.72 Zelfs ecologisch getinte biologen 
als J. de wilde en h.J. de fluiter adviseren als regel het gebruik van persistente insec-
ticiden. Van nieuwe middelen wordt soms uitvoerig maar meestal kort verslag gedaan 
van het onderzoek met een summiere beschrijving van de doelmatigheid en persis-
tentie. de schrijvers van deze onderzoeksverslagen maken niet duidelijk of zij hun 
proeven in dienst van een bedrijf of andere belanghebbenden hebben gedaan. Zo 
worden alle besproken herbiciden ongevaarlijk geacht, vissen daargelaten, wat de vraag 
oproept waarom de meeste tientallen jaren later alsnog werden verboden. in hoeverre 
onderzoeken zijn gemanipuleerd, valt niet na te gaan.73 bij uitzondering wordt het 
argument aangevoerd dat de tuinder zich geen dure arbeidskrachten kan veroorloven. 
ook de onkruidautoriteit P. Zonderwijk, verbonden aan de Pd, strooit in de jaren 
zestig kwistig met herbicide-adviezen. Pas begin jaren zeventig zal hij zich tot een 
milieuvriendelijker berm- en slootkantbeheer bekeren.74

artikelen gericht op biologische bestrijding zijn schaars. een voorzet voor het onder-
werp bodemschimmels wordt in 1944 van duitse zijde gegeven.75 op het gebied van 
schimmelziekten meldt de latere hoogleraar P.a. van der laan, medewerker van het 
Phytopathologisch laboratorium, in 1947 de ontdekking van een antibiotische schim-
mel op Jamaica. naar aanleiding van de ontdekking van penicilline ziet hij mogelijk-
heden voor natuurlijke fungiciden.76 het was aan dit instituut waar a. van luik al 
midden jaren dertig een revolutionaire maar kennelijk geen opzienbarende ontdekking 
had gedaan met het isoleren van een antagonistische bodempenicilline. Van luik 
(1874-1950) was een Zeeuwse boer die zich als autodidact ontwikkelde en nog op 36 
jarige leeftijd als assistent op het instituut werd aangesteld. onafhankelijk van alexan-
der fleming die in 1929 bij toeval een penicilline als antagonist van een aantal bacte-
riestammen ontdekte, was het Van luyk opgevallen dat sommige door de bodem-
schimmel pythium aangetaste grasvelden niet volledig afstierven. uit onderzoek bleek 
dat een penicillineschimmel een antibiotische werking had. in 1945 werd de schimmel 
in kristalvorm op de markt gebracht maar het bleek voor menselijke infectieziekten 
niet die brede werking te hebben die het preparaat van fleming had. waar fleming in 
1945 de nobelprijs kreeg, moest van luik het met een eredoctoraat doen.77 Medewerkers 

71    het iPo experimenteerde in 1948 voor het eerst met een sproeivliegtuig dat Prins bernhard zonder 
tegenprestatie had afgestaan. (interview Mary Kerssen die later met Mastboom, eigenaar van het 
gelijknamige landbouwluchtvaartbedrijf trouwde). in een artikel in ToP van 1964 schrijft ze dat eigenlijk 
alleen de iJsselmeerpolders en de Veenkoloniën zich lenen voor onkruidbestrijding uit de lucht. ondanks het 
relatief kleine en sterk verkavelde landbouwareaal zou de nederlandse landbouwluchtvaart zich sterk 
ontwikkelen. naast britten en Zweden vooral nederlandse spuitvliegers in de jaren zestig en volgende actief 
in azië, afrika en Midden-amerika (interviews met o.a. Kerssen, Jan van de baan; zie ook ag.pilot.nl).

72   ToP 1963, p. 158. het middel 2,4d bleek ernstige schade toegebracht te hebben aan tarwe in oostelijk flevoland. 
73   in een interview noemde den ouden een onderzoek naar de bestrijding van het aardappelcystenaaltje 

(midden jaren 50) in de Veenkoloniën van de invloedrijke oostenbrink ondeugdelijk. Zie voor de erkenning 
van zijn werk in ToP, 1966 p. 138.

74   lezing opgenomen in “gewasbescherming” 1970, p. 94 e.v. 1970 was uitgeroepen tot het europees 
natuurbeschermingsjaar. hij vermeldt dat de provincie overijssel dat jaar voor het gebruik van 6000 kg van 
het verboden diurion – een herbicide – ontheffing heeft gekregen. 

75   samenvatting van winter, Sterilisation des Bodens, ToP 1944, p. 22 e.v. de auteur concludeert dat elke bodem zijn 
specifieke antagonisten kent. hij beveelt cultuurmaatregelen aan in plaats van het injecteren met antagonisten.

76   Van der laan, Antibiotische stoffen als fungiciden, ToP 1947, p. 180 e.v. het ging hier om schimmels op banaan en tabak.
77  Van faasse, 2008, p. 140 e.v.
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van het laboratorium toonden in deze periode wel belangstelling voor relaties tussen 
pathogenen en omgevingsfactoren maar al of niet door het “zuiver wetenschappelijk 
karakter” bleef hun werk 15 jaar onder de korenmaat van het praktijkgericht onderzoek 
steken.78

in 1951 adviseert d.J. Kuenen de appelzaagwesp handmatig d.w.z. door het plukken 
van de aangetaste vruchten te bestrijden. Tevens beveelt hij een extra bodembehande-
ling met ddT aan. de leidse hoogleraar Kuenen was één van de meest uitgesproken 
ecologische biologen in die jaren. onder de parasol van het Proefstation wilhelmina-
dorp (Zl.) verrichte hij jaren lang vergelijkend onderzoek naar schadelijke insecten in 
een appelboomgaard, Kuenens hof, genaamd. het is ook Kuenen die in 1955 schrijft 
dat er een tweedeling bestaat tussen entomologen die volstaan met het gebruik van 
de nieuwe chemische middelen omdat zij te weinig van parasieten verwachten en zij 
die bang zijn voor de verstoring van het milieu. hij merkt op dat de cosmetische vei-
lingnormen voor fruit inmiddels zijn verscherpt wat consequenties heeft voor de 
bestrijdingsdrempel.79 hij pleit om die reden voor het registreren van aantallen van 
schadelijke insecten. bij permanente plagen acht hij bestrijding noodzakelijk. “de 
ongeruste entomologen moeten intussen werken aan lange termijnoplossingen”.80

de voor de nationale export vitale poot- en fabrieksaardappelen bleven na ruim 40 
jaar onderzoek nog steeds een bron van ziekten en zorg. Veredeling, een proces van 
een jaar of tien, leverde slechts kortdurend soelaas op. ontsmetting van het pootgoed 
met kwik werd als onvermijdelijk gezien. het aandeel grondontsmettingsmiddelen in 
het bestrijdingsmiddelengebruik groeide ondanks de wet op de aardappelmoeheid 
(1964) die tot ruimere vruchtwisseling verplichtte, onverminderd door. slechts één 
artikel wijst op de mogelijkheid van biologische bestrijding tegen de rhizoctoniaschim-
mel en schurft.81

het onderzoek naar de steeds hardnekkiger aardappelziekte phytophthora was van 
marginale betekenis. over de periode 1945-1970 is slechts één grondig artikel over de 
ziekte gepubliceerd. d.e. van der Zaag wijst op de kosten die de bestrijding van de 
schimmel met zich meebrengt. hij bepleit naast bedrijfshygiënische maatregelen, 
zoals in de V.s. gebruikelijk is, het vervangen van het extreem gevoelige bintje. dat 
klonk, zeker in die jaren, als een vloek in de kerk.82 uit een in 1966 gepubliceerd onder-
zoek blijkt dat veredeling hoogst waarschijnlijk geen soelaas zal brengen.83

in 1961 verschijnt een uitvoerig artikel over de koolbladluis van de hand van de egyp-
tenaar Mostafa hafez. eén van zijn conclusies is dat de parasieten waaronder een 
sluipwesp onvoldoende in staat zijn de plaag te onderdrukken. de conclusie is geba-
seerd is op resultaten van kleine proefveldjes. nergens noemt de schrijver bijvoorbeeld 
de ecologische omstandigheden als medebepalende factor .84

Pas in 1963 verschijnt een studie van het instituut Toegepast biologische onderzoek 
in de natuur (iTbon) naar de invloed van biociden op de bodemfauna. hoewel nog 

78   althans wat de voedingslandbouw betreft. in april 1962 organiseerde het een symposium met als thema 
“grond als milieu van plantenziekten”. het verslag hiervan werd in ToP gepubliceerd (ToP 1962, p. 212 e.v.). 

79   hiermee wordt het moment bedoeld waarop voorlichters ter voorkoming van meer schade een bestrijding 
adviseren.

80 Kuenen, Chemische en biocoenotische insectenbestrijding, ToP, 1955, p. 176 e.v.
81    ToP, 1962, p. 268 e.v. de publicatie van s. de boer, verbonden aan het iPo, maakt deel uit van het 

symposiumverslag “grond als milieu” in 1962.
82   Van der Zaag, Overwintering en epidemiologie (…) nieuwe bestrijdingsmethoden, ToP, 1956, p. 146 e.v. de kosten voor de 

bestrijding bedroegen in 1952 naar schatting ƒ 20 miljoen.
83  de bruin, Verantwoorde ziektebestrijding in de Nederlandse akkerbouw, ToP 1966, p. 147 e.v.
84   ToP, 1961, p. 445 e.v. de 90 pagina’s omvattende studie is waarschijnlijk een proefschrift. Mijn ervaring bij 

het telen van kool is dat de luizen na enkele jaren door de aanwezigheid van parasieten geen probleem meer 
waren. 
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lang niet alle variabelen zoals grondsoort, vochtigheid en temperatuur in kaart zijn 
gebracht evenmin als de toxiciteit van afbraakproducten, constateert de auteur J. van 
der drift dat bij een gebruik van jaarlijks gebruik van 25 kg ddT per hectare de hoe-
veelheid ervan in de bodem gemiddeld 26 procent per jaar toeneemt. ook concludeert 
hij dat frequente bespuitingen in boomgaarden schade aanrichten aan de bodemfauna. 
over de gevolgen hiervan voor (melk)vee zwijgt hij. dat was in zoverre vreemd dat 
het niet ongebruikelijk was in fruitteeltgebieden percelen te rooien en te bestemmen 
voor weiland. de koe, in elk geval haar product, moest kennelijk heilig blijven.85

inmiddels had rachel carson de publieke opinie in de V.s. opgeschrikt met haar 
Silent Spring. het geruchtmakende boek werd in het Tijdschrift over Plantenziekten 
aangekondigd noch besproken. over het verzwijgen van carson valt slechts te specu-
leren.

De stilte rond Silent Spring

Silent Spring (1962) sloeg in de V.s. in als een bom. in toegankelijke, soms suggestieve, 
taal schetst carson doembeelden van de toekomstige natuur, landbouw en de mense-
lijke gezondheid als het gebruik van bestrijdingsmiddelen niet onmiddellijk aan 
banden wordt gelegd.86 Ze voorziet haar betoog van honderden voorbeelden van 
massale vogelsterfte, uitroeiing van nuttige organismen, de resistentiespiraal, ziekten 
en, soms dodelijke, ongelukken door de omgang met landbouwgif. Ze pleit voor een 
radicaal andere manier van het bestrijden van ziekten en plagen. een manier die, ach-
teraf gezien, het midden houdt tussen biologische en harmonische of geïntegreerde 
bestrijding. Ter ondersteuning noemt ze een aantal voorbeelden van succesvolle bio-
logische plaagbestrijding van de laatste 60 jaar. opvallend voor deze studie zijn haar 
citaten van en dankwoord aan c.J. briejèr, de toenmalige directeur van de neder-
landse Plantenziektekundige dienst (Pd). 

in de V.s. schudde haar boek met de publieke opinie de politiek wakker. binnen een 
jaar stelde president Kennedy een commissie in die de gevaren van en alternatieven 
voor de chemische bestrijdingsmiddelen in kaart moest brengen87. ondanks het verzet 
van de agrochemische industrie betekende haar boek het begin van het einde van mid-
delen als ddT, hch en de drins: voorlopig alleen nog in de V.s. in nederland, de op 
twee na mondiaal grootste agrarisch exporteur, kreeg haar boek dat in 1964 onder de 
titel “Dode Lente” verscheen, in de media lang niet die aandacht die het in de V.s. had 
gekregen.88 Voor deze studie is het belang stil te staan bij de wijze waarop de elite van 
de entomologen en fytopathologen in nederland, verhuld of onverhuld, op Silent Spring 
reageerde.

lieten de biologische autoriteiten het boek ongelezen? dat blijkt niet het geval. in 
het voorjaar van 1964 organiseerde de biologische raad van de Koninklijke akademie 
van wetenschappen een symposion met als onderwerp: “Problemen rondom de 

85   Van der drift, De invloed van biociden op de bodemfauna, ToP, 1963, p. 188 e.v. ook de Verslagen van de landbouw 
zwijgen tot het laatste jaar van verschijnen (1966) over de mogelijke gevaren van ddT in melk. 

86  carson, Silent Spring, 1962.
87  new york Times, 15 april 1964.
88   Keesings historisch archief (Kha) maakt geen melding van het boek, Vrij nederland besteedde er in 3 

vervolg artikelen (1, 8 en 22 september 1962) wel aandacht aan. Volgens een moeilijk toegankelijke publicatie 
zou carson vooral invloed hebben gehad in het V.K., Zweden en nederland (M. stoll: Rachel Carsons Silent 
Spring, Praag 2003, geciteerd in History of Royal Shell, dl. 2 p. 431). los van het feit dat mijn broer, spuitvlieger bij 
een brits bedrijf het mij al in de zomer van 1962 liet zien, moet deze invloed van latere tijd zijn geweest. 
Vruchtbare aarde en bodem besteedden wel uitvoerig aandacht aan het boek.
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chemische en biologische bestrijding van plagen”.89 de “timing” van het symposion kan 
niet toevallig zijn geweest maar het verband met carsons boek werd gekleineerd, zo 
niet ontkend. dat blijkt al uit de openingstoespraak van Prof. dr. J.w. Tesch, voorzitter 
van de gezondheidsorganisatie Tno die de naam carson niet uitspreekt. Typerender 
is het citaat van de eerste inleider d. dresden: “(…) it seems to us that Miss carson is, 
willy-nilly, going to have a considerable effect on the science and art of pest control. 
we foresee that historians will divide the subject into the b.c. (primitive) and a.c. 
(advanced) eras, the before carson and after carson periods”.90 hij voegt eraan toe 

“wij willen (…) carsons boek, dat in andere kringen nogal wat sensatie heeft verwekt, 
in hoofdzaak buiten beschouwing laten, omdat sensatie hier volmaakt misplaatst zou 
zijn (…) het werkklimaat voor de deskundigen wordt er niet door verbeterd en de kans 
op fatale bemoeienissen door ondeskundigen neemt er slechts door toe”.91

enkele bijdragen zijn voor deze studie van bijzonder belang. de vraag hoe schadelijk 
chemische bestrijdingsmiddelen voor de volksgezondheid zijn, wordt door de inleiders 
relativerend beantwoord. Zo schrijft dr. n. van Tiel dat er zich in de landbouw in de 
V.s. over de periode 1956-1960 geen dodelijk ongeval heeft voorgedaan door toedoen 
van bestrijdingsmiddelen. de honderd ongelukken met deze middelen buiten de land-
bouw steken gunstig af bij het verkeerde gebruik van aspirine en vallen in het niet bij 
het aantal verkeersdoden. hij sneert naar carson met haar aanval op de chemische 
muskietenbestrijding omdat in een aantal gevallen vergiftigingsverschijnselen zijn 
geconstateerd zonder dodelijke afloop. hij stelt daar tegenover dat het aantal slachtof-
fers van malaria in landen als griekenland en italië na 1945 drastisch is afgenomen.92

de enige inleider die zich behoedzaam over het onderwerp uitlaat is Prof. h. van 
genderen. hij schrijft dat er nog veel toxicologisch onderzoek nodig is om na te gaan 
of en in welke mate de (mix aan) middelen op lange termijn schadelijk zijn voor de 
menselijke gezondheid. hij spreekt zijn voorlopige vertrouwen uit in de nieuwe 
bestrijdingsmiddelenwet die voorziet in residutoleranties die door een commissie van 
de raad van europa zijn vastgesteld en waarvan de uitvoering in handen is gelegd 
van de Keuringsdiensten van waren.93 

89  de bijdragen verschenen onder de titel Op leven en dood, 1964.
90  Op leven en dood, p. 12 citaat uit de “editorial note” in de britse “Pesticide abstracts and news summary”. 

dresden was verbonden aan het laboratorium voor insecticiden onderzoek in wageningen.
91   Op leven en dood, p. 12.
92   Op leven en dood, p. 43 e.v. Van Tiel was toen verbonden aan het woodstock agricultural research centre in 

engeland. interessant over het verdwijnen van malaria in een aantal streken zijn de opmerkingen, gebaseerd 
op onderzoekspublicaties,van bjorn lomborg in Cool it, 2007. hij vermoedt dat het verdwijnen van de malaria-
mug uit bepaalde streken veel meer te maken heeft met cultuurmaatregelen en temperatuurveranderingen. 
Voor nederland geeft hij als voorbeeld: het verdwijnen van de Zeeuwse koorts. Pas in 1970 werd nederland 
door de who vrij verklaard van (inheemse) malaria. (V.d. Kaaden, Geschiedenis van de inheemse malaria, in 
 infectieziektenbulletin, 2003, p. 388-393.

93   Op leven en dood, p. 62 e.v. Van genderen was verbonden aan het instituut voor Veterinaire farmacologie in 
utrecht. interessant is zijn opmerking dat “sinds ongeveer 1955 residutoleranties bij het toezicht door de 
Keuringsdiensten worden gebruikt zonder dat hieraan veel bekendheid was gegeven maar met een belangrijk 
sanerend effect, dank zij het maken van verscheidene processen-verbaal”. opvallend is het vermelden van de 
gehalten aan ddT in vetweefsel van de V.s, canada, duitsland en frankrijk terwijl die voor nederland 
ontbreken evenzeer als het feit dat hij als farmacoloog nergens het probleem van ddT in zuivel en vlees 
noemt. Zie verder onder het kopje “controle op voedselveiligheid”.



82

de grootste zorg van entomologen als de fluiter en de wilde is het gevaar van resis-
tentie die onverwacht snel bij een aantal insecten, te beginnen met de huisvlieg, is 
opgetreden. de eerder genoemde Kuenen wijst op de verarming aan flora en fauna. 
bijna alle inleiders verdedigen, al of niet tegen wil en dank, de praktijk van de chemi-
sche bestrijding met het argument dat de snel groeiende wereldbevolking niet zonder 
kan. Prof. r. van der Veen, hoogleraar in de plantkunde, lijkt de handen van de weten-
schap schoon te wassen met de uitspraak: “bovendien is het heus niet in de eerste 
plaats de chemische industrie, die om de toepassing van bestrijdingsmiddelen vraagt, 
zoals wel eens wordt voorgesteld, doch het is de landbouw die hierom schreeuwt, en 
indirect de mens die moet worden gevoed”.94

aan ir. P. gruys, één van de “minst geleerden” om in universitair jargon te spreken, 
viel de eer te beurt over biologische bestrijdingsmethoden in nederland te spreken. 
hij noemt een aantal voorbeelden van plagen op andere continenten die in het verle-
den, al of niet met behulp van menselijk ingrijpen, op natuurlijke wijze verdwenen. 
sprekend over nederland noemt hij slechts drie proeven met het uitzetten van para-
sieten of predators waarvan de uitkomst van twee veelbelovend zijn.95 de weinig publi-
caties van nederlandse kant bevestigen het gebrek aan belangstelling van onderzoek 
naar biologische bestrijding zoals uit het Tijdschrift over Plantenziekten bleek. uiter-
aard leent deze conclusie zich voor kanttekeningen.96 gruys was de bezielende coördi-
nator van de in 1958 opgerichte werkgroep “harmonische bestrijding van Plagen” 
waarvan gezaghebbende biologen als de fluiter, de wilde en d. de Zeeuw deel uit-
maakten.97 hij was geïnspireerd door het onderzoek naar een milieuvriendelijker 
plaagbestrijding in de fruitteelt in het canadese nova scotia. in de publicatie “Leven 
met insecten” (1969) wordt het nederlandse onderzoek naar geïntegreerde bestrijding 

“vooraanstaand” genoemd; zeker in vergelijking met de rest van europa en vergelijk-
baar met dat van de V.s. en canada.98 het onderzoek op de schuilenburg was niet 
louter gericht op een milieuvriendelijker plaagbestrijding. eén van de doelstellingen 
ervan was dat deze vorm van bestrijding ook economisch rendabel moest zijn. de 
Zeeuw, die de mogelijkheden voor genetische bestrijding onderzocht, bepleitte om die 
reden voor de aanstelling van een econoom met als taak marktonderzoek te doen en de 
weerstanden bij de consument tegen minder ogend fruit weg te nemen.99 Zelfvoldaan 
schrijft eerder genoemde Van Tiel in de inleiding van “Leven met insecten” dat de werk-
groep harmonische bestrijding “vier jaar vòòr carson een vooruitziende blik had.”100 

94   Op leven en dood, p. 58.
95   Op leven en dood,  p. 159 e.v. Zijn literatuurlijst bevat 36 titels van onderzoek na 1945 waaronder drie nederlandse.
96    het ging hier om insectenbestrijding; voorts kunnen onderzoeken niet tot publicabele resultaten hebben 

geleid. anderzijds is het aannemelijk dat gruys uit publicitaire overwegingen is gevraagd een inleiding over 
het onderwerp te houden. hij was de coördinator van het fruitproject “harmonische bestrijding” op de 
schuilenburg in lienden (gld.) en kon daarmee als voor- of boegbeeld van een milieuvriendelijke landbouw- 
i.c. fruitteeltonderzoek worden ingezet. hij is wellicht de eerste “gangbare” onderzoeker die in 1969 schrijft dat 
“de biologische landbouwmethode belangwekkende aanknopingspunten biedt bij de behandeling van de 
grond” (bron: Leven met insecten, 1969, p. 116). gruys nam in de jaren 80 uit teleurstelling over het beleid ontslag 
en vertrok naar canada (interviews a.K. Minks en hajo Velthuis).

97    d. de Zeeuw was ook politiek actief o.a. als voorzitter van de KVP begin jaren 70. hij hoorde tot de 
progressieve KVP-ers maar haakte af toen de partij opging in het  – volgens hem te conservatieve  – cda. 
Voorts was hij in de jaren zeventig directeur onderzoek van het Mvl en voorzitter van het college van 
bestuur van luw.

98  Leven met insecten, 1969, p. 1. 
99   Leven met insecten, 1969, p. 1. 
100  Leven met insecten, 1969, p. 1. 
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ook uit andere bron blijkt dat nederland in het onderzoek naar biologische bestrijding 
achterliep bij dat van de V.s., canada, frankrijk en het V.K.101

een aantal vragen rond het symposium blijven onbeantwoord. eén ervan is de vraag 
waarom dr. c.J. briejèr, directeur van de Pd, geen bijdrage leverde. Zijn naam wordt 
in het verslag zelfs niet genoemd. de vraag is van belang omdat briejèr al sinds 1949 
waarschuwde tegen het lichtvaardige en overdadige gebruik van bestrijdingsmiddelen. 
Zijn slogan was: “spuit zo weinig als je durft!”

hij was zijn loopbaan begonnen bij het laboratorium van de bPM in amsterdam, 
onderdeel van de Koninklijke shellgroep, waar hij een promotieonderzoek over de che-
mische bestrijding van de narcisvlieg had afgerond .102 al snel na zijn aantreden als 
directeur van de Pd in 1949 gaf hij in een betoog ter gelegenheid van het 50-jarige 
bestaan van de dienst zijn boodschap af.103 samengevat komt deze erop neer dat:
- fundamenteel onderzoek naar het optreden van ziekten en plagen hoogst noodzakelijk is;
- hierbij de studie naar het bodemleven prioriteit verdient;104

- de monoculturen risico’s met zich meebrengen;
- er meer resistentie-onderzoek moet worden verricht; 
- in dat verband veel meer kennis over het zenuwstelsel van insecten vereist is;
- “chemici teveel aan het woord zijn en biologen te weinig”;
-  onderzoek naar de consumentenveiligheid van de middelen noodzakelijk is; ook al 

omdat het buitenland in de nabije toekomst om veiligheidscertificaten zal vragen.
Tenslotte wijst hij op het gebrek aan geld voor onderzoek en het moedeloos makende 
gebrek aan samenwerking.105 

hij bleef tijdens zijn directoraat waarschuwen. naar aanleiding van de installatie van 
de commissie insecticiden van de who in 1956 wijst hij in een lezing voor de 
(invloedrijke) voorzitters van de colleges van consulenten en de directeuren van de 
landbouw erop dat inmiddels 10 soorten insecten resistent zijn tegen de belangrijkste 
gechloreerde koolwaterstoffen en dit voor nog eens 27 dreigt. hij verwijt de industrie 
en wetenschap dat het onderzoek veel te veel door chemici in plaats van biologen 
wordt gedaan en hekelt de letale dosis als norm voor toelating van een middel. hij 
vindt het verwerpelijk dat te snel naar vergif wordt gegrepen en pleit voor het gebrui-
ken “van de ervaring van ervaren en verstandige boeren en tuinders”. hij besluit zijn 
toespraak met de woorden: “daarom is de welvaart het grootste gevaar voor de mens-
heid (…). we moeten vrezen dat er over 100.000 jaar geen mensen maar nog wel insec-
ten zullen zijn”.106 

101     Van lenteren e.a., International organisation for biological control, 2006, p. 1 e.v. de voorloper van het iobc, 
la commission internationale de lutte biologique, dateert van 1948. Vooral franse biologen waren actief. 
Ze deden onderzoek naar plagen in de toenmalige koloniën. Pas in 1959 verschijnt de fluiter als eerste 
nederlander als lid van een werkgroep en wel die van “integrated pest control in fruit orchards (idem, p. 9).

102   briejèr, Control of insects by methallylchloride, nature, 1938, p. 1099 en ToP, 1941, p. 147.
103   Maandblad van de landbouwvoorlichtingsdienst 1949, p. 522 e.v.
104    hij merkt hierbij op dat “het te betreuren is dat dit vraagstuk in diskrediet dreigt te raken door het 

onbetamelijk rumoer van de laatste tijd ”. in de geraadpleegde literatuur ben ik het kennelijke conflict niet 
tegengekomen. wellicht hield het verband met de werkgroep bodemonderzoek. 

105    in 1962 klaagt hij niet alleen over gebrek aan samenwerking maar ook aan transparantie van de onderzoekers. 
hij stelt het “grote bedrijfsleven” als voorbeeld. Zoals gezegd, was hij afkomstig van de bPM (Va, 1962, 4, p. 104). 

106    briejèr, Resistentie van insecten, lezing overgenomen in Va 1957, 2, p. 36 e.v. Kennelijk kreeg het insectengevaar in 
die tijd enige aandacht getuige het artikel in Panorama van 11-1-1958 met als kop: “gaan de insecten de aarde 
beheersen?”
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briejèr zou een monografie verdienen. als één van de eersten heeft hij zijn bezwaren 
tegen de nieuwe bestrijdingsmiddelen geuit en vooral tegen het lichtvaardig gebruik 
ervan. het is merkwaardig dat hij als directeur van een machtige dienst als de Pd 
weinig of geen invloed gehad had op het beleid van de ziektebestrijding. niet alleen 
uit de afwezigheid van een bijdrage op het symposium blijkt dat hij of zijn opvattingen 
omstreden waren. het persoonlijk dankwoord aan hem van carson in Silent Spring zal 
daaraan geen goed hebben gedaan. Zelf liet hij weten dat hij door sommige collega’s 
als een aanhanger van de bd-landbouw wordt gezien; een aantijging die hij tegenover 
een bd-publiek krachtig ontkende.107 uit een door Vruchtbare aarde overgenomen 
publicatie blijkt dat hij zijn bezorgdheid over de omgang met de landbouw cultuurfi-
losofisch probeert te onderbouwen. Tenslotte betreurt hij de grote versnippering van 
het landbouwkundig onderzoek.108 

in wetenschappelijke kring genegeerd, publiceerde hij in 1967 “Zilveren Sluiers”109 
waarin hij in navolging van carson de ziektebestrijding en de gevolgen ervan aan de 
kaak stelde. biologen en chemici zagen het boek als een goedkope manier van “natrap-
pen” omdat hij het na zijn pensionering had gepubliceerd. uit bovenstaande mag 
blijken dat hij vanaf zijn aanstelling als directeur van de Pd tot aan zijn pensioen zijn 
opvatting is trouw gebleven.110 hij kon kennelijk geen goed meer doen.

Van de inleiders op het symposium was Kuenen achteraf de enige die het zonder 
briejèr te noemen, openlijk voor carson opnam.111 Van Veen hekelde briejèr in 1968 
met het verwijt dat hij – briejèr – zelf mede verantwoordelijk was voor het middelenge-
bruik en de industrie nu op kosten joeg door veiliger middelen te eisen.112 bij de vragen 
en discussies over de rol van briejèr moet rekening worden gehouden met het feit dat 
de druk op de Pd als fytosanitaire poortwachter van de export buitengewoon groot 
was. 

uit bestudering van het Tijdschrift over Plantenziekten en het symposium rijst het 
beeld dat het onderzoek naar biologische bestrijding bepaald geen prioriteit had. dat 
wil niet zeggen dat ander onderzoek geen betekenis voor deze vorm van bestrijding 
heeft gehad. als voorbeeld noem ik het promotieonderzoek van l. bravenboer in 1959 
naar de bestrijding van het kasspint. eén van zijn conclusies is dat chemische bestrij-
ding van de parasiet in de toekomst bijna onmogelijk is door problemen met resisten-
tie tegen en het bewaken van de veiligheidstermijnen van de chemische middelen.113 

107   Zie hoofdstuk 4 in zijn antwoord aan casparé.
108   briejèr, Een kaarsje voor de wetenschap. het artikel verscheen in de Mededelingen van de directeur van de 

Tuinbouw, 1961, overgenomen door Va, juli 1962 p. 52. e.v.
109  briejèr, Zilveren sluiers, 1967.
110    oudere biologen die ik heb ondervraagd over briejèr, spraken in de meeste gevallen weinig positief over hem. 

ik heb de indruk dat dit vooral op beeldvorming berustte. de wilde wijst pas in 1966 op het vroegtijdig 
waarschuwen door briejèr en diens “krachtige steun” aan de werkgroep “harmonische bestrijding”(ToP 
1966, p. 137). opvallend was de omschrijving van e. heins (geb. 1926), die zijn loopbaan begon bij de Pd en 
afsloot als handelaar in bestrijdingsmiddelen. bepaald geen spijtoptant van zijn handel, herinnerde hij zich 
hem van drie sollicitatiegesprekken die hij samen met Kluyver voerde, als bescheiden en vooral luisterend. 
“ik denk dat hij vooral een wetenschapper en geen manager was”, aldus heins.  
in Geschiedenis van Koninklijke Shell, dl. 2, p. 429 e.v. wordt de betekenis van briejèr als “klokkenluider” erkend.

111     Kuenen, Rachel Carson. niet in het Tijdschrift over Plantenziekten maar in bodem, 1964, nr. 55, p. 6 e.v. hij 
distantieert zich wel van haar passages over de invloed van de bestrijdingsmiddelen op de menselijke 
gezondheid.

112     a. Quispel citeert in bodem, 1968, 72, p. 5 e.v. Van Veens artikel in het Tijschrift voor de chemische industrie. 
Van Veen was, kennelijk ook nog tijdens zijn professoraat, verbonden aan Philips-duphar. het is inderdaad 
opvallend dat briejèr begin jaren 60 geen lid was van de commissie bestrijdingsmiddelen. in de “tamelijk 
zwaar aandoende commissie” (aanhalingstekens van mij) waren 3 medewerkers van de Pd, onder wie 
Zondervan, vertegenwoordigd (bron: Tuinbouwgids 1963, p. 162).

113    bravenboer: De chemische en de biologische bestrijding van de kasspintmijt, 1959. Zijn promotor was de wilde.
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Zijn onderzoek is later een omslag genoemd bij de insectenbestrijding in de glastuin-
bouw. Voorlopig zouden de westlandse glastuinders nog volop spuiten.114 

het tweede voorbeeld is het onderzoek van J.c. Zadoks naar gele roest in tarwe 
(1961). hij ontwikkelde een wiskundig model waarin de relatie tussen gastheer, para-
siet en milieu kon worden vastgesteld.115 Zadoks zou zich vanaf begin jaren 70 geregeld 
mengen in de discussies over chemische en biologische bestrijding.

Tenslotte moet worden opgemerkt dat het onderzoek naar biologische bestrijding 
soms vastliep op gebrek aan wetenschappelijk betrouwbaar resultaat.116 Vanaf 1963 tot 
1971 besteedt het Tijdschrift meer maar nog altijd mondjesmaat aandacht aan biologi-
sche bestrijding. een voorbeeld hiervan is de eerste publicatie over de bacillus thu-
riengis (1963).117 Meer dan een voetnoot verdient a. van frankenhuyzen. als autodidact 
bleek hij buitengewoon scherp waarnemer die talloze telers hielp bij het herkennen 
van insecten. hij weigerde in de tweede helft van zijn lange loopbaan principieel een 
chemisch bestrijdingsadvies te geven.118

Tegen het eind van dit tijdvak begon zich een bewustzijnsverandering af te tekenen. 
op “het internationaal symposium over plantenziekten en plagen in een groeiend 
europa”(1967) met een sterke buitenlandse vertegenwoordiging werden vooral door 
een Zweedse en duitse bioloog zeer kritische kanttekeningen geplaatst bij de ontwik-
keling van de landbouw met zijn monocultures en zijn chemische bestrijding van 
ziekten en plagen.119 Van nederlandse kant was het Zadoks die de gevolgen van het 
toegenomen handels- en toeristenverkeer analyseert en memoreert dat “de versprei-
ding van schimmels gelijk opgaat met de snelheid van het vliegtuig en de auto”. in 
tegenstelling tot de kritische geluiden stond de bijdrage van een nederlandse onder-
zoeker die constateert dat chemische grondontsmettingsmiddelen de monoculturen 
in de glasteelt hebben mogelijk gemaakt. een conservatief tegengeluid dus. net als de 
bijdrage van landbouwminister b. biesheuvel die weliswaar het onderzoek naar geïn-
tegreerde bestrijding van ziekten en plagen zei te ondersteunen maar vooral op de 
noodzaak van kostprijsverlaging wees met het oog op de Kennedyronde. Zo bleef bies-
heuvel in lijn met het door Mansholt in 1945 ingezette landbouwbeleid.

114    Van doesburg e.a., Honderd jaar praktijkonderzoek, 1999, p. 84. in 1968 toont een onderzoeker, g.P. Termolen, 
in ToP, 1968, p. 129 geen enkele bezorgdheid over chemische middelen, als methylbromide.

115   Zadoks’ dissertatie, Yellow rust on wheat, (in ToP, 1961 p. 216 e.v.). het onderzoek werd als baanbrekend gezien.
116    Zo noemt hajo Velthuis in een interview het onderzoek naar sluipwespen begin jaren 60 o.l.v. Kuenen,  

g.w. ankersmit, h. Velthuis e.a. niet in nederland gepubliceerde Effects of insecticides on Mormonilla, 1962,  
p. 251-255, toont een kritischer benadering van de toegelaten chemische bestrijdingsmiddelen. in 1946 had  
de wilde al een vergeefse poging gedaan een sluipwespje in te zetten tegen de witte vlieg op tomatenplanten. 
Merkwaardig genoeg wordt nergens melding gemaakt van brandnetels als succesvolle lokplant (noot van de 
schrijver).

117    ToP, 1966, p. 204. de bacterie bleek onder bepaalde omstandigheden voldoende werkzaam te zijn bij de 
bestrijding van een aantal schadelijke rupsen en larven. later zou het preparaat vooral in de biologische 
landbouw worden toegepast.

118   Zijn eerste publicatie over een tot dan toe onbekende bladmineerder op vruchtbomen in limburg trof ik aan 
in ToP, 1965, p. 90. Van frankenhuyzen, verbonden aan de Pd, publiceerde 200 boeken en artikelen 
waaronder het in fruitteeltkringen veel geraadpleegde “Verantwoorde bestrijding van ziekten en plagen in 
appel en peer” dat hij samen met gruys in 1971 schreef en geregeld werd herzien. Tijdens mijn contacten met 
van frankenhuizen – hij kwam geregeld gevraagd en ongevraagd langs om te kijken hoe het met het 
insectenbestand in mijn boomgaard gesteld was – gaf hij na enige aandrang originele bestrijdingsadviezen. in 
één van mijn laatste gesprekken met hem (begin jaren 90) vertelde hij dat hij door noord-italiaanse 
fruittelers was gevraagd hoe zij engerlingen die hun opstand aanvraten het beste konden bestrijden. hij had 
hen geadviseerd de bodem met folie te bedekken waarop de plaag verdween. hoewel zijn buitengewone 
verdiensten door universitair opgeleide entomologen werden erkend, is hem nooit een eredoctoraat 
aangeboden.

119   ToP 1967, p. 6 t/m p. 148.
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Wetgeving

wat deed nu de rijksoverheid met de resultaten van het onderzoek naar bemesting 
en de bestrijding van plantenziekten in deze jaren? de wetgeving van meststoffen 
bleef in deze periode beperkt tot kwaliteitseisen. de gevolgen van de overdadige 
bemesting voor oppervlakte- en grondwater werden in dit tijdvak van ondergeschikt 
belang geacht in vergelijking met de vervuiling van de industrie. 

de omgang met bestrijdingsmiddelen berustte tot 1962 op de warenwet, de Veilig-
heidswet en de landbouwuitvoerwet van 1938. de eerste stelde eisen aan de kwaliteit 
zoals doelmatigheid en samenstelling van het product. grove nalatigheid met de 
omgang van landbouwgif viel, zonder nadere specificatie, onder het wetboek van 
strafrecht. de wet van 1938 stelde bestrijding van plagen verplicht als de Pd daartoe 
aanleiding zag. Voorbeelden hiervan waren de verplichte bestrijding van de colorado-
kever en van de aspergevlieg. in 1947 vaardigde de minister, zonder enige discussie 
met het parlement, een wetje uit dat als doel had bedrog te voorkomen en het patent 
op de middelen te beschermen. 

in 1954 werd de commissie bestrijdingsmiddelen ingesteld. Ze bestond vooral uit 
vertegenwoordigers van het fytofarmaceutische bedrijfsleven en instellingen van 
wetenschappelijk onderzoek. ook staatsbosbeheer en zelfs de rijksbijenteeltconsulent 
waren in de commissie vertegenwoordigd. eind jaren 50 begonnen het Ministerie van 
landbouw en dat van sociale Zaken en Volksgezondheid aan een ontwerp van de 
bestrijdingsmiddelenwet. uit het Voorlopig Verslag (VV) van de Kamercommissie 
blijkt dat een aantal leden het belang van de volksgezondheid onvoldoende tot uiting 
vindt komen. het grote aantal vragen en opmerkingen omvat ondermeer de zorg over 
de vissterfte, de schadelijke nevenwerkingen voor ondermeer zuivelproducten en de 
schade die de landbouwluchtvaart aanricht. er zijn vragen over de europese harmo-
nisatie van het beleid waarbij met name belgië en de bondsrepubliek worden genoemd. 
ook wordt de minister gevraagd meer aandacht te besteden aan de harmonische 
bestrijding van ziekten en plagen; gruys c.s. hebben kennelijk gelobbyd voor hun idee. 
Zelfs “het nodeloos lijden van parasieten” wordt aan de orde gesteld.

aan het VV is een afzonderlijke nota van Jhr. M van der goes van naters (Pvda) 
toegevoegd. de “rode jonker met het groene hart” was een natuurbeschermer van het 
eerste uur. in de nota laakt hij de vernietiging van de natuur door het gebruik van de 
chemische middelen. hij was de enige echte opponent van het wetsontwerp.120 de 
minster probeert te relativeren. hij spreekt van een evenwichtige belangenbehartiging 
tussen landbouw en volksgezondheid, al erkent hij dat de commissie Volksgezondheid 
niet is geraadpleegd. 

het ontwerp werd na enkele kleine wijzigingen aangenomen. de wet die met ingang 
van 1962 van kracht werd, regelde ondermeer de etikettering, handel, opslag en het 
gebruik van de landbouwbestrijdingsmiddelen. er werd onderscheid gemaakt tussen 
zeer giftige (voorzien van een doodskop) en giftige (andreaskruis) middelen. de doods-
kopmiddelen mochten slechts aan beroepsagrariërs boven de leeftijd van 16 jaar 
worden verkocht. de commissie bestrijdingsmiddelen kreeg de bevoegdheid over de 
toelating van nieuwe middelen te adviseren; de toelatingstermijn werd op maximaal 
10 jaar gesteld.

120   Voor de behandeling van het ontwerp heb ik de Mva op het ontwerp (1960-’61) onder nummer 6014 
geraadpleegd.
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na het verschijnen van de nederlandse vertaling van Silent Spring (1964) kwam het 
onderwerp bestrijdingsmiddelen bijna jaarlijks bij de begrotingsbehandelingen van 
landbouw en die van Volksgezondheid aan de orde. het waren naast van der goes 
van naters, gerda brautigam (Pvda), bruggeman en voorzal zijn opvolger, bioloog 
bram van der lek (beiden PsP) die bij de minister van landbouw aandrongen op een 
biologische c.q. geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen. hun opponenten 
zaten met name bij de chu en VVd.121 de bezwaren van de Pvda- en PsP-kamerleden 
tegen het gebruik van ddT en de drins werden ondersteund door de mosselsterfte in 
1964. deze werd door de toen nog jonge toxicoloog Koeman geweten aan de aldrinlo-
zingen van shell in Pernis.122 Twee jaar later kwam de massale sterfte van roofvogels 
in de publiciteit. het gebruik van de drins werd weliswaar voor zaaizaad in 1968 ver-
boden maar het was pas in 1980 dat aldrin als eerste van de drins een algeheel verbod 
kreeg opgelegd.123 over de vraag of shell als grootproducent het verbod heeft vertraagd, 
valt weinig met zekerheid te zeggen. wel probeerde het concern samen met zijn con-
currenten de gevaren van de drins te bagatelliseren en oefende het druk uit op het 
ministerie niet toe te geven aan de oppositie.124

bij de begrotingsbehandeling van Volksgezondheid was het lamberts (Pvda) die 
naast van der lek zijn zorg uitte over het residu van chemische middelen in voedsel. 
lamberts, arts, wees de staatssecretaris r.h.J. Kruisinga op de toename van het aantal 
allergieën. de bewindsman probeerde hem gerust te stellen met de opmerking dat de 
gechloreerde koolwaterstoffen binnen afzienbare tijd worden verboden.125 op ddT na, 
zou het verbod nog meer dan tien jaar op zich laten wachten.

Voorlichting en onderwijs

hoe werkte de wet in de praktijk? deels kan deze vraag worden beantwoord met de 
wijze waarop de land-en tuinbouwvoorlichting de wet benaderde. de belangrijkste 
bronnen hiervoor vormen de land- en Tuinbouwgidsen die door het ministerie sinds 
1946 jaarlijks werden uitgebracht. Ze laten zien wat de overheid belangrijk vond voor 
de agrarische sector. de dichtbedrukte boekwerken van ruim 600 bladzijden laten zich 
lezen als een almanak. een breed scala aan onderwerpen komt aan bod: van teelt- 
voeder- tot boekhoudadviezen; van techniek tot weerkunde. de namen en adressen 
van instellingen en verenigingen die van enig belang zijn voor de sector: alles is zo 
ongeveer terug te vinden. slechts de humor ontbreekt.

Pas in 1950 verschijnt een artikel van een halve pagina waarin op de gevaren van 
bestrijdingsmiddelen wordt gewezen. de schrijver is inspecteur van de Volksgezond-
heid. hij wijst erop dat de middelen vaak zware vergiften zijn. over de nieuwe mid-
delen (zoals hch en parathion) schrijft hij dat “uit het oogpunt van vergiftiging nog 
weinig of niets bekend is” en dat om die reden de verplichting geldt de voorschriften 
nauwkeurig op te volgen. de gemeentelijke en provinciale keuringsdiensten mogen dan 

121   begrotingsbehandelingen van de Tweede Kamer der staten-generaal 1964 t/m 1970. 
122  de productie was na een proefperiode van 6 jaar in 1964 gestart. archief Milieudefensie nr. 8, sept. 1999. 
123   Pas in 1980 werd aldrin, in 1982 gevolgd door dieldrin, verboden (bron: riVM, document 1 okt. 2008).
124   Geschiedenis van Koninklijke Shell, 2008, dl. 2, pag. 431 e.v.
125   begrotingsbehandeling 1969/70. Kruisinga, van huis uit arts, was voor zijn staatssecretariaat van Volksgezond-

heid tussen 1967 en 1971 directeur van dit departement. na zijn korte voorzitterschap van de chu loodste hij 
in 1969 de wet Verontreiniging oppervlaktewateren door het parlement. als staatssecretaris deelde hij waar-
schijnlijk de zorg van de oppositie maar kon hij – waarschijnlijk – de landbouwwoordvoerders van zijn partij 
niet openlijk afvallen. bovendien was de landbouwlobby nog oppermachtig. uit bodem, 1971, 83, p. 12 blijkt dat 
hij de zorg over het milieu in relatie tot die van de volksgezondheid deelde met enkele verontruste artsen. 
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wel toezicht uitoefenen maar dat laat onverlet “dat op de tuinder en den fabrikant van 
bestrijdingsmiddel de zedelijke plicht rust (…) het gevaar voor de bevolking in het oog 
te houden.126

interessant zou zijn na te gaan hoe vaak groenten en fruit op basis van residu uit de 
handel is genomen. dat zal tot 1955 niet of nauwelijks zijn voorgekomen; al was het 
maar omdat tot 1955 residutoleranties een wettelijke basis ontbeerden en het onder-
zoek kostbaar was.127 de Verslagen van het Ministerie van landbouw zwijgen over het 
onderwerp waar overtredingen van landbouwregelingen tot op de cijfer nauwkeurig 
worden vermeld. Zeker, de controle op het gebruik van bestrijdingsmiddelen was tot 
1964 geen taak van de rijksoverheid maar ook in de laatste jaren van hun verschijnen 
(1966) worden overtredingen niet genoemd. sterker nog: het departement zag voorlo-
pig af van handhaving en vervolging omdat er vanuit het bedrijfsleven veel bezwaren 
tegen de overgangsregels zijn binnengekomen.128 

hoe reageerde de landbouwvoorlichting op de wet van 1962? de Tuinbouwgids 
van 1963 besteedt er slechts één pagina aan.129 samengevat komt de inhoud neer op 
het  volgende:
–  alle middelen waarvoor toelating binnen 6 maanden bij de Pd is ingediend, blijven 

verkrijgbaar;
–  er vallen meer stoffen onder de wet dan in de oude omschrijving;
–  een bestrijdingsmiddel is elke stof die bestemd is voor het bestrijden van schadelijke 

dieren, plantenziekten of onkruid; het doden van loof of het regelen van de groei van 
planten;130

–  doodshoofdmiddelen mogen slechts aan beroepsgebruikers boven de 16 jaar worden 
verkocht;

–  op eindproducten mogen geen gevaarlijke residuen worden aangetroffen;
–   onzorgvuldige omgang met de middelen is strafbaar;
–    tenslotte wordt gewezen op de persoonlijke veiligheidsinstructies.

slechts het onderdeel “persoonlijke veiligheid” krijgt in de gidsen jaarlijks de, ken-
nelijk nodige, aandacht. gelet op de relatief geringe oplage van de gidsen, ruim 40.000 
in 1965, kan de vraag worden gesteld in hoeverre de door hoogopgeleiden geschreven 
gidsen de gemiddeld nog laag opgeleide agrarische sector bereikten. het is aanneme-
lijk dat de bereikscore voor dit onderwerp hoog was. de gidsen waren immers het 
handboek voor de voorlichters die hun kennis op vergaderingen of bij de boer aan huis 
etaleerden. en mochten er nog thuisblijvers zijn dan waren er de radiopraatjes, de han-
delaren in bestrijdingsmiddelen of de veilingen en markten die voor informatie 
zorgden. het is de vraag of de beroepsgebruikers wakker lagen van de nieuwe wet. 
Voorlopig niet, althans niet in de herinnering van gebruikers. er werd nog jaren volop 
zonder masker en beschermende kleding en schoeisel gespoten. de kans gepakt  
te worden door de Keuringsdienst van waren was klein. de enige zorg was het drei-
gend verbod van een aantal middelen; vooral bij hen die merkten dat de werking van 
een aantal middelen terugliep. Vaak, met name in de fruitteelt, leidde dit tot hogere 

126    a. Kruysse in Tuinbouwgids (Tg) 1950, p. 223. de passage is gebaseerd op de toen nog gebrekkige regelgeving 
en laat zien hoe traag de overheidsvoorlichting op de nieuwe middelen reageerde.

127   Zie ook de hiervoor beschreven opmerking van de farmacoloog Van genderen. 
128  Vdl 1965, p. 89 e.v.
129  Tuinbouwgids 1963, p. 240.
130   deze bepaling zou nadelig uitpakken voor de biologische landbouw. Zo was het spuiten van zelfgemaakte 

brandnetelgier of suikerwater in beginsel strafbaar.
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doseringen van een mix van bestaande en nieuwe middelen onder het motto: “baat 
het niet, dan schaadt het niet”.131

naar ongevallen en ziekten door het gebruik van bestrijdingsmiddelen is in neder-
land nooit specifiek onderzoek verricht.132 over de schade aan de menselijke gezond-
heid valt qua aard en omvang dus weinig te schrijven.133 een aantal beroepsgebruikers 
noemden off the record klachten als hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid na het 
spuiten. hierbij gaven ze toe dat ze zich niet genoeg hadden beschermd. de gang of 
een telefoontje naar de huisarts, zoals aangeraden door de voorlichting, was er niet bij. 
boeren, tuinders, loonspuiters en spuitvliegers waren door de aard van hun beroep 
geen artsenbezoekers. Ze kenden langzamerhand de risico’s en namen ze voor lief.134 
boeren en tuinders letten vooral op de effectiviteit en de prijs van de middelen en 
vergaten “voor het gemak” de kosten van apparatuur, brandstof en tijd. de variabele 
kosten werden meestal intuïtief afgewogen tegen de vaste kosten. Vanaf het zaaien of 
poten werd het gewas tot de vaste kosten gerekend. de toenemende eisen ten aanzien 
van uiterlijk en uniformiteit van de markt lieten hun steeds minder speelruimte. Ten-
slotte was de tijd voorbij dat zij een gewas door natuurlijke omstandigheden, het weer 
daargelaten, konden laten verkommeren. de groeiende specialisatie en de druk van 
de bank lieten dat niet toe. 

de invloed van de voorlichting op het landbouwonderwijs bleef sterk. de formele band 
tussen beide was al meer dan een generatie oud en zou pas in de loop van de jaren 
zestig losser worden.135 de bekostiging van en het toezicht op het onderwijs bleef 
evenwel in handen van het Mvl. de leerboeken, voorzover nog te achterhalen, tonen 
na 1949 een omslag in de behandeling van het onderwerp “bestrijding van ziekten en 
plagen”. het gebruik van de nieuwe chemische middelen wordt als vanzelfsprekend 
aangeraden. Ze laten zich lezen als een uittreksel van de land- en Tuinbouwgidsen.136 
Voor honderdduizenden leerlingen die in dit tijdvak het lager land- en tuinbouwon-
derwijs volgden, was deze leerstof verplichte kost.137 het is niet uitgesloten dat de, niet 
als zodanig beleefde, indoctrinatie toentertijd invloed heeft gehad op het weinig kri-
tisch bewustzijn van de consument. 

131    Voor de glastuinbouw in het westland, zie van doesburg, 1999, p. 83 e.v. hij schrijft dat de tuinders met gratis 
monsters van nog niet toegelaten middelen waaronder kwikverbindingen, werden overladen. het onderzoek 
werd dan volgens een receptuur van de tuinder in nauwe samenwerking met de 
rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst door het Proefstation in naaldwijk verricht.

132   Tot 2001 registreerde het nationaal Vergiftings informatie centrum (nVic) ongelukken met deze middelen 
niet systematisch (telefonische mededeling mevr. h. Mulder-spijkerboer van het nVic).

133  Zie hierover hoofdstuk 5.
134   e. heins, begonnen bij de Pd, en sinds begin jaren zestig handelaar in bestrijdingsmiddelen in de bommeler-

waard met o.a. grote gemeenten als amsterdam als klant, erkende in een interview dat er wel eens wat 
misging. Volgens hem waren het vooral de vrouwen , die gewend waren etiketten te lezen, die hun man tot 
voorzichtigheid maanden. 

135   Van doesburg geeft in Honderd jaar praktijkonderzoek, p. 97 een saillant voorbeeld van deze relatie in het 
westland.

136   o.a. in warffemius (tuinbouwonderwijzer) en fremouw (T.a. bij de Pd), De dieren in de tuinbouw, het boek 
beleefde ten minste 8 drukken. opvallend is het leerboek van Van dijk, Plantenziekten in de tuinbouw, 1955.  
hij toont zich zonder briejèr te noemen, een aanhanger van diens opvatting wat ondermeer blijkt uit de zin: 
“de kennis van de nuttige insecten is zeker zo belangrijk als die van de schadelijke insecten” (p. 150). ook 
beschrijft hij kort en zakelijk de bd-methode. het is ook al opvallend omdat Van dijk leraar was aan de 
rijkstuinbouwschool in boskoop; de gemeente was hèt nationale exportcentrum van de boom- en sierteelt 
waar de Pd dus extra streng controleerde.

137   in 1949 volgden bijna 17.000 leerlingen deze vorm van onderwijs aan ruim 260 land- en tuinbouw(vak)scholen 
(Vdl, 1950, p. 238 e.v.). in 1956 was dit aantal bijna 26.000. in hetzelfde jaar volgden ook nog eens bijna 34.000 
mensen een land- of tuinbouwcursus (Vdl, p. 254 e.v.).
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De consument

Tenslotte rijst de vraag hoe “de consument” op de ontwikkeling van het consumabele 
eindproduct reageerde. de oorlog had aan kieskeurigheid een eind gemaakt. Vooral na 
de zomer van 1944 was het voor de randstedelijke bevolking een zaak van overleven 
geworden. de hoop op een snelle geallieerde overwinning hield veel mensen op de been.

de naoorlogse voedseldistributie zorgde weliswaar voor voldoende calorieën maar 
gaf nog weinig ruimte aan kieskeurigheid. Pas na 1950 nam het aanbod van levensmid-
delen toe. Voor de plattelandsbevolking lag dat anders; deze had slechts last van de 
distributie van producten als koffie en suiker. rond 1960 begonnen de eetpatronen 
van stad en platteland naar elkaar toe te groeien. de ijskast en de diepvriezer – de 
laatste was aanvankelijk in de vorm van huurkluisjes vooral populair op het platte-
land – begonnen aan hun opmars. Voorlopig wisten de bakkers, slagers, groenten- en 
melkboeren dank zij de groeiende bevolking en de stijgende welvaart hun bestaan te 
rekken. weliswaar waren de grootgrutters als albert heijn, de gruyter en simon de 
wit in de grotere gemeenten al aanwezig maar ze beperkten zich tot droogwaren en 
het vloeroppervlak van hun winkels was nog beperkt. naast de stijgende koopkracht, 
profiteerde de middenstand van de klantentrouw die mede werd bepaald door de 
invloed van de verzuiling.138 bovendien waren de aanvoerlijnen nog kort. Zo kende 
nederland in 1949 een kleine 600 zuivelfabrieken139 en in 1963 nog ongeveer 150 groen-
ten- en fruitveilingen.140

Met het groeiende aanbod van voorverpakte levensmiddelen en de popularisering 
van de auto begin jaren 60 verdween de overvloed aan verkooppunten. wel wisten de 
openluchtmarkten zich te handhaven. de merken van de levensmiddelen kregen met 
behulp van reclame en spaaracties de consumenten in hun greep. de supermarkten 
stonden klaar om in navolging van de V.s. aan hun opmars te beginnen. 

concerns als unilever bouwden hun netwerk in de voedingsvoorlichting met succes 
uit.141 Met uitzondering van de Planta-affaire in 1960 bleven voedselschandalen uit.142

de relatieve rust aan het nationale voedselfront had veel, zo niet alles te maken met 
het beeld van een betrouwbare en zorgzame overheid. illustratief is een radiopraatje 
voor de ncrV-radio waarin de vraag aan de groenteman wordt gesteld: “Men zegt dat 
er tegenwoordig zoveel giftige stoffen worden gesproeid. is dat niet schadelijk?” het 
antwoord is: “Mevrouw, zolang wageningen over ons waakt, hoeft u geen zorg te 
hebben”.143 in landen als de V.s., duitsland en Zwitserland maakten consumenten zich 

138    Persoonlijke noot als toelichting: mijn moeder liet mij boodschappen doen bij 4 verschillende kruideniers; 
daarnaast liet zij door een kruidenier uit een nabijgelegen dorp wekelijks een aantal boodschappen bezorgen. 
Verder werd ik wekelijks naar 3 groenteboeren gestuurd. na de melkslijtersanering hield zij haar oude 
melkman aan die haar wekelijks 2 pakjes margarine bezorgde. naast 2 banketbakkers onderhield ze slechts 
één broodbakker en één slager. de voorkeur voor alle genoemden werd bepaald door een mengeling van prijs/
kwaliteit (kruidenierswaren), trouw en geloofsrichting. de voorkeur voor de groenteman was afhankelijk 
van de kwaliteit van het product (b.v. veel of geen zand in de spinazie); de vroegere melkman uit medelijden; 
de bakker om zijn rol in het verzet in de oorlog en de slager om zijn kwaliteit. 

139   bieleman, 2008, p. 530.
140   Tuinbouwgids 1962. 
141   Van otterloo, 1990, p. 180 e.v.
142    de Planta-margarine veroorzaakte bij een groot aantal mensen huiduitslag waaraan enkelen zouden zijn 

overleden. een staatscommissie onder leiding van oud-premier w. drees deed onderzoek naar de affaire. 
Zonder schuld te erkennen keerde unilever een schadeloosstelling aan de getroffenen uit.

143   Vruchtbare aarde (Va), 1959, 4, p. 17.
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wel zorgen over de chemische toevoegingen aan en residuen in voedsel.144 Medici hier 
lieten zich bij hoge uitzondering uit over de invloed van het milieu op de gezondheid.145 

de vraag is nu: welk beleid voerde de overheid ten aanzien van de voedselvoorzie-
ning en de voedselkwaliteit? de laatste was vervat in de warenwet van 1919. deze had 
tot doel de volksgezondheid en de consument tegen bedrog te beschermen.146 Qua 
voedselvoorziening had zij met de distributiewet in 1917 de nodige ervaring opgedaan. 
al in 1934 toen de oorlogsdreiging nog ver weg leek, had s.l. louwes, directeur op het 
ministerie van landbouw een wet voorbereid die, in samenwerking of onder toezicht 
van de duitse autoriteiten, direct na de capitulatie in werking trad. het was ook 
louwes die in 1939 de stichting tot wetenschappelijke Voorlichting op Voedingsgebied 
had opgericht. eén van de activiteiten was het uitgeven van het maandblad “Voeding” 
dat bestemd was voor artsen, voedingsdeskundigen en overheidsinstanties.147 in mei 
1940 werd een Voedingsraad als commissie van de gezondheidsraad ingesteld om 
onafhankelijk wetenschappelijk advies op het gebied van voeding te formuleren. in 
1941 werd het Voorlichtingsbureau opgericht met de arts en voedingskundige c. den 
hartog als directeur.148 het bureau gaf voorlichting aan brede lagen van de bevolking; 
het eerste resultaat was de Voedingsmiddelentabel in datzelfde jaar. de voedselvoor-
ziening en de voorlichting hebben tot oktober 1944 succes gehad. het geschatte aantal 
van 16.000 slachtoffers als gevolg van ondervoeding in de hongerwinter was relatief 
gering. als één van de oorzaken van dit kleine aantal is de betrekkelijk hoge consump-
tie van groenten genoemd.149 

nadat de eerste levensbehoeften waren vrijgegeven, daalde het verbruik van brood 
en “zelf gekookte” aardappelen en steeg dat van suiker, vlees en voedingsvetten.150 de 
inhaalslag werd gevolgd door een steeds hogere consumptie van deze producten. 

Met terugwerkend inzicht zagen voedingsdeskundigen 1950 als het jaar waarin uit 
volksgezondheidsoogpunt het optimum in calorieënverbruik werd bereikt.151 nadien 
begonnen zij zich zorgen te maken over het toenemend vetgebruik. de leidse internist 
Prof. dr. J.J. groen was in nederland de eerste autoriteit die al voor de oorlog wees op 
een mogelijk verband tussen cholesterol en hart- en vaatziekten.152 wel was hij een 
voorstander van het gebruik van zuivelproducten ook al vanwege de vitaminen en 
mineralen die deze bevatten. het Voorlichtingsbureau bleef dan ook het verbruik 
ervan stimuleren. het bureau adviseerde in 1953 met de “Schijf van Vijf ” bij elke maaltijd 
een zuivelproduct te nuttigen. de voedingsautoriteiten die nauw contact onderhielden 
met het Zuivelbureau, het propaganda-orgaan van de zuivelindustrie, reageerden 

144   in de V.s. hield een congrescommissie naar aanleiding van ongerustheid onder consumenten een hoorzitting 
naar het gebruik van chemicaliën in levensmiddelen en cosmetica (1951). in Zwitserland was het de arts 
r. bircher die de klok luidde en in duitsland zorgde nitriet in vleeswaren voor een schandaal (1957). bron V.a. 
1958, 1. p. 3 e.v. Zie ook hoofdstuk 4. 

145    het Tweede Kamerlid lamberts was één van de uitzonderingen. Tot die uitzondering behoorden enkele 
antroposofische artsen. in bodem zijn enkele artikelen te vinden waarin artsen zich bezorgd tonen over de 
voedselkwaliteit. de sociaal-geneeskundige e. wennen stelde in bodem 1971, 83, p. 13 e.v. het onderwerp aan 
de orde (bron: Medisch contact, 1970). het KnMg hield de boot kennelijk af. de toenmalige staatssecretaris 
van Volksgezondheid Kruisinga zou overigens positief hebben gereageerd.

146   de centrale overheid was, europees gezien, geen voorloper. overigens hadden de grote gemeenten rond 1900 
een keuringsdienst (Van otterloo, 1990, p. 104).

147   deze passage is gebaseerd op a.P. den hartog e.a. De voeding van Nederland in de twintigste eeuw, 2001, p. 30 e.v.
148   c. den hartog werd als eerste in 1954 tot buitengewoon hoogleraar in wageningen benoemd en in 1969 tot 

hoogleraar in de voedingswetenschappen aldaar. 
149   a.P. den hartog, 2001, p. 30 e.v.
150   Vdl, 1948, p. 175.
151   Montijn, Aan Tafel; vijftig jaar eten in Nederland, 1991, p. 132.
152   a.P. den hartog, p. 61 e.v.
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hiermee op het dalend gebruik van melk.153 Met grootse campagnes voor schoolmelk 
zoals “Joris Drie Pinter”, trachtte het Zuivelbureau de dalende consumptie te compen-
seren. 

het Voorlichtingsbureau onderhield ook nauwe betrekkingen met het centraal 
bureau van Tuinbouwveilingen en later met het Productschap voor groenten en fruit. 
wel werd de formele band met het Ministerie van landbouw en Voedselvoorziening 
in 1954 vervangen door een stichting als rechtspersoon maar dat nam niet weg dat de 
belangrijkste actoren op voedingsgebied hun invloed behielden. in deze periode waren 
het gevaar van overvoeding en het tekort aan vitaminen en mineralen speerpunten 
van de voorlichting. onderwerpen als dubieuze additieven en residuen van bestrij-
dingsmiddelen werden genegeerd.154 de bezorgdheid hierover van enkele parlementa-
riërs sinds 1964 en over de al te nauwe relatie tussen de Voedingsraad en het Miniserie 
van landbouw kreeg weinig steun.155

Controle op (bio)chemische voedselveiligheid

hoe was of werd de controle op de nieuwe gevaren die het voedsel bedreigden, gere-
geld? het was de food and drugs administration (fda) in de V.s. die het voortouw 
nam bij de beoordeling van de landbouwbestrijdingsmiddelen. dit initiatief was 
ondermeer het gevolg van een verbetering van de gaschromatografie waarmee meer 
stoffen sneller konden worden gedetecteerd. in 1955 werd het fao/who expert 
committee opgericht. Zijn taak was de lidstaten van de Vn te adviseren over onder-
werpen van voedselveiligheid. in 1962 werd de codex alimentarius commissie inge-
steld. deze had tot doel aanbevelingen te doen met betrekking tot de voedselveiligheid 
en te voorkomen dat problemen met residuen handelsbarrières zouden veroorzaken. 
in 1963 volgde de eerste Meeting on Pesticides onder auspiciën van de fao en who. 
deze adviseerde over de zogenaamde adi’s (acceptable daily intake) en Mrl’s 
(Maximum residu levels).156 gelet op de jaartallen valt niet uit te sluiten dat Silent 
Spring de institutionalisering van genoemde organen heeft versneld.

in 1956 had de Voedingsraad op initiatief van het riV, het latere riVM, voor het 
eerst richtlijnen vastgesteld voor de toevoeging van chemische hulpstoffen en addi-
tieven.157 de gemeentelijke en Provinciale Keuringsdiensten van waren (Kvw) 
werden belast met de controle. deze diensten, elf in totaal, waren betrekkelijk auto-
noom. Zo konden zij zelf het aantal inspecties en monsters bepalen. bovendien konden 
de inspecteurs beslissen welke sancties werden opgelegd. deze waren: het geven van 
een waarschuwing, het opmaken van een proces-verbaal en/of vernietiging van de 
partij die de norm overschreed. uit het beperkt aantal verslagen heb ik die van amster-
dam en nijmegen geselecteerd.158 amsterdam wegens zijn voorbeeldfunctie in keu-
ringsland159 en  nijmegen wegens zijn verzorgingsgebied – het telde zo’n 10 veilingen 

153   Van otterloo in Techniek in Nederland, dl. iii, 2000, p. 270. c. den hartog was ook adviseur van het Zuivelbureau. 
154   Montijn, 1991, p. 135. dat gold ook voor het tijdschrift Voeding. wel deed den hartog in 1957 een uitgebreid 

verslag van een internationaal symposium in wenen over chemicaliën”. in de Tweede Kamer was het 
lamberts die in 1968 opmerkte dat de Voedingsraad de landbouwbelangen wel erg liet prevaleren boven die 
van Volksgezondheid (begrotingsbehandeling Tweede Kamer, 1968/69). 

155  o.a. lamberts bij de begrotingsbehandeling van Volksgezondheid van 14-11-1968.
156  Koeman, Het venijn zit in de staart, 2000, p. 32 e.v.
157  Koeman, Het venijn zit in de staart, 2000, p. 3.
158  de toegankelijkheid blijkt beperkt: zie www.archief.nl
159   Verslag Kvw amsterdam 1964, p. 8. h.J. hardon, bijzonder hoogleraar levensmiddelenleer, was hiervan 

directeur.
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– waarin een grote verscheidenheid aan agf (aardappels, groenten en fruit) naast 
zuivel en vlees werd geproduceerd. 

in 1964 omvatte het werkgebied van de amsterdamse Kvw bijna 1,25 miljoen inwo-
ners, verspreid over 22 gemeenten. in dat jaar meldt het verslag dat het toezicht op 
residu’s krachtens de bestrijdingsmiddelenwet niet alleen een taakuitbreiding bete-
kent maar ook “een hechtere basis” heeft gekregen. het aantal agf monsters bedraagt 
dan 638 op een totaal van ruim 16.000 van allerhande producten, van cosmetica tot 
kinderspeelgoed: dat wil zeggen minder dan 5 procent. Van de 43 monsters aardbeien 
die ik als voorbeeld neem, blijken in dat jaar 10 een te hoog gehalte aan ondermeer 
gechloreerde koolwaterstoffen te bevatten. sancties worden niet vermeld. als gevolg 
van onrust in duitsland over residu van aldrin en dieldrin in wortelen in dat jaar nam 
de dienst 25 steekproeven. drie blijken de maximaal toegestane waarde te overtreffen. 
in geconserveerde babyvoeding werden de middelen evenwel niet gevonden. in dit 
verband is het spijtig te constateren dat het vroegere nutricia, een grote internationale 
speler op de markt van babyvoeding, geen gegevens over de zuiverheid van haar pro-
ducten heeft nagelaten.160

in 1967 klaagt de dienst over de beperkte capaciteit om monsters te onderzoeken. 
“er zijn dringend analysemethoden gewenst die het residu in een minimale tijd aan-
geven. hiermee kunnen we uit het oogpunt van de volksgezondheid maatregelen 
nemen (bedoeld is: het vernietigen van een partij) (…). Veel analysemethoden zijn te 
duur (…). denk aan een vrachtwagen die binnen 24 uur moet worden gelost (…).”161 

in dat jaar zijn, op verzoek van de hoofdinspectie, 473 partijen aardbeien bemonsterd; 
107 bevatten middelen die de wettelijke tolerantiegrens te boven gaan. Van de 113 krop-
slamonsters blijken er 63 positief te scoren op gechloreerde koolwaterstoffen waaronder 
aldrin, ddT en lindaan. Vier partijen scoren boven de wettelijke tolerantiegrens. 

in 1969 worden op de 339 partijen aardbeien 45 maal eupareen, een fungicide, aan-
getroffen. eén partij wordt vernietigd. Van de 220 bemonsterde partijen kropsla 
worden er 26 afgekeurd als gevolg van te hoge waarden aan lindaan en zineb. in het 
genoemde tijdvak worden melkproducten niet op ddT of antibiotica maar slechts op 
microbiologische verontreinigingen gecontroleerd.162 

de Keuringsdienst van nijmegen omvatte 71 gemeenten in 1954. in 1955 bemonsterde 
zij voor het eerst agf op landbouwbestrijdingsmiddelen. Van de in totaal 76 monsters 
blijken er slechts 3 partijen kropsla en evenzoveel kersen parathion, overigens beneden 
de toegestane norm, te bevatten.163 de uitslag is geruststellend maar roept de vraag 
op hoe betrouwbaar de meting met de toenmalige apparatuur was. wel constateert 
de dienst in 1960 naar aanleiding van een klacht over de dood van 7 kanaries dat de 
kropsla die hen is gevoerd, 58 mg/kg aan Parathion bevatte: een hoeveelheid die de 
toenmalige meetapparatuur kennelijk niet ontging.

in 1966 werden van de 265 gecontroleerde partijen kropsla er 18 afgekeurd nadat in 
86 de aanwezigheid van insecticiden is vastgesteld. Van de 109 partijen aardbeien 
worden er 8 afgekeurd door een te hoog residu aan insecticiden. in dat jaar worden 20 
waarschuwingen gegeven en 9 processen-verbaal (Pb) opgemaakt.

160   Volgens een brochure uit 1971 verrichtte nutricia controles op het veld van de contracttelers. daarnaast werd 
al voordien met geavanceerde apparatuur onderzoek gedaan naar residu van insecticiden (telefonisch 
interview h.h.M. burgt, toenmalig onderzoeker bij nutricia).

161   Verslag Kvw amsterdam 1967, p. 10.
162  dit gold kennelijk voor alle Kvw’s, Zie ook a.P. de Knegt-van eekelen in Techniek in Nederland, iii, 2000, p. 315.
163   Verslag Kvw nijmegen 1955. de hierna volgende gegevens zijn ontleend aan de over het genoemde jaar 

vermelde gegevens.
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het relatief aantal grote controles van aardbeien blijkt in 1969 zijn vruchten te hebben 
afgeworpen. Met de verbeterde detectie-apparatuur164 werd van de 339 partijen er 
slechts één afgekeurd. Voor kropsla geldt dit niet. Van de 220 partijen werden er 26 
afgekeurd, vooral op aanwezigheid van lindaan en zineb. het laatste, een fungicide, 
had waarschijnlijk betrekking op kassla.

wat is de waarde van deze opsomming? Minder dan één micromille van alle aange-
voerde agf werd bemonsterd. de statisticus mag het zeggen. de media toonden in 
hun algemeenheid geen belangstelling voor de cijfers. wellicht was er ook weinig 
reden toe. de adi van een middel was immers gesteld op éénhonderdste van wat op 
basis van dierproeven voor mensen schadelijk werd geacht. de toenmalige wetenschap 
ging ervan uit dat deze maatstaf ook bij de inname van een cocktail van gifstoffen 
veilig was.165 de rol van de voedingsmiddelenindustrie is in dit proces onderbelicht.166

Conclusie

na de oorlog gaf de regering de hoogste prioriteit aan het herstel van de voedselvoor-
ziening en de hervatting van de agrarische export. onder leiding van de voortvarende 
sociaal-democraat Mansholt werd het eerste doel al in 1948 bereikt. Vervolgens richtte 
hij zijn beleid op de export via het stimuleren van de vergroting en de kwaliteitsver-
betering van de productie. aanvankelijk koos hij voor een structuurbeleid waarin kost-
prijsverlaging c.q. verhoging van de arbeidsproductiviteit centraal stond. onder druk 
van de agrarische sector en de Tweede Kamer moest hij zich neerleggen bij de 
bestaande praktijk en ideologie van het gezinsbedrijf. Via een kostbaar prijsbeleid 
waarvan vooral de zuivelsector profiteerde, probeerde hij de boeren voor zich te 
winnen. overigens gaf hij indirect door grootschalige ruilverkavelingen en extra finan-
ciering van het oVo-drieluik vorm aan een structuurbeleid. Ter ondersteuning van 
zijn politiek stimuleerde hij de instelling van de Publiekrechtelijke bedrijfsorganisa-
ties zoals het landbouwschap; in ruil voor medeverantwoordelijkheid kregen zij advi-
serende en uitvoerende bevoegdheden. Vooral de instelling en het functioneren van 
het landbouwschap leidde tot een breed boerenprotest waardoor het ondanks zijn 
wettelijke status, weinig draagvlak kreeg. in feite kon de, loopbaan-lang van “commu-
nistisch-dirigisme” beschuldigde, Mansholt voortbouwen op de al in de jaren 30 door 
de overheid geleide landbouwpolitiek. het ambtelijk instrument groeide in en na de 
oorlogsjaren uit tot een machtige bureaucratie. 

de totstandkoming van de eeg waarin Mansholt een voortrekkersrol vervulde, sti-
muleerde de nederlandse productie- en exportpolitiek. de vee- en zuivelbelangen 
werden veiliggesteld met een voor nederland gunstig marktprijsbeleid en een heffings-
vrije invoer van oliehoudende zaden. Voorts kreeg de groenten- en bloemensector een 
impuls door een grotere interne vrije markt. weliswaar werd Mansholts plan voor een 
structuurbeleid ter bevordering van de concurrentie op de wereldmarkt na fel euro-
pees boerenprotest afgewezen, ook hier zou het via een omweg van het markt- en prijs-
beleid tot een uitstoot dan wel afvloeiing uit de landbouw leiden.167 in nederland had 

164   aangeschaft in 1968. 
165   besemer, Residuen van bestrijdingsmiddelen, Jaarboek nibeM 1970, 3-11-1971, p. 9 e.v.
166    de bijdrage van g. Korver , Voeding, gezondheid en de voedingsmiddelenindustrie in a.P. den hartog 2001, geeft 

hierover teleurstellend weinig informatie.
167   Zie hoofdstuk 5.
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het beleid ertoe bijgedragen dat er sinds 1950 ruim 150.000 arbeidsplaatsen in de pri-
maire landbouw, een kwart van het totaal, waren verloren gegaan.

Vervolgens kwam de vraag aan de orde of en in hoeverre het landbouwkundig onder-
zoek en de voorlichting inspeelden op het beleid van kostprijsverlaging c.q. arbeids-
productiviteit. uit het voorgaande blijkt dat de overheid met zijn directe belangen in 
de kunstmestindustrie er veel aan gelegen was met het door haar gefinancierde 
bodemkundig onderzoek het gebruik van kunstmest te bevorderen. dit had tot resul-
taat dat het verbruik nog verder groeide en nederland zijn al in 1930 verworven top-
positie in het gebruik per hectare behield. de onrust van een zeer kleine minderheid, 
onder wie de gezaghebbende veterinair grashuis, hierover had geen effect; evenmin 
als zijn waarschuwing tegen het overmatig gebruik van antibiotica in veevoer. Voor 
het gebruik van stadscompost – in de productie ervan hadden de grote gemeenten aan-
zienlijk financieel belang – had Mansholt wel oog maar de voorlichting was in navol-
ging van het landbouwkundige onderzoek met bijna uitsluitend gericht op kunstmest.

de toepassing van het breedwerkende ddT (ca. 1945), al snel gevolgd door die van 
andere gechloreerde koolwaterstoffen en chemische fungiciden inclusief nematoden 
bij het bestrijden van plagen en ziekten, betekende een revolutie in het plantenziek-
tekundig onderzoek; overigens had dit zich al vanaf de jaren 20 in deze richting ont-
wikkeld. het onderzoeksgebied versmalde zich tot het ontwikkelen van chemische 
bestrijdingsmiddelen en tot de detectie van onbekende plaagorganismen.

rachel carsons “Silent Spring” (1962) veroorzaakte in tegenstelling tot landen als de 
V.s. en het V.K. in nederland geen revolutie in het denken over chemische gewasbe-
scherming al moet het directe effect op de landbouwpraktijk in die landen worden 
gerelativeerd. bijzondere aandacht is in deze studie besteed aan de wijze waarop een 
elite van biologen en aanverwante wetenschappers op carson reageerde. de negatieve 
reacties op een congres van de Knaw in 1964 kunnen worden gelezen als een ther-
mometer over het denken over gewasbescherming en hun invloed op het milieu en de 
menselijke gezondheid in die jaren. opvallend is het ontbreken van een bijdrage van 
briejèr als directeur van de machtige Pd en daarmee eindverantwoordelijke voor de 
kwaliteit van de export waarin nederland op de wereldranglijst de derde plaats in nam. 
hij had al bij zijn aantreden in 1949 gewaarschuwd voor de gevolgen van de chemica-
lisering van de landbouw. aannemelijk is dat zijn opvattingen als bedreigend werden 
ervaren door en voor het agrarisch bedrijfsleven waarin de agrochemische industrie 
een belangrijk aandeel had verworven. 

inmiddels was na langdurige voorbereiding de bestrijdingsmiddelenwet van kracht 
geworden die regels ten aanzien van toelating, residutoleranties en gebruik stelde. 
Mede naar aanleiding van voorvallen van massale vogelsterfte uitten enkele sociaal-
democratische en radicaal-socialistische Kamerleden hun bezwaren tegen de ruimte 
die de wet bood. hun argumenten vonden nauwelijks weerklank; evenmin als die van 
hun collega’s die op de gevaren voor de volksgezondheid wezen. Pas begin jaren 70 
werd in navolging van andere landen het gebruik van ddT verboden. het verbod op 
de drins volgde in 1980. de wet had geen invloed op de omvang van het gebruik. naar-
mate de resistentie van een aantal middelen toenam, nam het zelfs toe. Voor vergifti-
ging werden gebruikers wel gewaarschuwd maar het aantal slachtoffers hiervan bleef 
onbekend; enerzijds omdat boeren en loonspuiters de risico’s voor lief namen; ander-
zijds omdat de volksgezondheidsinstituties de vergiftigingsgevallen niet apart regis-
treerden dan wel publiceerden.

in de voedingsvoorlichting die de overheid al in 1940 ter hand had genomen, was er 
hoegenaamd geen aandacht voor de chemische contaminatie van voedingsmiddelen. 
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de overheidsvoorlichting die nauwe banden onderhield met de agrarische en voedings-
middelensector, richtte zich met haar nutritionistische benadering aanvankelijk op 
evenwichtige voeding waarin met name de consumptie van binnenlandse producten 
als zuivel en groenten werd aanbevolen. in de loop van het tijdvak concentreerde zij 
zich op het voorkomen van overgewicht. de “chemische” voedselveiligheid achtte zij 
niet in het geding aangezien, zeker niet na het volgen van de codex alimentarius in 
de loop van de jaren 60. steekproeven van de betrekkelijk onafhankelijke Keurings-
diensten van waren wezen evenwel uit dat een relatief groot aantal agf-monsters – 
het controleren van zuivelproducten behoorde niet tot hun taak – residu van bestrij-
dingsmiddelen bevatte. over de betekenis van het relatief kleine aantal geconstateerde 
overschrijdingen, valt statistisch weinig te zeggen; over de epidemiologische gevolgen 
evenmin al stond het onderzoek van de schadelijke gevolgen van persistente bestrij-
dingsmiddelen en naar de combinatie ervan voor de humane gezondheid op langere 
termijn, nog in de kinderschoenen. de nederlandse consument had en hield evenwel 
vertrouwen in de voorlichting van de overheid. hij betaalde gewillig mee aan het, rela-
tief dure, kostprijsgerichte overheidsbeleid. het waren jaren van groeiende en onge-
kende welvaart waarin de voedingskosten steeds minder het gezinsbudget belastten. 
Zo betaalde hij ongemerkt mee aan de richting van het landbouwbeleid dat gericht 
was op “de Prijs van de arbeid”.
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hoofdstuk 4

bliJVend isoleMenT

De omtrek van de BD-landbouw en de organische landbouw  
(1945-1970)

als gevolg van het naziregiem had duitsland zijn plaats als gidsland in de bd-land-
bouw moeten opgeven. in het door de sovjet-unie beheerste oost-duitsland waar 
vanouds de grootste bedrijven waren, zou deze vorm van landbouw pas na de wende 
in 1989 opnieuw een kans krijgen. in het toen nog door de westerse geallieerden 
gecontroleerde west-duitsland riep heinze in 1946 opnieuw een Forschungsring in 
leven. in 1950 werd in darmstadt een bd-onderzoeksinstituut opgericht; het tijd-
schrift “Lebendige Erde” en de demeterbund volgden in 1954. het Zwitserse dornach 
bleef sinds 1937 hèt antroposofische ontmoetingscentrum van europa. weliswaar 
telde de Zwitserse bd-vereniging in 1947 een kleine 500 leden maar er waren slechts 
vier boeren die de bd-methode hadden omarmd.1 

omstreeks 1950 kreeg de organische landbouw in de bondsrepubliek een nieuwe 
impuls met het tijdschrift “Boden und Gesundheit”. de “typisch duitse insteek” met zijn 
belangstelling voor gezondheid blijkt uit de titel. de vereniging die het blad uitgaf, 
probeerde de afzet van organisch geteelde producten te stimuleren door huisverkoop 
van boer aan consument.. Pas in 1971 organiseerden de biologisch-organische groente-
telers zich in een vereniging die later bekend werd onder de naam “Bioland”.2

sterker was de impuls die in Zwitserland uitging van de bioloog hans Müller (1899-
1988) en zijn vrouw Maria (1894-1969). in de jaren 30 spande hij zich via vormingswerk 
in voor het behoud en de ontwikkeling van de kleine boerenstand. sinds de jaren 40 
maakte hij zich sterk voor het verbreiden van zijn ideeën over biologisch-organische 
landbouw. hij baseerde zijn landbouwmethode aanvankelijk vooral op de bodemthe-
orie van sir albert howard. na 1950 was het de duitse arts en bacterioloog hans Peter 
rusch (1906-1977) bij wie hij steun voor een theoretisch, microbiologisch, fundament 
voor zijn methode zocht en vond.3 rond 1950 stichtte hij met geestverwanten een land-
bouw- en verwerkingscoöperatie. enkele jaren later waren biologisch producten al in 
het grootwinkelbedrijf Migros verkrijgbaar.4 Silent Spring had een duidelijke stimulans 
op de afzet. de vraag is interessant waarom de biologisch-organische landbouw juist 
in Zwitserland met een professionele ketenorganisatie van de grond kwam; temeer 
daar het land een machtige agrochemische industrie zoals basf, ciba-geigi en 
hoffmann kende. naast de wervende rol van Müller moet het antwoord worden 
gezocht in de zuinigheid van boeren op hun erosiegevoelige grond; voorts werd de 

1  Vruchtbare Aarde (Va) 1947, p. 39.
2   Vogt, Entstehung und Entwicklung, 2000, p. 237 e.v.
3   Vogt, Entstehung und Entwicklung, 2000, p. 197 e.v.
4   de oprichter van Migros, g. duttweiler, begon met een rijdende winkel. na de oorlog vestigde hij de eerste 

supermarktketen in europa. Zijn succes was ondermeer te danken aan het feit dat hij grossiersprijzen 
berekende aan de consument. albert heijn j.r. liep in de jaren 50 stage bij Migros (bron: b. sluyter, Kijken is 
grijpen; zelfbedieningswinkels in Nederland na 1945, 2007, p. 166). 
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binnenlandse markt beschermd door hoge invoerheffingen waardoor het prijsverschil 
tussen biologische en gangbare producten minder groot was dan in de eeg-landen. 

in het Verenigd Koninkrijk (VK) ontstond in 1931 de antroposophical agricultural 
foundation waarvan zich al snel een aantal leden door onenigheid afsplitste. in 1947 
telden beiden organisaties een kleine 400 leden waarvan ca. 150 boeren en tuinders. 
de werkelijke pionier van de biologische landbouw was sir albert howard (1873-1947) 
die al vroeg in de 20e eeuw in india proeven met kompost had gedaan ter verbetering 
van de bodemvruchtbaarheid. hij kwam na langdurig onderzoek tot de slotsom dat 
plantenziektekundig onderzoek nutteloos is zonder de samenhang tussen bodem en 
planten te bestuderen. hij concludeerde dat “de gezondheid van bodem, plant, vee en 
mens één en ondeelbaar is”. hij bepleitte respect voor de wijze waarop de oosterse 
volkeren hun grond behandelen.5 Zijn theorie vond aanhang bij de gezaghebbende 
bioloog sir george stapledon (1882-1960) die met zijn opvattingen over erosie, humus-
vorming en kunstweiden tijdens de Tweede wereldoorlog invloed had op het britse 
landbouwbeleid.6

 Toch duurde het nog tot 1952 voordat howard samen met lady eve balfour (1899-
1990) de soil association oprichtte, de eerste britse vereniging van biologische land-
bouwers. onder de bezielende leiding van eve balfour ging het “haughley’s experi-
ment” van start. het proefbedrijf was gericht op het aantonen dat compost een gezon-
der gewas en vee gaf dan kunstmest. het was een zeer kostbaar experiment met als 
gevolg dat de lady veel tijd aan wereldwijde fondsenwerving kwijt was. daar stond 
tegenover dat haar inspirerende optreden duizenden boeren her en der in de domini-
ons overhaalde haar methode toe te passen.7 uit het vorige hoofdstuk bleek dat de 
Vereniging bodem een tamelijk intensief contact met de soil association onderhield.

in denemarken bestond al sinds 1936 een bd-vereniging. in 1947 telde de organisa-
tie ongeveer 150 bedrijven waarvan de meeste 10 tot 25 ha omvatten.8 Vanuit dene-
marken kwam het bd-missiewerk op gang naar de overige scandinavische landen dat 
vooral in Zweden zou aanslaan. in frankrijk ging het initiatief in de dertiger jaren uit 
van raoul lemaire (1884-1972) en Jean boucher. lemaire specialiseerde zich in graan-
veredeling en bodemvruchtbaarheid. hij werkte samen met de bodembioloog boucher, 
die als inspecteur van de plantenziektekundige dienst opmerkte dat de gewassen van 
zijn district steeds plaag- en ziektegevoeliger werden. beiden ondergingen invloed van 
howard en Pfeiffer. in 1964 zagen zij hun activiteiten beloond met de oprichting van 
een vereniging van boeren die de organische landbouw volgens de methode lemaire-
boucher beoefenden.9

in de Verenigde staten was het Pfeiffer die aan het biochemical research labaratory 
in spring Valley (ny) zijn onderzoek naar kompost en preparaten voortzette en van 
daaruit de bd-landbouw elders in de wereld stimuleerde. Toch bleef de bd-landbouw 
daar in vergelijking met de organische landbouw marginaal. het was vooral J.i. rodale 
(1898-1971) die sinds 1942 een voortrekkersrol in de organische landbouw vervulde. 

5    Vogt, 2000, Entstehung und Entwicklung, p. 193 e.v. conford, The origins of organic culture, 2001, p. 50 e.v. ziet robert 
M. carrrison als voorloper. deze had in de jaren 20 onderzoek gedaan naar de landbouw- en voedingscultuur 
onder de hunza’s in het grensgebied tussen india en Tibet. hij verklaarde de buitengewone gezondheid van 
deze bevolkingsgroep uit het vegetarische menu en zijn organische landbouwmethode. carringtons onderzoek 
werd door de britse voedselautoriteiten als gezaghebbend aangenomen met als gevolg dat de britse regering in 
de jaren 30 de consumptie van groenten, fruit en melk onder arbeiderskinderen stimuleerde. 

6    Verslagen van de landbouw (VdL) 1946, p. 9. Zijn landbouwcultuurfilosofie wordt beknopt beschreven door 
bramwell, Ecology, 1989 p. 89 e.v.

7    bodem, 1951, 3, p. 1 en 1961, 43, p. 26 e.v. 
8    Va, 1947, p. 6. brandt, gulerodshippier & gummivlessocialister, 2008, p. 23 e.v.
9    Vogt, p. 259 e.v.
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opgeleid als elektrotechnisch ingenieur en bezorgd over de industriële luchtvervuiling, 
raakte hij geïnteresseerd in de relatie tussen voeding en gezondheid. in de jaren 30 
begon hij, geïnspireerd door de theorieën van howard en carrington te experimente-
ren met oppervlaktecompostering op zijn boerderij in emmaus (Pennsylvania). in 1942 
richtte hij het tijdschrift “organic Farming” op.10 begin jaren 50 begon hij publiekelijk 
te waarschuwen voor het gebruik van pesticiden. Zijn boodschap werd door de agro-
chemische industrie al in de vroege jaren 50 als bedreigend ervaren.11 een doorbraak 
naar de gangbare landbouw bleef uit totdat Silent Spring de publieke opinie wakker 
schudde. Zijn tijdschrift bereikte in 1971, het jaar van zijn dood, 700.000 abonnees. in 
hetzelfde jaar werd hij door de new york Times Magazine wegens zijn betrokkenheid 
bij de “counter culture”12 misprijzend uitgeroepen tot de “guru of the organic food 
cult”. arm geboren, stierf hij als multimiljonair. 

in oost-azië was het Mokichi okada die vanuit een holistische overtuiging in 1936 
in en vanuit Japan de stoot gaf tot organische landbouw.13

Stagnatie in Nederland

na de schets van dit internationale tableau is de vraag hoe de biologische landbouw 
zich in nederland ontwikkelde. in hoeverre was deze ontwikkeling autonoom en in 
hoeverre werd deze beïnvloed door ervaringen elders en door het beleid van de gang-
bare landbouw? Tot de tweede helft van de jaren zestig was de institutionele alterna-
tieve landbouw louter biologisch-dynamisch van aard. de enkelingen die organisch 
teelden, waren niet georganiseerd. hun rol komt in hoofdstuk 6 aan de orde.14 

Tijdens de oorlog had vooral loverendale ernstige schade geleden als gevolg van de 
inundatie en bombardementen. deze had niet alleen betrekking op het directe verlies 
aan productie en productiemiddelen, ook de immateriële schade als internationaal 
proefbedrijf was groot. allereerst moest de grond worden ontzilt. Voorts had de vee-
stapel geleden met alle gevolgen van dien voor de mestvoorziening. de veestapel werd 
via een rijksregeling voor Zeeuwse boeren aangevuld met, vaak niet de gezondste, 
dieren van elders. daarmee werden ook ziekten geïmporteerd. gelet op de vervoers-
problemen werd de kas niet hersteld en de teelt van verse groenten definitief gestaakt. 
om aan de vraag aan loverendale-brood te voldoen, sloot het bedrijf de eerste naoor-
logse jaren contracten met Zeeuwse boeren voor de levering van tarwe die zonder 
kunstmest werd geteeld.15

in de jaren 50 werd een ingrijpende herverkaveling doorgevoerd. in die jaren werden 
de arbeidskosten een steeds drukkender last. Met tegenzin werd een trekker aange-
schaft. de tegenzin was niet zozeer ingegeven door nostalgie als wel uit vrees voor 
structuurbederf van de bodem. in 1961 verdwenen de paarden definitief van het bedrijf. 

10    spector, Farming without farmers, 2008, p. 5 e.v.
11    spector, Farming without farmers, 2008, p. 11
12     roszaks, The making of a Counterculture, 1968, was een onder linkse intellectuelen populaire, neo-marxistische, 

analyse van de protestbeweging in de V.s. rodale zelf noemde organic gardening het meest subversieve 
tijdschrift van het land aangezien hij elke burger opriep “zijn eigen boer” te zijn (spector, p. 17). 

13     Kristiansen e.a., Organic agriculture, 2006 p. 5. een verbinding met de macrobiotiek wordt hier niet gelegd. de 
wijze waarop rond 1900 in china landbouw werd bedreven, is beschreven door f.h. King. Volgens Vogt, p. 55, 
kreeg het boek wel aandacht van de reformbeweging maar nauwelijks van de schrijvers over biologische 
landbouw.

14    uit het tijdschrift bodem valt nauwelijks af te leiden of en wie er in deze periode organisch teelden. Van 
nispen was in de loop van de jaren 60 lid van de vereniging maar cuperus niet (zie hoofdstuk 6). 

15    schilthuis, Voor de aarde, 1995, p. 15.
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in 1959 werd een melkmachine aangeschaft.16 overigens had Pfeiffer al in 1946 aange-
drongen op mechanisatie, mits verstandig toegepast. hij wees hierbij naar het toene-
mend gebruik van landbouwmachines in de V.s. als gevolg van de sterk gestegen 
arbeidskosten.17

hoe herstelde en ontwikkelde zich de productie in dit tijdvak? Tot 1953 worden 
slechts over het jaar 1947, met zijn zeldzaam warme en droge zomer, summier gegevens 
vermeld. over het bedrijf “Ter Mee”, onderdeel van loverendale, meldt de latere direc-
teur M. steyn dat “de oogstresultaten, vooral wat betreft aardappelen, suikerbieten, 
bonen, erwten, uien en kool wel boven het gemiddelde van de omgeving liggen. de 
granen waren echter, als overal op ons eiland, uitgesproken slecht”. de relatief gun-
stige opbrengsten waren te danken aan de zandige percelen die zich sneller hadden 
hersteld van het door de inundatie veroorzaakte structuurbederf .18 financieel ging 
het in de eerste naoorlogse jaren kennelijk slecht. dat blijkt uit een brief van Pfeiffer 
aan P. clotscher, directeur van de cultuurmaatschappij in 1953. hij deed daarin, waar-
schijnlijk in zijn rol als commissaris, een dringend beroep op clotscher de bedrijfsre-
sultaten te publiceren met als doel de kritiek van de gangbare landbouw te ontzenu-
wen. Zijn oproep klinkt vreemd aangezien de financiële resultaten kennelijk slecht zijn 
maar ze wordt begrijpelijk als hij ook doelt op aspecten van bodemverbetering en 
gezondheid van het vee. hij noemt het een zwakte van de bd-landbouw dat deze in 
het verleden onvoldoende vergelijkende cijfers heeft getoond. al of niet de wanhoop 
nabij, schrijft hij dat loverendale beter geliquideerd kan worden als de resultaten niet 
beter worden.19

Vanaf 1953 zijn de opbrengsten van vier akkerbouwgewassen van twee loverendale-
bedrijven in beeld gebracht.20

Opbrengsten Pannehoeve en Ter Linde  

de wintertarwe laat in de periode ’53-’59 een stijging van de productie zien die zich 
vanaf 1960 op ruim 4500 kg/ha stabiliseert. bij uitzondering, als gevolg van uitvriezen, 

16    heinze, Loverendale, 1986, p. 28 e.v.
17    VA, 1946, p. 14 e.v.
18   VA, 1948, p. 13.
19    Kopie brief Pfeiffer 1954, in het bezit van Jan bokhorst. 
20   bron: heinze, Loverendale, p. 59. Met dank aan Jan bokhorst, de ontwerper van de afbeeldingen. 
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werd zomertarwe ingezaaid.21 de gangbare productie van wintertarwe over heel 
nederland, steeg van ruim 3800 kg/ha in de periode 1951-’55 naar bijna 5000 kg/ha in 
de periode 1966 -’70.22 

21    Va, 1962, p. 38 noemt voor 1961 een opbrengst van 5000 kg en Va, 1967, p. 3 meldt zelfs over het zeer natte jaar 
een – welhaast onwaarschijnlijke – opbrengst van 5800 kg van goede kwaliteit.

22   cbs-landbouwcijfers.
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het beeld bij de erwten is wisselend; voor de daling vanaf 1967 op ter linde wordt geen 
reden genoemd. dit valt temeer op omdat juist de productie van biologisch geteelde 
vlinderbloemigen waartoe erwten behoren, gewoonlijk dezelfde opbrengsten halen 
als de gangbare. waarschijnlijk was onkruid de boosdoener.

de productie van aardappels bereikt op de Pannehoeve haar top in de periode ’60 -’66. 
op Ter linde was deze top al eerder bereikt. de nadien teruglopende productie wordt 
niet aan phytophthora toegeschreven.23 in deze periode steeg de gangbare productie 
van consumptie- en voederaardappels van 26.000 kg/ha in de periode van 1951-1960 
naar 32.000 kg in de periode 1961-1970. overigens laten de cijfers zich niet goed verge-
lijken omdat er geen verschil gemaakt wordt tussen vroege en late aardappels. boven-
dien was de aardappel voor loverendale een marginale teelt.

de suikerbieten, eveneens een marginaal gewas dat bovendien in het gangbare 
circuit belandde, bereikten met gemiddeld 45.000 kg hun top. de gangbare productie 
steeg van 42.000 kg/ha in de periode 1951-’60 naar 45.000 kg/ha in de periode 1961-’70.

over de productie van hardfruit zijn geen cijfers beschikbaar. wel blijkt dat een 
aantal plagen in de gangbare fruitteelt zoals verschillende soorten luis en spint onder 
controle worden gehouden. Voor het zeer natte jaar 1966 wordt de kwaliteit van het 
fruit “vrij behoorlijk” genoemd.24

Cijfers melkproductie 25

de melkproductie op Ter linde toont pas na 1973 een relatief sterke stijging terwijl die 
van de Pannehoeve al in 1967 inzette. de reden dat de laatste in 1973 met melken 
stopte, had te maken met de problemen van verwerking en distributie. de productie-
stijging was een gevolg van een verhoging van de krachtvoergift die van buiten het 
bedrijf werd aangevoerd.26 Veeziekten kwamen sinds beginjaren vijftig niet noemens-
waardig voor. de gemiddelde gangbare melkproductie steeg van 3800 kg in 1950 naar 
bijna 4400 kg per koe in 1970.27

23    waarschijnlijk was de ligging nabij zee gunstig voor de geringe schade van de schimmel. de coloradokever 
werd kennelijk afdoende met de hand bestreden. 

24   VA, 1967, p. 2
25   bokhorst in heinze, Loverendale, p. 60.
26   bokhorst in heinze, Loverendale, p. 60.
27   bron: cbs, Statline.
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uit bovenstaande cijfers blijkt dat de bovengemiddelde productie van tarwe op love-
rendale, het hoofdgewas, aanvankelijk landelijk bovengemiddeld en tenslotte beneden 
het gemiddelde scoort. over de bakkwaliteit geven de cijfers geen uitsluitsel. op love-
rendale werd bijna uitsluitend wintertarwe met een lage bakkwaliteit verbouwd.28 
hierbij moet worden aangetekend dat de consument van loverendale-brood ten 
aanzien van de voedingswaarde en de bite andere eisen stelde dan de gangbare consu-
ment. Vergelijking met de overige akkerbouwproducten laat ik achterwege omdat aard-
appels en suikerbieten marginale teelten bleven.

de melkproductie bleef in vergelijking met de gangbare productie achter. hierbij 
moet worden opgemerkt dat veeproducten niet alleen om hun handelswaarde maar 
ook betekenis hadden om hun bemestingswaarde. bovendien was de productie niet 
gericht op consumptiemelk. afgezien van de emotionele en ideële waarden, was het 

– niet te kwantificeren – voordeel van de gezondheidstoestand van het vee van beteke-
nis.

aangezien een bd-boerderij idealiter een kringloopbedrijf is, zijn de in- en outputcij-
fers van de meststoffen van belang. bokhorst heeft deze aan de hand van de toenma-
lige kennis berekend. Tot 1966 werden er van de belangrijkste elementen stikstof, 
fosfaat en kalium meer af- dan aangevoerd. na dit jaar werd de balans hersteld.29 

 de bedrijfsontwikkeling moet gezien worden in het licht van die van de gangbare 
landbouw. enkele kanttekeningen maken dit duidelijk. het bedrijf moest bewijzen 
dat het niet teveel achterbleef bij de groeiende productie van de gangbare landbouw.30 
Voorts mocht het prijsverschil tussen de biologisch-dynamische en de gangbare pro-
ducten niet te ver uiteenlopen. Machteloos klaagden bd-producenten in de loop van 
de vijftiger jaren over de lage gangbare voedselprijzen die ten koste gingen van de 
boeren. Verder dan een ideologisch antwoord kwamen zij niet. de altijd al hoge 
arbeidskosten die overigens niet zijn onderzocht, speelden loverendale steeds meer 
parten. in 1961 schrijft directeur M. steyn dat het bedrijf meer moet produceren 
vanwege de hogere arbeidskosten. hij doelde daarbij op de steeds hogere lonen en 
lagere prijzen.31 Zijn oproep contrasteert met die van heinze die na tienjarig bodem-
onderzoek constateert dat de productie niet veel verder moet groeien. Volgens heinze 
moest “de koude kleigrond” eerst de kans krijgen om op te warmen wil er sprake 
kunnen zijn van verdere groei. hij zag de oplossing in een nog nader te onderzoeken, 
werking van kiezel.32 ook aan het beginsel van ruime vruchtwisseling werd niet 
getornd hoewel enkele gewassen zoals vlas, uit het teeltplan verdwenen. Zo bleef love-
rendale een landbouwkundig experiment in plaats van een economisch project. Voor 
het bedrijf viel het te betreuren dat het experiment het moest stellen zonder subsidie 
van de overheid. hierbij moet worden aangetekend dat een verzoek om subsidie in 
strijd met steiners opvatting over de rol van de overheid zou zijn geweest. wel 
uitten bd-prominenten hun klacht over de subsidiëring van de landbouw waaraan 

28   interview Peter brul. het eiwitgehalte is één van de bepalende factoren voor de bakkwaliteit. Tussen 1970 -’74 
bevatte de gangbare nederlandse tarwe bij een gemiddelde opbrengst van 4960 kg/ha 11 procent eiwit. de 
noord-amerikaanse tarwe bevatte bij een gemiddelde opbrengst van 2150 kg/ha 16 procent (bieleman: Techniek 
in Nederland, 2000, dl. 3, p. 193). 

29    bokhorst in Loverendale, p. 76, 77. bokhorst die de in- en output van meststoffen heeft onderzocht, schreef in een 
persoonlijke toelichting dat de drastische verhoging van de bemesting na 1966 vooral bedoeld was om het 
fosfaatgehalte te verhogen. de toenmalige medewerkers op het bedrijf hadden niet door dat het fosfaatgebrek 
was te wijten aan de fosfaatfixatie in de kalkrijke grond. Zie ook noot 50.

30   Zie verder onder de paragraaf “onderzoek etc.” waarin harmsen commentaar levert op het gebruik van 
bepaalde meststoffen. hierbij mag worden vermeld dat het oorspronkelijke ideaal van een kringloop bedrijf 
ook al moeilijk haalbaar was omdat veel nuttige meststoffen via de consumenten in het riool verdwenen.

31    Va, 1962, p. 39.
32   heinze, Vergelijkend grondonderzoek Loverendale 1951-1961, Va, 1962, p. 14.
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ook bd-consumenten via de belasting mee moesten betalen. de leden van de bd-
vereniging werden in het jubileumjaar 1967 opgeroepen een investeringsbijdrage te 
storten.33

Overige bedrijven

na de oorlog blijkt het aantal bedrijven te zijn afgenomen. in 1949 waren er buiten 
loverendale, slechts vijf “bedrijfjes” over.34 de tuinderijen die zich in de loop van de 
jaren vijftig aansloten, waren vooral een onderdeel van heilpedagogische instituten 
waarvan wordt opgemerkt dat zij “minder commercieel belast waren dan de 
handelsbedrijven”.35 ook elders in de wereld vormden deze instituten een belangrijk 
aandeel in de bd-landbouw. het waren steiner en zijn volgelingen die een integrale 
aanpak van de (heil)pedagogiek en de landbouw hadden voorgestaan.

Midden jaren 60 sloot Jean crombach in Zuid-limburg zich met zijn oude hoog-
stamboomgaard bij de vereniging aan. Zijn fruit werd vooral verwerkt tot stroop. in 
die jaren startte willie schilthuis haar groentebedrijf in nieuwe wetering. Ze was 
met haar bescheidenheid een markante vrouw die met haar kennis, tact en tolerantie 
gedurende meer dan een generatie “de moederrol” in de bd-vereniging zou vervullen. 
Vijanden waren haar vreemd en als geen ander wist zij een brugfunctie te vervullen 
met de opkomende individualistisch geaarde “alternatieve” boeren en tuinders.

eind jaren’ 60 zagen de telers de vraag naar “onbespoten” producten onverwacht 
groeien. hierop sloten de grootgrondbezitters Van everdingen in deil en Van nispen 
tot Zevenaar, woonachtig in laatstgenoemde gemeente, zich aan bij de bd-vereniging. 
Van nispen had zich vooral door de in hoofdstuk 3 genoemde grashuis laten inspire-
ren. beiden waren overigens geen antroposoof, wat geen beletsel was.36 

Consumptie en distributie 

de oorlog had niet alleen de productiecapaciteit een slag toegebracht, ook het distri-
butienetwerk had ernstig geleden. dit moest met de beperkte middelen van de eerste 
naoorlogse jaren opnieuw worden opgebouwd. bovendien lag de prioriteit van de 
bevolking van west-nederland allereerst bij het vullen van hun hongerige maag. dat 
gold niet minder voor de vooroorlogse consumenten van de bd-producten. de vraag 
is hoe de afzet zich in dit tijdvak ontwikkelde. uit hoofdstuk 2 bleek dat de bd-land-
bouw een aanbodgestuurde landbouw was die zijn afnemers vooral vond bij gezond-
heidsbewuste consumenten. de enige constante factor waren de reformwinkels. 

in de jaren 1947–1949 richtten belanghebbenden de “coöperatieve Vereniging van 
volgens de biologisch-dynamische landbouwmethode werkende bedrijven” op. de 
belanghebbenden waren consumenten in rotterdam, loverendale, enkele tuinders en 
de consumentenstichting Proserpina. de vereniging bediende reformwinkels en parti-
culieren in de grote steden van de randstad met een afgedankte amerikaanse legerauto. 
de naam Proserpina werd een wettig gedeponeerd handelsmerk; het demetermerk 

33   Va, 1962, p. 3.
34   Va, 1949, p. 240.
35   Va, 1966, p. 7.
36   interview els van everdingen. uit een interview met Van nispen maakte ik op dat hij een traditionele rooms-

katholiek was en is gebleven.
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viel onder het beheer van loverendale.37 de afzet verliep moeizaam en was bovendien 
kostbaar. de levering aan particulieren werd al na enkele jaren gestaakt. 

begin jaren zestig riep frits Julius als leraar van de Vrije school in den haag, een 
consumentenkring van ouders en leerkrachten van de school in leven. het initiatief 
sloeg aan en werd gevolgd door de oprichting van meerdere depots. Volgens willie 
schilthuis “is dit consumenteninitiatief van veel betekenis geweest voor de groei van 
de bd-bedrijven. al het werk dat “huisvrouwen” jarenlang bij de verdeling in hun 
keuken of garage, enthousiast en vrijwillig, gedaan hebben, geeft ook een band onder 
de consumenten en veel meer begrip voor de producenten.”38 het is een voorbeeld van 

“netwerken”, een term die overigens toen nog niet in de latere betekenis werd gebruikt. 
Marketingtechnieken waren niet aan de orde. Voorlichting moest genoeg zijn: de keu-
zevrijheid berustte immers principieel bij het individu.39 Zeker, de teleurstelling over 
de afzet was een constante maar het bleef bij enkele proefballonnetjes om deze te ver-
groten. Zo werd naar duits voorbeeld gepleit voor diepvriesproductie van biologische 
spinazie en worteltjes voor kindervoeding. in duitsland was sinds 1963 een dieetwet 
van kracht die strenge normen stelde aan het gehalte van nitraat en bestrijdingsmid-
delen. de wet was naar aanleiding van het bekend worden van hoge nitraatgehaltes 
in voedingsmiddelen onder druk van de publieke opinie tot stand gekomen.40 neder-
land was nog niet zo ver, zo bleek in het vorige hoofdstuk.
in 1966 verhuisde het distributiecentrum naar het tuinbouwbedrijf “de Vier Jaar-
getijden” van willie schilthuis. even later vestigde de bovengenoemde coöperatieve 
Vereniging onder de naam Proserpina zich ook op het bedrijf. onder invloed van de 
onrust over de producten van de gangbare landbouw, groeide de afzet aan het eind 
van de jaren 60. 

Onderzoek, voorlichting en onderwijs

uit het voorgaande blijkt dat de bd-landbouw in nederland in deze periode meer over-
leefde dan leefde. Ze moest zichzelf in een fase van een steeds productievere gangbare 
landbouw economisch bewijzen terwijl haar methode nog in de kinderschoenen stond. 
het was een noodgedwongen hinken op twee gedachten: de rentabiliteit volgens maat-
schappelijke norm en het bewijzen van de waarheid volgens bd-inzicht.

op het gebied van onderzoek was het vooral Pfeiffer die van zich deed spreken. in 
spring Valley zette hij zijn proeven met compost onvermoeibaar voort. hij adviseerde 
de composthopen af te dekken; niet uit bezorgdheid voor de emissie van co2 als wel 
om de koolstof te sparen. op het amerikaanse bedrijf onderzocht hij jaarlijks de mine-
ralenbalans. hij constateerde op basis van zijn proeven dat er met behulp van het 
gangbare meetinstrumentarium geen absolute relatie vastgesteld kon worden tussen 
de input van mineralen en de opbrengsten.41 hij kwam tot de uitspraak dat de bodem 
van een gangbaar bedrijf tussen de 5 en 10 jaar nodig heeft om zich te herstellen. Zijn 
bevindingen zouden 20 jaar later door biologische telers en 40 jaar later door bodem-
biologen worden bevestigd. Voorts concentreerde hij zich op de verbetering van de 
preparaten. Zijn geloof hierin bleef onaangetast evenals dat van de getrouwen. 

37   schilthuis, Voor de aarde, 1995, p. 45.
38   idem p. 46, vrij geciteerd. 
39   de methoden die Vance Packard in zijn geruchtmakende “Verborgen verleiders” (1957) beschreef, werden 

“onthutsend” genoemd.
40   Va, 1965, p. 42, Bodem, 1965, 59, p. 21.
41    Pfeiffer, Zeven jaren bodemonderzoek op een BD-bedrijf, Va, 1955, p. 13 e.v.
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daarnaast hield Pfeiffer zich met voeding en voedingsstoffen bezig. Vooral tarwe had 
zijn aandacht. hij constateerde een vermindering van spore-elementen in de gangbaar 
geteelde tarwe. hij noemde dit verschijnsel “ondervoeding als gevolg van overvloed”.42 
in lijn met zijn tarwe-onderzoek richtte hij zich op de relatie tussen bodem, plant en 
kanker. hij waarschuwde tegen de denaturering van voedingsmiddelen. Vooral wit-
brood moest het ontgelden. in bd-ogen was brood het basisvoedsel van de mens. de 
V.s. werden tussen 1945 en 1950 opgeschrikt door broodschandalen die van doen 
hadden met de zogenaamde broodverbeteringsmiddelen. ook in engeland was dit ken-
nelijk het geval getuige de uitspraak: “White flour does more than Malthus can do to steri-
lize the Englishman”.43 het was koren op de molen van de bd-aanhangers. de wiek 
waarop loverendale draaide was immers zijn volkoren brood. 

overigens is het opvallend dat de bd-onderzoekers in deze jaren weinig aandacht 
voor “veredeling” en “rassenkeuze” hadden. dit had wat loverendale betreft, waar-
schijnlijk te maken met het feit dat het bedrijf, voorzover de wet dit toestond, haar 
eigen zaai- en pootgoed produceerde.44

in 1947 publiceerde Pfeiffer “The earths’ fase” waarin hij een cultuurkritische beschou-
wing geeft over de sociaal-psychologische gevolgen van de industriële revolutie. hij 
voorspelde een ramp als gevolg van de ontbossing van de wereld. Zijn boek is van een 
voorwoord voorzien door george stapledon die zijn vrees voor ontbossing deelde .45 
een jaar later volgde “Soilfertility, renewal and preservation” dat door lady eve balfour 
welwillend werd besproken.46 Minder welwillend was de commentator in het land-
bouwkundig Tijdschrift met zijn opmerking: “de bd-landbouw is een kwestie van 
geloof en niet van wetenschap”. hij besluit zijn artikel met de woorden: “Voor land-
bouwkundigen is dit geen prettige leerstof (…). alles wat wij, wetenschappers doen, 
wordt verketterd”. de schrijver maakt een uitzondering voor de behandeling van mest 
en compost.47

waarom zoveel aandacht voor Pfeiffer? hij was na steiner het boegbeeld van het 
bd-landbouwkundigonderzoek. in tegenstelling tot de gangbare onderzoekers werd 
hij door de biologisch-organische landbouwprominenten serieus genomen. hij was 
een voorbeeld van een begaafde en bevlogen wetenschapper die met zijn levensbe-
schouwing de gangbare wetenschap van zich had vervreemd; een wetenschap die op 
zijn beurt daardoor te weinig oog had voor zijn, naar achteraf bleek, waardevolle bij-
dragen aan het landbouwkundig onderzoek. na zijn dood zetten vooral duitse onder-
zoekers als heinze en h.h. Koepf zijn werk voort.48 de laatste hield zich in de vroege 
jaren zestig ondermeer bezig met onderzoek naar nitraten en hun effecten op het 
milieu en de volksgezondheid.49

sinds de emigratie van Pfeiffer en de remigratie van heinze was de innoverende 
of kennisontwikkelende rol van loverendale gereduceerd. het bedrijf rendeerde te 
slecht om zijn voormalige toonaangevende rol te kunnen handhaven. ook stond het 
weinig open voor medewerking aan het onderzoek van de commissie bodemvrucht-
baarheid. wel werd een afvaardiging van de commissie onder leiding van de in hoofd-
stuk 3 genoemde g.w. harmsen vriendelijk ontvangen en in de gelegenheid gesteld 

42    Pfeiffer, De samenhang tussen bodem (…) en gezondheid, Va, 1950, p. 67.
43    robertson, Geknoei met brood, Va, 1953, p. 41.
44   Va, 1964, p. 2 e.v.
45    Va, 1947, p. 27.
46    Va, juli 1948.
47     anonymus in Landbouwkundig Tijdschrift, 1951, p. 560-1.
48    een relatief groot aantal artikelen zijn overgenomen van het zusterblad Lebendige Erde.
49     Va, 1965, p. 114.
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bodemmonsters te nemen. in 1956 rapporteerde harmsen ondermeer dat het humus- 
en stikstofgehalte positief is maar dat de fosfaat- en kalivoorraad aan de lage kant is. 
hij wees erop dat het bedrijf met aangekochte mest werkt die met behulp van kunst-
mest is geproduceerd.50 Vergeefs zoekt de lezer naar een samenvatting van het rapport 
in Vruchtbare aarde. de enige vermelding komt van heinze die opmerkt dat het niet 
tot een vorm van samenwerking kwam.51 de redactie van “Bodem”, waarvan casparé 
deel uitmaakte, toonde zich ruimhartiger door heinzes vergelijkend bodemonderzoek 
op loverendale in 1962 onverkort te publiceren.52

op het gebied van Voorlichting en onderwijs boekte de beweging enkele succesjes. 
al langer werd de behoefte aan een voorlichter gevoeld. het aantal bedrijven was te 
klein voor het aanstellen van een consulent. Midden jaren vijftig nam tuinder hans 
wolterbeek de taak in deeltijd op zich. hij declareerde 10 gulden per bezoek. bij gebrek 
aan overheidssubsidie zocht de bd-vereniging haar toevlucht tot een consulentenfonds; 
dit werd gefinancierd met een opcent op loverendale-brood. in tegenstelling tot het 
gangbare beleid, werd de betekenis van de bd-voorlichting in eigen kring gerelativeerd. 

“het advies helpt voor 35 procent, de rest moet van het inzicht van de boer komen”.53 
deze zienswijze was in overeenstemming met de bewustzijnsleer van steiner. 

in 1964 werd rolf ten siethoff als fulltimer aangesteld. hij had zijn opleiding in 
dornach genoten. Ten siethoff zou naderhand zijn sporen voor de bd-landbouw ver-
dienen. als scherpe waarnemer en luisteraar wist hij het vertrouwen van tuinders en 
fruittelers te winnen. in noodgevallen adviseerde hij de hulpvragers in de fruitteelt 
middelen toe te passen die in strijd waren met het beeld dat de bd-teeltmethode uit-
straalde of moest uitstralen.54 bovendien bleek hij in staat een vruchtbare samenwer-
king met gangbare onderzoekers en voorlichters op te bouwen. 

al in 1947 startten particulieren een bd-opleiding in warmond. in 1954 werd de 
warmonderhof door de overheid erkend en gesubsidieerd. hoewel de opleiding een 
duidelijk antroposofisch stempel droeg, was de subsidie een logisch gevolg van de vrij-
heid van onderwijs. in 1960 kreeg de opleiding de status van middelbare land- en tuin-
bouwschool. storm liep het voorlopig niet; pas in de jaren 70 zou de belangstelling na 
verhuizing naar het betuwse Thedingsweert sterk groeien.

De vereniging

was de bd-landbouw van oorsprong een beweging van grote boeren, het waren ten-
slotte de consumenten die het lot van de producenten bepaalden. in nederland was 
het de in 1946 heropgerichte Vereniging voor bd-landbouw, die de teeltwijze onder-
steunde en waaraan ze haar voortbestaan vooral had te danken. in de tweede helft 
van de jaren 40 bedroeg het aantal leden tussen de 200 en 300, een halvering in ver-
gelijking met 1939.55 in 1954 telde de vereniging 306 leden. ruim een kwart kwam uit 

50   harmsen, Hoe reageert de grond (…) zonder kunstmest, bodem, 1956, 25, p. 4 e.v. de commissie harmsen constateerde 
in 1965 een positieve verandering t.a.v. structuur en gehalte aan humus en stikstof in de bodem, maar een 
negatieve verandering t.a.v. fosfaat en kalium. Ze wijst ook op het feit dat een aantal meststoffen van buiten 
het bedrijf afkomstig zijn.

51    heinze, Loverendale, bodem 1962, 49, p. 44 e.v. (overgenomen uit Va).
52    bodem, 49, p. 44. wel wordt door de redactie er “fijntjes” op gewezen dat harmsen hierover in 1956 heeft 

gepubliceerd.
53   Va, 1958, p. 61, verkort citaat.
54     interviews a.g.a. wttewaal, erik aalberse, henk schoenmakers en eigen ervaring. overigens valt uit 

steiners Landbouwcursus, p. 102, e.v. geen absoluut verbod van chemische bestrijdingsmiddelen af te leiden. 
55    schilthuis, Voor de Aarde, 1995, p. 22.
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den haag. de oplage van het tijdschrift was 500; dat was nog steeds een halvering in 
vergelijking met 1939. de secretaris constateerde: “helaas zijn er nog veel afnemers 
die geen lid zijn van de vereniging”.56 actieve, althans opdringerige, werving was de 
vereniging, geheel in overeenstemming met de opvatting van steiner, vreemd. aan de 
hoogte van de contributie of het abonnementsgeld, ƒ 7,- per jaar, kon het overigens niet 
liggen.

het bestuur bleef in meerderheid uit randstedelijke hoogopgeleiden bestaan. Verte-
genwoordigers uit het veld vormden een kleine minderheid. de zetelvastheid was 
sterk. Zo bekleedde K. de boer, de directeur van warmonderhof, het voorzitterschap 
tussen 1954 en 1960 en zijn opvolger P. Tideman, directeur-ingenieur bij staatsbosbe-
heer tussen 1965 en 1978. willie schilthuis voerde het secretariaat met enkele jaren 
onderbreking tussen 1960 en 1986. het is opvallend dat de reformwereld waarop de 
afzet grotendeels steunde, niet in het bestuur was vertegenwoordigd. ook hieruit 
blijkt dat de vereniging om ideologische reden voor haar isolement koos of er vrede 
mee had. 

Midden jaren 60 begonnen zich veranderingen af te tekenen. Zo worden als aanbe-
veling voor het voorzitterschap van Tideman zijn relaties met de overheid genoemd.57 
het verenigingsblad werd in een nieuw jasje gestoken en het aantal leden steeg van 
351 in 1964, via 427 in 1966, naar 506 in 1969. deze cijfers sporen met de groeiende zorg 
over het landbouwmilieu en de voeding in die jaren. 

welke onderwerpen hielden de redactie bezig? het spectrum van onderwerpen is 
breed en relatief weinig landbouwkundig van aard. Zeker, compostering en preparaten 
kwamen geregeld aan de orde evenals berichten over loverendale. erna casparé, die 
tientallen jaren de redactie aanvoerde, vulde het blad met, voor leken bepaald geen 
gemakkelijk leesbare, kosmologische beschouwingen. Zij voorzag het blad ook van 
vertalingen van artikelen uit de lebendige erde, het duitse zusterblad. daarnaast 
besteedde de redactie relatief veel aandacht aan cultuurhistorische beschouwingen. 
het doemdenken met beschouwingen uit eigen kring en soms uit andere bron zoals 
rachel carson en Vance Packard overheerste. een boerenblad was Vruchtbare aarde 
nog steeds niet. uit het tijdschrift kan de lezer ook opmaken hoe binnen de vereniging 
gedacht werd over onderwerpen van landbouwpolitieke aard. in tonen van teleurstel-
ling en droefheid werd de toenemende chemicalisering van de gangbare landbouw 
beschreven. er was bezorgdheid over de kwaliteit van het voedsel; voedselschandalen 
in het buitenland bleven niet onopgemerkt. lezingen en artikelen van briejèr over zijn 
bezorgdheid over de chemicalisering van de landbouw werden regelmatig uit andere 
bronnen overgenomen.

niet minder was de bezorgdheid over de teruggang van het aantal boeren sinds de 
jaren vijftig. de gangbare boer werd vooral als slachtoffer van het landbouwbeleid 
neergezet. daarbij werd het Plan Mansholt van kritische kanttekeningen voorzien. de 
kritiek behelsde ondermeer het uit productie nemen van landbouwgrond wat onver-
mijdelijk tot intensivering en hogere gemeenschapskosten zou leiden. bovendien zou 
het plan leiden tot “dwangmatig technisch-industriële overbelasting van de natuur-
lijke mogelijkheden”. als belangrijkste bezwaar werd het verlies van de bedrijfsindi-
vidualiteit gezien. het Plan Mansholt werd dan ook een illusie genoemd: “(…) niet 
omdat het niet uitgevoerd gaat worden (…) maar omdat het geen oplossing is voor de 

56    Va, 1954, p. 12.
57    schilthuis, Voor de aarde, 1995, p. 23.
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ernstige en dringende menselijke vraagstukken in de landbouw”.58 het zijn boervrien-
delijke argumenten die uit de pen van een stedeling vloeiden. 

overigens was de toon van dit soort kritiek op het landbouwbeleid nooit scherp, laat 
staan opstandig. op enige steun voor de boerenpartij van Koekoek in de jaren zestig 
viel de vereniging dan ook niet te betrappen. Überhaupt waren partijpolitieke uitspra-
ken haar vreemd. uit niets blijkt dat zij lobbyde bij het parlement. Zo was de zuster 
van willie schilthuis, Tineke, in de jaren vijftig en zestig kamerlid voor de Pvda. uit 
geen enkel document blijkt dat haar zuster aandacht vroeg voor de standpunten van 
de vereniging.59 het was een uiting van fatsoen; activisme was de antroposofie vreemd. 
Pas in de jaren zeventig zou willie het activisme van “de nieuwe biologische beweging” 
voorzichtig ten voorbeeld stellen aan de bd-landbouw.

Kritische biologen als carson, briejèr en later gruys kregen uitvoerig positieve aan-
dacht maar altijd met de kanttekening dat zij vanuit een andere, dat wil zeggen “niet 
biologisch-dynamische zienswijze” redeneren. ook briejèrs uitspraak dat de landbouw 
nog niet zonder bestrijdingsmiddelen kan, viel niet in goede aarde. dat is in zoverre 
opmerkelijk omdat gezaghebbende bd-ers de toepassing van kunstmest en bestrij-
dingsmiddelen niet absoluut afwezen. Pfeiffer schreef al in 1947 dat loverendale niet 
te puriteins ten aanzien van het gebruik van kunstmest moest zijn. hoewel erna 
casparé het gebruik van deze middelen bestreed met haar opvatting dat ziekte een 
indicatie van een verstoring in de natuur is die de natuur alleen zelf kan herstellen, 
kon willie schilthuis zich noodsituaties voor het gebruik van ddT voorstellen.60 hier-
boven werd al duidelijk dat voorlichter ten siethoff geen scherpslijper was inzake het 
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. anderzijds betreurde voorzitter Tideman 
dat carson in plaagsituaties mogelijkheden zag in het chemisch steriliseren van para-
sitaire mannetjes.61 het genuanceerde denken over de toepassing van chemische 
bestrijdingsmiddelen zou de invoering van een biologisch keurmerk in de jaren tachtig 
vertragen. deze tolerante houding valt terug te voeren op het mensbeeld van steiner: 
in deze context geparafraseerd als: “een bewuste boer weet zelf het beste wat hij moet 
doen”.

Zijn er aanwijzingen dat bd-aanhangers de discussie zochten in de gangbare land-
bouwmedia? ik heb slechts één ingezonden brief gevonden. in 1949 reageerde erna 
casparé op een artikel van briejèr in het Maandblad voor de landbouwvoorlichting. 
briejèr beschrijft daarin zijn zorg over het toenemend gebruik van bestrijdingsmid-
delen. casparé wijst in een diepgravende beschouwing met kernbegrippen als “wezen 
en verschijning” op de haar inziens onjuiste positivistische opvatting over de natuur. 
deze kon in haar ogen niet anders dan tot symptoombestrijding leiden. briejèr ant-
woordde dat de landbouw voorlopig niet zonder bestrijdingsmiddelen kan maar nodigt 
haar wel uit tot samenwerking in onderzoek.62 het kan zijn dat vanuit bd-kringen 
meer artikelen zijn ingezonden maar dat deze niet zijn geplaatst. 

de enige schakel met vertegenwoordigers van het netwerk van het gangbare 
 landbouwonderzoek vond ik in het in het vorige hoofdstuk genoemde tijdschrift  

“Bodem”. Twee leden van de redactie, e. casparé en J. Meinsma, waren van bd-huize. 

58    Tideman, Appèl aan het midden, Va, 1969, p. 1 e.v.
59     wel woonde zij na 1963 af en toe vergaderingen van de commissie van landbouw van de Tweede Kamer bij, 

zonder het woord te voeren (Handelingen Tweede Kamer, 1964-1970). Tineke schilthuis was een gezaghebbend lid 
van de Pvda. dat blijkt uit haar benoeming tot eerste vrouwelijke commissaris van de Koningin in drenthe 
en nadien tot lid van de raad van state. in een interview bevestigde zij dat zij zich niet kon herinneren ooit in 
haar politieke werk de belangen van de bd-landbouw te hebben bepleit.

60   schilthuis, Problemen met insectenbestrijding, VA, 1964, p. 40.
61    Tideman, Bespreking 'Silent Spring', VA, 1963, p. 99.
62    briejèr in Maandblad voor de landbouwvoorlichting, 1949, p. 449 e.v.
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de spanningen tussen de aanhangers van de bd-methoden en de hoofdredacteur en 
latere voorzitter a. Quispel kwamen in 1961 tot een openlijke uitbarsting. in een artikel 
over fermentatieprocessen in compost had casparé gewezen op “het verschil in sub-
stantie die vrijkomt bij de afbraak van organische stoffen en daardoor werkzamer zijn 
dan dezelfde die vrijkomen uit anorganische stoffen”.63 Quispel reageerde als gestoken. 
hij noemt haar theorie “onbewezen” en vindt haar artikel gevaarlijk omdat “onze ver-
eniging met dit soort artikelen niet meer serieus genomen wordt.” hij spreekt zelfs 
van “volksmisleiding!”64 Toch kregen bd-auteurs in de loop der jaren ruimte voor hun 
bijdragen.65

Vermeldenswaard is de reactie op het in het vorige hoofdstuk genoemde symposium 
“op leven en dood”. in “het adres” dat de vereniging namens alle leden richtte tot de 
biologische raad van de Koninklijke akademie van wetenschappen betreurt zij de 
eenzijdige benadering van ziekten en plagen. de brief besluit met de zin: “in het belang 
van het herstel van de aarde moeten wij trachten het juiste samenspel tussen mens en 
natuur te hervinden, een opgave die een beroep doet op onze gehele persoonlijkheid, 
omdat dit voor alles een kwestie is van geestesgesteldheid”. de indruk wordt gewekt 
dat de landbouw- en milieuproblematiek slechts vanuit antroposofisch gezichtspunt 
kan worden benaderd. dat enkele leden die het symposium hadden bezocht, “min of 
meer teleurgesteld naar huis zijn gegaan”, is dan ook geen verrassing.66

belangrijk is de vraag hoe in bd-kringen werd gedacht over het wereldvoedselpro-
bleem. dit werd immers sinds de jaren vijftig door de gangbare landbouwprominenten 
als het belangrijkste argument voor het stimuleren van landbouwproductie aange-
voerd. Veel aandacht kreeg het onderwerp niet. in haar bespreking van “De wereldkaart 
van de honger”67 concludeert w.f. de boer-rosenwald, echtgenote van de toenmalige 
voorzitter van de Vereniging: “de bd-methode wordt niet genoemd, is waarschijnlijk 
niet aan de schrijver bekend. dat wij niet hoeven te wachten op de generatie van onze 
kleinkinderen om mee te werken aan de verbetering van de landbouwpositie, danken 
wij aan rudolf steiner en vele anderen. in de kleinste tuin kan een kiem gelegd worden 
voor deze verbetering en elk goed functionerend landbouwbedrijf kan een voorbeeld 
worden van de toepassing van sociale en economische genezing waar de wereld op 
wacht”.68 het citaat is misschien niet typerend voor maar wel veelzeggend over de oes-
tercultuur waarin aanhangers van de bd-landbouw zich in die jaren koesterden: een 
cultuur die mede werd bepaald door een vijandige omgeving. 

Conclusie

Tijdens het interbellum formuleerden enkele landbouwkundigen en biologen buiten 
duitsland hun ideeën over een biologisch-organische landbouw. de meest invloedrijke 
waren de brit howard en de Zwitser Müller. beiden slaagden erin hun denkbeelden in 

63    casparé, Wij en de natuur, bodem, 1961, 2, p. 22 e.v.
64    bodem, 1961, 3, p. 33. Quispel was hoogleraar experimentele plantkunde in leiden.
65    bij het commentaar op het symposion “op leven en dood” is hij zelfs opvallend mild (geworden) over casparé. 

hij noemt haar vraag aan het congrespanel over de noodzaak van chemische bestrijding van wezenlijk belang. 
bodem, 1964, 65, p. 5.

66    Va, 1964, p. 63.
67    het boek was geschreven door de toenmalig voorzitter van de fao, José de castro. hij zag niet zozeer het 

voedselgebrek als wel de éénzijdig voeding met zijn gebrek aan mineralen als het grote probleem. hij 
ondersteunde de composteringstheorie van howard en pleitte voor een integratie van diens methode in die 
van de gangbare landbouw.

68     Va, 1956, p. 48 e.v.
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de vorm van een organisatie te gieten. Vooral Müller had succes omdat hij in samen-
werking met een grootwinkelbedrijf in staat bleek een stabiele afzet van biologische 
producten op gang te brengen. in de V.s. was het de door howard geïnspireerde 
rodale, die een pioniersrol vervulde. hun ideeën vonden in dit tijdvak geen navolging 
in nederland. de reden hiervan moet worden gezocht in de rol van de voorlichting die 
gestoeld was op het, in hoofdstuk 3 beschreven, landbouwbeleid. in het naoorlogse 
nederland, bleef de bd-landbouw een marginaal verschijnsel. de belangrijkste 
redenen hiervoor waren: de naoorlogse schaarste aan voedsel, de oorlogschade van 
loverendale en de logistieke problemen. Met het herstel van de gangbare voedselpro-
ductie bleef niet zozeer de productie als wel de arbeidsproductiviteit van het bedrijf 
achter. deze waren het inherente gevolg van de bd-opvattingen over het “gemengde 
ideaalbedrijf ” en de bemesting en vruchtwisseling in het bijzonder. de stijgende 
arbeidskosten werden onvoldoende gecompenseerd door het gebrek aan kapitaal. de 
leiding van loverendale was niet in staat om het probleem van de achterblijvende 
arbeidsproductiviteit op te lossen. een andere reden voor het gebrek aan doorbraak 
van de bd-landbouw was het vooroorlogse elitaire “stadse” karakter van de beweging. 
Ze was niet in staat boeren voor zich te winnen of onderzoekers, voorlichters en 
beleidsmakers – uitzonderingen daargelaten – van haar ideeën te overtuigen. de, soms 
vermeende, vijandigheid van de geïnstitutionaliseerde landbouw leidde tot een isole-
ment; een isolement dat zich manifesteerde in een blijvende dogmatisering van de leer 
van steiner die de tegenstanders op hun beurt in hun afwijzing sterkte. het aantal 
door de oorlog gereduceerde bedrijven nam pas na 1965 onder invloed van de groei-
ende bezorgdheid over de natuur en de voedselkwaliteit toe.

hoewel cijfers ontbreken, waren de reformwinkels de belangrijkste afnemers van 
loverendale producten. initiatieven van consumenten legden vanaf de jaren vijftig 
een basis voor nieuwe afzetmogelijkheden. het ontstaan van de “moderne consump-
tiemaatschappij” en de in de antroposofie gewortelde afkeer van moderne marketing-
methoden kunnen bovendien de stagnerende afzet verklaren.
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hoofdstuk 5

de PriJs Van de welVaarT (1970-1990)

in 25 jaar was het wereldbeeld revolutionair veranderd. de V.s. en de sovjet-unie 
hielden elkaar met een wapenwedloop in een greep. na de cubacrisis in 1962 ontwe-
ken beide grootmachten een directe confrontatie. de machtstrijd werd nu vooral 
gevoerd om en in de gedekoloniseerde derde wereld. de bevolkingsgroei was in een 
aantal landen, mede door projecten van de who, ongekend en ondanks voorzichtige 
pogingen tot geboortebeperking ongeremd. Volgens schatting zou de wereldbevolking 
anno 2000 ruim 6 miljard monden tellen waarvan bijna 5 miljard in de ontwikkelings-
landen. deze monden moesten worden gevuld. in het westen was de overtuiging dat 
de derde wereld dat niet op eigen kracht kon bereiken. gesteund door deze breed 
gevoelde en door de TV-gevoede ideologie, zette het westen het voedsel als vreedzaam 
wapen in om de steun van de voormalige koloniën te behouden of (terug) te winnen. 

binnen de toenmalige machtsverhoudingen werd door of vanuit de V.s. “de groene 
revolutie”1 ingeluid. deze revolutie was gestoeld op norman borlaugs veredelings-
werk van enkele graansoorten als tarwe en rijst dat hij, gesteund door de rockefeller 
foundation, sinds 1942 in Mexico had verricht. de nieuwe rassen hadden als voordeel: 
de halvering van de halmhoogte die het legeren tegenging, een krappere inplant toeliet 
en daarmee een veel hogere productie dan de inheemse rassen opleverde. wel waren 
een voldoende watervoorziening en een hoge kunstmestgift voorwaarde voor een opti-
male oogst. bovendien waren ze, voorlopig, schimmelresistent.2 na enige aarzeling 
gingen de regeringen van ondermeer india, Pakistan en de filippijnen al vroeg in de 
jaren 60 over tot de aankoop van zaaizaad en stimuleerden ze veredelings- en voor-
lichtingsprogramma’s. binnen tien jaar waren de opbrengsten verdubbeld en werd de 
infrastructuur voor die gebieden waar de programma’s zich voor leenden, ingrijpend 
op de schop genomen.3 in 1970 kreeg borlaug voor zijn werk de nobelprijs voor de 
Vrede. de nadelen die de groene revolutie met zich meebracht, vooral op het gebied 
van sociaal-economische verhoudingen en het pesticidengebruik, werden “voor lief ” 
genomen. de zelfvoorzieningsgraad woog zwaarder.4

dichter bij huis was het de eeg, die het leeuwendeel van de nationale landbouw-
politiek overnam. Met de uitbreiding van ondermeer het V.K., ierland, denemarken 
en later spanje werd de gemeenschap met haar toenemende landbouwoverschotten 
een steeds grotere speler op de wereldmarkt. dit leidde niet alleen tot conflicten 
met de andere mondiale agrarische exporteurs maar schiep ook kansen voor de 

1       het was william grant, verbonden aan u.s. aid for international development die deze term in 1968 gebruikte 
(lal e.a., Climate, 2005, p. 44). 

2      de resistentie had aanvankelijk alleen betrekking op zwarte roest in tarwe. deze resistentie werd op het 
amerikaanse continent al snel doorbroken. eind jaren 60 trof de gele roest ook landen als Pakistan en iran 
(interview: J.c. Zadoks). 

3     borlaug, The Green Revolution, 1971, niet gepagineerd.
4      in het licht van de Koude oorlog lijkt het doel van de verminderde afhankelijkheid van de amerikaans 

graanoverschotten tegenstrijdig. nog los van ideële en politieke motieven, profiteerden agrochemische 
internationals van de groene revolutie. union carbide met zijn insecticidenvestiging in bhopal was daarvan 
een voorbeeld. 
Volgens richard, Agribusiness and society, 2004, p. 269, verzette borlaug zich tegen het hybridiseren van de 
gewassen om de kleine boeren de kans te geven hun eigen zaad te winnen. wel liet hij in 1973 zijn verzet varen 
toen de chinese Volksrepubliek het aanbod van president nixon accepteerde om het nieuwe materiaal als basis 
voor nieuwe veredelingslijnen te gebruiken. 
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land bouwbelangen in het krachtenveld van de ontwikkelingshulp.5 de agribusiness 
liet zich hierbij niet onbetuigd.6 

Tenslotte konden de overheden niet meer om het vraagstuk van de duurzaamheid 
van de planeet heen: zeker niet na het verschijnen van het rapport van de club van 
rome in 1972. dennis Meadows c.s. van het gezaghebbende MiT vestigde met “The 
Limits to Growth” de aandacht op de onmogelijkheid van een ongewijzigde bevolkings- 
en consumptiegroei. Met behulp van de nieuwste prognostische technieken beweer-
den de wetenschappers dat de voorraad van een aantal vitale grondstoffen tussen de 
50 en 150 jaar zou zijn uitgeput.7 het rapport werd in nederland als alarmerend erva-
ren.8 in hetzelfde jaar kwamen de leden van de V.n. op de, onder auspiciën van de V.n. 
georganiseerde, conferentie van stockholm overeen het uneP op te richten: het 
united nations environmental Programme.9 het initiatief was een tastbaar gevolg 
van het natuurbeschermingsjaar in 1970. de organisatie had voorlopig slechts een sig-
nalerende functie. de kap van tropisch regenwoud en de vervuiling van bodem, lucht 
en (zee)water gingen onverminderd door.

in dit tijdvak werd de wereld opgeschrikt door de rampen bij seveso (1976) waarbij 
tonnen dioxine vrijkwamen; die van bhopal (1983) waar bij een ontploffing in de insec-
ticide-vestiging van union carbide ruim 3000 doden – achteraf stierven nog 10.000 
mensen aan de gevolgen – vielen en die van de kerncentrale in Tsjernobyl (1986) waarbij 
een onbekend aantal slachtoffers vielen. de kernexplosie had weliswaar niets van doen 
met de landbouw maar liet deze met haar gevolgen niet ongemoeid. Tegen het einde 
van de Koude oorlog werd duidelijk dat het monopolie op milieuvervuiling geen 
exclusief bijproduct van het kapitalisme was.10 

nederland bleef voor acute milieurampen gespaard. begin jaren 70 ging er soms iets 
mis bij de (agro)chemische industrie in rijnmond maar de ongevallen liepen met een 
sisser af. ernstiger was de schade als gevolg van bodem- en waterverontreiniging. Zo 
kregen de massale vissterfte in de rijn als gevolg van de lozing van endosulfan en de 
bodemverontreiniging onder een woonwijk in lekkerkerk rond 1980 veel aandacht in 
de media. Vervolgens kwam de vervuiling van de Volgermeerpolder aan het licht. hier 
had de gemeente amsterdam haar afval waaronder dioxinen, restproducten van 
bestrijdingsmiddelen, van het voormalige Philips-duphar geloosd. de zaak werd in 
1980 door een klokkenluider aan de kaak gesteld. het “schandaal” bleef niet beperkt 
tot Philips-duphar. steeds meer stortplaatsen van chemisch afval kwamen in beeld. 
een deel ervan had betrekking op landbouwgif. boeren en tuinders in de betreffende 
regio’s kregen een koekje van eigen, maar vooral van andermans deeg.11 

in 1987 schudde het brundtlandrapport de publieke opinie opnieuw wakker. de 
commissie onder leiding van de noorse premier gro brundtland waarschuwde dat 
de wereld niet oneindig kon doorgaan met haar steeds groeiende consumptie. Zij 

5    ontwikkelingshulp werd onder het kabinet den uyl in 1972 een zelfstandig departement. 
6     Van de hoeveelheid literatuur over dit onderwerp noem ik Marquetalia, 1983, nr. 6 en Verbeek, Boerenbelang, 1992. 
7    Meadows, e.a., Rapport van Rome, 1972.
8     idem p. 7, door frits böttcher, toenmalig voorzitter van de raad van advies voor het wetenschapsbeleid. 

de nederlandse vertaling zou in de jaren 70 een oplage van ca. 900.000 exemplaren hebben bereikt. 
de milieuhistoricus wybren Verstegen houdt het op 250.000 (historisch nieuwsblad, 2002).

9     The oxford dictionary vermeldt in 1972 voor het eerst de term environment; de winkler Prins “Milieu” in 
hetzelfde jaar.

10   de luchtverontreiniging in het oostblok was al lang bekend. in de jaren negentig kwamen o.a. lekkende 
atoomonderzeeërs en olieleidingen in siberië en de dramatische vervuiling van het aralmeer aan het licht.

11   als voorbeeld noem ik de melkveehouder Peteman die zijn vee te gronde zag gaan nadat akzo lindaan had 
gestort in weerselo (bron: VPro-radio 17-02-1984). Minister braks ontkende het verband waarop Peteman 
tenslotte failliet werd verklaard. 
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introduceerde het begrip “duurzaamheid”. Korte tijd later begon het broeikaseffect 
aan zijn opmars op de mondiale agenda: onderwerpen die de landbouw, als medever-
oorzaker van de problemen, niet ongemoeid zouden laten. de tussentijdse oliecrises 
hadden slechts tot voorbijgaande bezorgdheid geleid. als bewijs kan de daling van de 
olieprijs van 113 dollar per vat in 1975 naar 76 dollar in 1992 dienen.12

EEG-beleid: opmars van de grond- en arbeidsproductiviteit in 
Nederland

de na de oorlog ingezette productieverhoging van de grond, al snel gevolgd door die 
van de arbeidsproductiviteit ging, onder invloed van het gemeenschappelijk land-
bouwbeleid, na 1970 onverminderd door. beide waren een gevolg van schaalvergroting, 
cultuurtechnische werken zoals ruilverkavelingen en de nieuwe iJsselmeerpolders; 
voorts van mechanisatie, veredeling en selectie en tenslotte een toename van het 
gebruik van kunstmest en landbouwbestrijdingsmiddelen. de agrarische productie in 
de eeg groeide in deze periode met gemiddeld 2 procent per jaar terwijl de interne 
markt slechts 1 procent kon opnemen.13 de overschotten van beschermde producten 
stapelden zich, incidentele jaren uitgezonderd, dan ook onverminderd op. deels 
werden ze tijdelijk opgeslagen, wat extra kosten met zich meebracht, om vervolgens 
met dure exportsubsidies op de wereldmarkt te worden gedumpt. het overgrote deel 
van het totale eeg-budget kwam ten goede aan de financiering van dit beleid.14 de 
rekening werd betaald door de consumenten, deels via belastingen en deels via hogere 
voedselprijzen al moet dit laatste worden gerelativeerd.15 de grootste kostenpost was 
het milieu; zeker in gebieden waar de landbouw intensief werd bedreven. deze kosten 
werden in dit tijdvak nog niet meegewogen, laat staan in rekening gebracht. de, in het 
Verdrag van rome overeengekomen, zelfvoorzieningsgraad was voor de meeste 
beschermde producten in 1978 of eerder al ruimschoots bereikt. het duurde nog jaren 
voordat de raad van Ministers de overproductie aan banden legde. Voor zuivel was 
dat in 1984; voor tarwe pas in 1986. 

wat is nu de verklaring van een overschottenstimulerend beleid? deskundigen ver-
schillen hierover van mening. er zijn er die de overschotten wijten aan de snelle tech-
nologische ontwikkelingen van de bedrijfstak. anderen menen dat het prijsgarantie-
stelsel hiervan de oorzaak is.16 het beleid dat steunde op de kiezersgunst van het al 
of niet platte achterland, had in dit tijdvak vooral tot doel de inkomens van de boeren 
te beschermen. Per slot van rekening stelde het eindresultaat teleur. afhankelijk van 
sector en periode waren het vooral de grotere bedrijven die van het prijsgarantiestel-
sel profiteerden al probeerde de eu de kleine agrariërs met de zogenaamde bergboe-
renregeling17 tegemoet te komen. het prijsgarantiestelsel had ondermeer tot gevolg 
dat, vooral in nederland, de grondprijzen in 15 jaar tijd verviervoudigden. opgeteld 
bij de noodzakelijke investeringen om bij te blijven, de hoge rente en inflatie en 
tenslotte de groei van de inkomensverschillen met de modale meerderheid van de 

12    in constante prijzen (1990 = 100). cohen, How many people can the earth support, 1995, p. 53. 
13    de hoogh, 1994, p. 9.
14   in 1970, 1980 en 1990 was dit respectievelijk 95 procent, 70 procent en iets minder dan 60 procent (de hoogh, 

1994, p. 132).
15    de agrarische wereldmarkt was deels een fictieve markt die door overschotten werd bepaald. ook zagen 

agrarische producenten in deze periode hun prijsaandeel in de productiekolom dalen. 
16   de hoogh, 1994, p. 2.
17    deze regeling voorzag in inkomenssteun aan kleine bedrijven op min of meer marginale landbouwgronden.
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maatschappij, is de conclusie van verspilling aan geld en moeite niet ongegrond. als 
verzachtende omstandigheid kan gelden dat het politieke systeem en het overaanbod 
van goedkoper producerende landen de toenmalige gemeenschap geen alternatief 
bood. een stringenter landbouwmilieubeleid had de last van de overschotten kunnen 
doen verminderen maar tot 1987 werd deze benadering niet overwogen.18 

Mansholts poging tot structuurbeleid is omschreven als een mislukking. de vraag 
is of dit werkelijk zo is. in 1990 was de europese landbouw op weg naar een grootscha-
lige herverkaveling.19 Mansholt zei hier achteraf over dat het proces zich anders had 
voltrokken dan hij voor ogen had gehad en hij had spijt van de schade die zijn beleid 
aan het milieu had aangericht.20 hij voerde als verdediging aan dat zijn wezenlijke 
drijfveer voor zijn europese visie en beleid voortkwam uit zijn oorlogservaring. deze 
had hem geleerd: “nooit een europese oorlog meer.”21 daartoe zag hij in een vorm van 
supranationale europese samenwerking hèt aangewezen middel. dat landbouw hierin 
een speerpunt was, weet hij aan het moeizame tot stand komen van een gemeenschap-
pelijk industriebeleid.

Het wereldvoedselvraagstuk 

de landbouwpolitiek die het boereninkomen centraal stelde, was niet exclusief voor 
de eeg. deze gold evenzeer voor landen op het amerikaanse en australische conti-
nent. de aanbod-economie die hiervan het gevolg was, was een voortzetting van de 
protectiepolitiek uit de jaren dertig. de Tweede wereldoorlog en haar najaren vormden 
slechts een intermezzo. Met de groeiende overschotten aan amerikaanse granen in 
de loop van de jaren 50 doemden handelsconflicten op aan de horizon. de dillonronde 
aan het begin van de jaren 60 vormde het begin van slepende handelsconflicten die 
de agenda van de gatt (wTo) gedurende de rest van de eeuw zouden belasten. 

hoe zat het nu met de vraagzijde van de landbouwproducten? Met de afnemende 
bevolkingsgroei in de welvarende landen waren de groeikansen beperkt. er was een 
ruim voldoende, gevarieerd en betaalbaar aanbod van voedingsmiddelen al gold dit 
niet (altijd) voor de allerlaagste inkomensgroepen. de in hoofdstuk 3 aangestipte over-
voeding was geen exclusief nederlands probleem. de voedingsmiddelenindustrie 
zocht via bewerking en reclame de consumptieve vraag in de door haar gewenste rich-
ting om te buigen. Multinationals als unilever bepleitten hierbij een vrije grondstof-
fenaanvoer die de belangen van de nationale staten doorkruisten. dit maakte de 
gatt-onderhandelingen extra gecompliceerd. het overschot aan landbouwproducten 
kon slechts door “de wereldmarkt” worden opgelost. de communistische landen 
boden door misrekening in hun planeconomieën slechts incidenteel soulaas. de vraag 
moest dus van de derde wereld komen.

welke bevolkingsgroei werd sinds de jaren 50 aannemelijk geacht? in 1951 werd de 
wereldbevolking op ongeveer 2,5 miljard mensen geschat. Volgens de Vn zou het 
aantal in 1980 ongeveer 3 tot 3,5 miljard bedragen. het werden er 4,4 miljard. het ver-
schil zat in de onderschatting van de daling van de sterftecijfers. Joel cohen, de schrij-
ver van een standaardwerk verklaart deze misrekening met het citaat: “after worldwar 

18   gebaseerd op interviews met l.J. brinkhorst, h. Muntingh, h. Verbeek en e. woltjer.
19    in 1985, net voor toetreding van o.a. spanje en Portugal, kwam overigens 45 procent van de cultuurgrond nog 

in aanmerking voor de bergboerenregeling maar dit percentage zegt niet alles over het succes van het 
structuurbeleid.

20   documentaire over Mansholt (humanistische omroep 4-4-2010).
21    documentaire over Mansholt (humanistische omroep 4-4-2010). 
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ii the rich countries exported more health than wealth”.22 de daling van de sterftecij-
fers was vooral te danken aan vaccinatie- en drinkwaterprogramma’s. Zo groeide de 
bevolking van india tussen 1951 en 1991 met gemiddeld 2,2 procent per jaar van 367 tot 
850 miljoen. de zogenaamde demografische Transitie voorspelde de verandering van 
hoge naar lage geboorte- en sterftecijfers in de rijke landen tamelijk juist maar voorzag 
onvoldoende wanneer de afname van vruchtbaarheid en sterfte in de arme landen zou 
inzetten.23 

in 1968 publiceerde Paul ehrlich zijn “Population Bomb”; net in het jaar dat de bevol-
kingsgroei begon af te vlakken. Tegelijkertijd begonnen de resultaten van de groene 
revolutie zichtbaar te worden. Mede als gevolg hiervan halveerden de voedselprijzen 
tussen 1970 en 1990. landen als india en indonesië werden nu zelfs exporteur van 
agrarische producten. het aantal ondervoede mensen daalde overigens niet spectacu-
lair. werd dit in 1970 op 941 miljoen geschat, over 1990 wordt het getal van 786 miljoen 
genoemd. het nog altijd hoge aantal was niet te wijten aan een tekort aan fysieke pro-
ductie. dat blijkt uit het feit dat in dat jaar 37 procent van de wereldgraanproductie 
haar weg naar het (pluim)vee vond.24 de ondervoeding was, los van incidentele of 
structurele logistieke problemen, een gevolg van het gebrek aan koopkracht. Vooral 
in afrika bleef de productie achter bij de bevolkingsgroei. 

de discussie over het probleem van de snelle voortplanting in de derde wereld werd 
hooguit besmuikt gevoerd.25 nog in 1959 had de amerikaanse president eisenhower 

“geboorteplanning geen regeringszaak” genoemd.26 Pas in 1967 bood het “politiek neu-
trale” un fund for Population activities in behoedzame bewoordingen steun aan 
geboortebeperkende programma’s. de Volksrepubliek china, nog geen lid van de Vn, 
deed geen beroep op het fonds maar loste het probleem van dreigende overbevolking 
zelf op met een drastische “één-kind-politiek”. waar de mensenrechtenkaart in het 
human rights forum steeds venijniger werd getrokken, bleef het afgeleide grond-
recht op vrije voortplanting onverkort overeind. donorlanden legden landen met een 
hoge humane productiviteit geen anticonceptie voorwaarden op voor het ontvangen 
van ontwikkelingshulp.

in hoeverre schuldgevoel over de vernietiging van de zelfvoorzienende landbouw-
structuur in de voormalige koloniën hierbij een rol speelde, laat ik in het midden. dat 
geldt eveneens voor de ongetwijfeld oprechte bedoeling de gezondheidszorg in de 
afhankelijke landen te bevorderen. cohen citeert in dit verband de ecologische wet 
van garret hardin: “elke daad heeft op zijn minst één onbedoeld gevolg”.27 de vrees 
van opinieleiders voor een onrustbarende groei van de bevolking in de derde wereld 
was ongeveinsd. overigens waren het in het algemeen niet de boeren die van hun 
meeropbrengsten profiteerden. de vraag of en in hoeverre de winst van de meerop-
brengsten vooral ten goede kwam aan de agribusiness inclusief het overheidsapparaat, 
laat ik onbeantwoord.

22    cohen, 1995, p. 48.
23     cohen, 1995, p. 50. om en nabij 31 oktober 2011 zou de 7 miljardste inwoner in india of in rusland zijn 

geregistreerd.
24    cohen, 1995, p. 51 e.v. de voedselproductie was (exclusief china) in 30 jaar tijd verdubbeld. 
25     Merkwaardig of typerend was de opmerking die de ronde deed onder nederlandse boeren in de loop van de 

jaren zestig: “als we tarwe leveren voor de ontwikkelinghulp moeten ze ‘de pil’ er maar gratis bij leveren.” in 
dit kader is het vermeldenswaard dat de staatscommissie bevolking en welzijn o.l.v. dr. P. Muntendam in 1977 
in haar rapport aanbevelingen deed de nederlandse bevolking in 2000 op 14,3 miljoen mensen te stabiliseren, 
1979, p. 254.

26     cohen, 1995, p. 67. Tot 1970 verboden de V.s. mailings van reclame voor anticonceptiemiddelen. dit standpunt 
kwam overeen met dat van Malthus’ An Essay on the Principle of Population, 1798-1826, in Malthus e.a. Three essays on 
population, 1960, p. 40 e.v.

27    cohen, 1995, p. 75.
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Landbouwbeleid in een tijd van economische stagnatie

Tussen 1950 en 1973 beleefde de nederlandse economie “Golden Years”.28 de eerste olie-
crisis liet de volkshuishouding niet ongemoeid maar trof de economische groei in de 
rest van de jaren 70 minder sterk dan die van de overige landen van de eeg. dit had 
te maken met de overheidsuitgaven van het kabinet den uyl (Pvda) en zijn opvolger 
van agt (KVP) die de consumptie, mede door de sociale uitkeringen, op peil hielden. 
Voorts profiteerde nederland van de inkomsten uit aardgas. Tenslotte probeerden 
beide kabinetten de investeringen met substantiële fiscale regelingen (wir) te bevor-
deren. Met de nota “Selectieve Groei” (1976) koos het kabinet den uyl verbaal voor een 
economische groei die rekening hield met het milieu. hiervan kwam in de praktijk 
weinig terecht: zeker waar het de landbouw betrof.29 

Tijdens en na de tweede oliecrisis (1979) stagneerde de groei. in 1983 steeg de werk-
loosheid tot 12 procent. Tot 1987 bedroeg de economische groei gemiddeld 1,2 procent 
per jaar waarmee nederland onder het eeg-gemiddelde scoorde.30 het waren percen-
tages die sinds de Tweede wereldoorlog ongekend waren. de hoge werkloosheid en 
de ermee gepaarde overheidsbestedingen stonden te boek als “the Dutch Disease”. de 
sectoren die, in economische zin, gezond bleven, waren de landbouw en de chemische 
industrie. dit had vooral te maken met het lage aardgastarief. nederland had in relatie 
tot het bnP het hoogste energieverbruik van europa.31 beide sectoren hadden in zijn 
algemeenheid geen financieel belang bij milieubewustere producten en productiepro-
cessen; veeleer hadden ze baat bij het tegendeel.

nog steeds was het landbouwbeleid gericht op de verhoging van de arbeidsproduc-
tiviteit en een maximale bijdrage aan het nationaal inkomen.32 de kwaliteitseisen 
beperkten zich tot begrippen als homogeniteit, de vlekkeloosheid van groenten en 
fruit en de afwezigheid van schadelijke micro-organismen in exportproducten. de 
wetgeving met betrekking tot bestrijdingsmiddelen had tot begin jaren 90 minder pri-
oriteit (zie verder).

de verhoging van de arbeidsproductiviteit werd gestimuleerd met een landbouw-
structuurbeleid33 dat binnen de steeds strengere regelgeving van de eeg moest passen. 
het europese budget hiervoor bedroeg slechts 4 tot 5 procent van de totale landbouw-
begroting. de rest moest van de lidstaten afzonderlijk komen. in wezen was de inko-
menspolitieke doelstelling van garantieprijzen strijdig met het structuurbeleid. dit 
beleid zou immers productieverhogend werken.34

28  Van Zanden, The economic history of the Netherlands, 1998, p. 134.
29    V.d. brink, 1990 , p. 156. Voor biologische boeren had de – algemene – kleinschaligheidsaftrek meer betekenis 

dan de aftrek voor milieuvriendelijke investeringen (persoonlijke noot).
30    Van Zanden, The economic history of the Netherlands, 1998, p. 160.
31     Van Zanden, The economic history of the Netherlands, 1998, p. 165 e.v.
32    in 1977 verscheen onder toenmalig landbouwminister Van der stee de structuurvisie landbouw waarin deze 

doelen werden geformuleerd. andere doelen waren dat het inkomen uit de markt moest komen en dat er 
rekening moest worden houden met natuur en landschap. V.d. brink, p. 177.

33    in dit verband moet Van der Ploeg, De virtuele boer, 1999, worden vermeld. op. 24 e.v. gebruikt hij de term “de 
virtuele boer” als metafoor: “het betreft de boer of tuinder zoals hij/zij volgens de aannames die 
vanzelfsprekend zijn binnen dit expertsysteem zou moeten zijn en zou moeten functioneren (…) de virtuele 
boer verwijst naar het enig denkbare, rationele model waarop het handelen van een brede range van actoren, 
van overheid, banken, agro-industrieën, boeren, voorlichting en onderzoek, moet worden gericht.” op p. 250 
omschrijft hij het expertsysteem als “a system of mechanical accomplishment and professional expertise that 
organizes large areas of the material and social environments in which we live”. in dit systeem is het Mvl “de 
cupola” “waar relevant geachte kennis wordt gecombineerd en omgezet in diverse beleidsmaatregelen”. Van 
der Ploeg laat met voorbeelden zien hoe het Mvl het door het departement gewilde ideaalbeeld als model aan 
de boeren wilde opleggen. 

34    V.d. brink, 1990, p. 161.
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de voortgaande ruilverkavelingen werden vooral met nationale middelen gefinancierd. 
de uitvoering van de relatienota (1975) die op termijn 200.000 ha aan de landbouw 
zou onttrekken ten gunste van natuur en landschap, droeg ertoe bij dat de ruilverka-
velingprogramma’s vertraging opliepen nu een deel van de boeren hiervoor geen grond 
wilden inleveren. het vrijkomende geld werd nu gestort in het ontwikkeling en sane-
rings fonds (o&s) waarmee boeren werden uitgekocht. dit proces droeg, naast de 
onttrekking van grond voor stadsuitbreiding, eveneens bij aan de stijgende grondprij-
zen. deze stijging had verregaande consequenties. bedrijven en vooral bedrijfsopvol-
gers konden minder grond kopen dan voor een optimale omvang wenselijk was. Zij 
moesten bovendien tegen hoge rente bedragen lenen die slechts met hogere opbreng-
sten konden worden betaald. de betreffende veelal jonge boeren moesten dus hun 
productie verder intensiveren met de onvermijdelijke gevolgen voor het milieu. Voor 
de (glas)tuinbouw betekende dit meer bestrijdingsmiddelen; voor de akkerbouw meer 
kunstmest en bestrijdingsmiddelen en voor de intensieve veehouderij een groeiend 
overschot aan mest. het kabinet den uyl struikelde overigens in 1977 over één van de 
gevolgen van het structuurbeleid en wel over het wetsontwerp dat “overwinst” op 
grondtransacties fiscaal belastte. de KVP was hier tegen.35

in 1978 werd de subsidieregeling voor de agrarische sector van kracht. over inves-
teringen in ondermeer stallen, kassen, runderen en vruchtbomen hoefde tot een 
bedrag van ƒ 300.000 slechts 5 procent rente te worden betaald.36 de rentesubsidie was 
substantieel gelet op een gemiddelde inflatie van 6 procent in 1980 en een hypotheek-
rente die in 1981 topte met 13,4 procent.37 het waren vooral melkveehouders en glas-
tuinders die van de rentesubsidie gebruik maakten.38 Met hen profiteerde vooral de 
(kassen)bouwers van de regeling. hiermee werd de snel stijgende werkloosheid enigs-
zins getemperd. opvallend bleef de werkgelegenheid in de landbouw. deze nam in 
deze periode zelfs bij een stijgende arbeidsproductiviteit, relatief licht, toe.39 

welke sectoren groeiden nu het sterkst? de grote akkerbouwbedrijven profiteerden 
het minst van de regeling. Toch groeide de productie van granen gestaag door toedoen 
van veredeling en een hoger gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Tot 
midden jaren 80 beloonde brussel de groei met haar garantiestelsel. in 1989 werd defi-
nitief duidelijk dat de graantelers hun bescherming gingen verliezen. Massaal trokken 
zij met hun trekkers richting den haag. Zonder resultaat keerden ze, gefrustreerd, na 
vele dagen terug naar hun bedrijf. sommigen van hen weken nu uit naar “vrije pro-
ducten” als aardappels en uien die vaak “achter de markt aan” werden geteeld. Zo kon 
de uienprijs in twee jaar tijd tussen 60 en 6 cent per kilo variëren. ook de melkvee-
houderij profiteerde tot 1984 van het garantiebeleid (zie onder landbouwschap). 
nadien werden de melkveehouders op kosten gejaagd met melkquota en de groeiers 
onder hen met de aankoop ervan. 

opvallend was de groei van de sectoren die geen of weinig bescherming genoten: de 
glastuinbouw en de intensieve veehouderij.40 de glastuinbouw profiteerde, naast de 

35     er waren overigens meer spanningen tussen de Pvda- en KVP ministers. het wetsontwerp werd als breekijzer 
gebruikt. Zie de dissertatie van annet bleich, Joop den Uyl, 2008. den uyl komt in haar studie niet over als 
iemand die de zorg om natuur en milieu deelde. dit beeld werd bevestigd in een interview met 
europarlementariër h. Muntingh, 

36     V.d. brink, 1990, p. 184 e.v. na invoering van de wir werd het bedrag teruggebracht tot ƒ 180.000. Voor de jonge 
agrariërs werd dit bedrag in 1982 weer verhoogd.

37    bron: cbs. 
38    V.d. brink, 1990, p. 192.
39    Van 5,2 procent in 1973 naar 5,3 procent in 1989 (Van Zanden, 1998, p. 161). 
40   Van Zanden, The economic history of the Netherlands, 1998, p. 161.
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rentesubsidies, van het lage aardgastarief, illegale arbeid41 en het brede spectrum van 
bestrijdingmiddelen. het Ministerie van landbouw maakte vanwege de voorlopig 
sterke exportpositie van de landbouw geen haast om het gebruik van bestrijdingsmid-
delen aan banden te leggen. de vraag of de gunstige concurrentiepositie gelet op 
bovengenoemde factoren, intrinsiek van aard was, laat ik hier onbesproken.42 Voor de 
intensieve (pluim)veehouderij gold het concurrentievoordeel niet alleen in de gunstige 
veevoederlogistiek en de rentesubsidies maar niet minder in het straffeloos dumpen 
van de mest tot midden jaren tachtig. uit milieuoogpunt waren het naast de intensieve 
veehouderij de (relatief) vrije teelten inclusief die van fruit en bloemisterijgewassen 
die in deze periode de grootste schade aanrichtten. 

Landbouwkundig onderzoek en voorlichting 43

al eind jaren 60 begon de bezorgdheid over het milieu toe te nemen.44 hoe reageerde 
het landbouwkundig onderzoek en in zijn spoor de voorlichting op de maatschappelijke 
onrust over de gevaren voor natuur, milieu en voedsel? een belangrijke, zo niet de 
belangrijkste bron, is het tijdschrift gewasbescherming. dit mededelingenblad van de 
Vereniging voor Plantenziektekunde verscheen voor het eerst in tweemaandelijkse 
edities in 1970. het had tot doel belanghebbenden en belangstellenden te informeren 
over plantenziekten- en plagen en (de resultaten van) het onderzoek ernaar. het bijzon-
dere van deze bron is dat het aandacht besteedt aan een breed spectrum van planten-
ziekten- en plagen: van virussen en aaltjes tot insecten en onkruiden. het was vooral 
bedoeld als praktijkgerichte informatie en als zodanig een soort catechismus voor de 
landbouwvoorlichting.45 hierbij wijs ik erop dat de artikelen niet representatief zijn 
voor het gehele, zeker niet “fundamentele” plantenziektekundig onderzoek.46 wel was 
het een belangrijke zo niet de belangrijkste bron van de Voorlichting. om die reden 
besteed ik in de vorm van een kroniek uitvoerig aandacht aan de inhoud zodat de lezer 
een beeld krijgt van het denken over de bestrijding van ziekten en plagen in deze jaren.

de redactie van het nieuwe tijdschrift blijft trouw aan het standpunt van de vereni-
ging dat het haar allereerst gaat om de bescherming van cultuurgewassen maar dat 
men zich rekenschap moet geven van de groeiende nadruk op de maatschappelijke 
betekenis van het wetenschappelijk onderzoek.47 uit het oogpunt van overzichtelijk-
heid heb ik gekozen voor periodes van 5 jaar. de artikelen die betrekking hebben op 
de sierteelt, laat ik onbesproken.

41    de wet (1978) die de werkgever voor illegale arbeid met hoge boetes bestrafte, werd nog jaren nadien, tot 
ergernis van de vakbonden, met succes ontdoken. 

42    de in de jaren 80, plv. secretaris-generaal van landbouw, P. ritsema, die nadien in oost-duitsland een groot 
bedrijf overnam, bevestigde in een interview het grote belang van de landbouwexport in een tijd van stagnatie.

43    het onderwijs komt bij gebrek aan lesmateriaal over dit tijdvak niet aan de orde. in het door h.J. de bruyn en 
M. heuver, beiden verbonden aan de Pd, herziene leerboek van Verhoeven, De bestrijding van ziekten, 1975, 
p. 132, wordt in het laatste hoofdstuk een korte passage aan de geleide en geïntegreerde bestrijding gewijd. uit 
andere bronnen blijkt dat de land-en Tuinbouwscholen de Voorlichting volgden.

44    Zie hoofdstuk 6.
45    het Tijdschrift over Plantenziekten zette zijn bestaan als wetenschappelijk tijdschrift onder de titel 

netherlands Journal of Plant Pathology voort. 
46   als voorbeeld noem ik het voorbeeld van het fytopathologisch laboratorium in baarn. daar deden in de jaren 

60 n.J. fokkema onderzoek naar de fylosfeer en K. schippers naar de rhizosfeer van planten. Typerend is de 
uitspraak van directeur l.c.P. Kerling in haar afscheidscollege in 1970: “de kloof tussen het fundamenteel 
onderzoek aan de universiteit en de dagelijkse (practical) werkzaamheden van planteziektenkundigen is zeer 
breed” (vertaling van faasse, 2008, p. 183).

47    gewasbescherming (gb) 1971, p. 4
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een vaste rubriek is de lijst van nieuwe toegestane en recent verboden bestrijdings-
middelen die van nu af aan “gewasbeschermingsmiddelen” worden genoemd.48 in 1971 
blijken een kleine 400 nieuwe middelen te zijn toegelaten. in veruit de meeste geval-
len gaat het niet om nieuwe stoffen als wel om nieuwe formuleringen en toepassingen 
en andere merknamen. Voorts wordt de werking van nieuwe middelen besproken: 
deels door onderzoekers van overheidsinstituten en deels door vertegenwoordigers 
van de producenten van de middelen. het onderzoek van eerstgenoemde strekt zich 
in een aantal gevallen zoals met grondontsmettingsmiddelen uit over meerdere, soms 
vele, jaren; de artikelen van de producenten zijn, niet onbegrijpelijk, positief gestemd. 
Met de tijd besteden ze meer aandacht aan de milieueffecten van hun middelen. de 
toxiciteit en persistentie worden vermeld en zonder uitzondering worden de middelen 
als veilig en weinig milieubelastend beschreven.

onthullend is een onderzoek naar het gedrag van de inmiddels verboden ddT in 
bodem en gewassen. daaruit blijkt dat het residu in voedergewassen vaak de toege-
stane norm overschrijdt. Tegelijkertijd constateert de onderzoeker dat over de rol van 
de metabolieten van ddT nog weinig bekend is. in hoofdstuk 3 werd al geconstateerd 
dat het nederlandse onderzoek naar de toxicologische effecten van dit middel bepaald 
geen prioriteit had.49 

in 1975 schrijft J.g. van houten ter gelegenheid van het 25 jarige bestaan van het 
iPo dat bij het onderzoek naar insecten en mijten steeds meer de nadruk wordt gelegd 
op de levenswijze van deze belagers met als einddoel de schadedrempel te bepalen.50 
het valt niet uit te sluiten dat het aangekondigde beleid van landbouwminister van 
der stee, gericht op het voorkomen van ziekten en plagen, hiervoor de aanleiding 
vormde.51

het gebruik van fungiciden neemt in deze jaren sterk toe; ook in een gewas als 
tarwe waar tot dan toe weinig werd gespoten. ondersteund door de garantieprijzen 
streven boeren nu naar een versnelde productieverhoging. Proeven wijzen uit dat een 
extra stikstofgift een meeropbrengst van 650 kg/ha oplevert maar dat hiervoor 7 
bespuitingen met fungiciden nodig waren.52 Veel aandacht is er voor de systemische 
fungiciden. deze in de jaren 50 ontwikkelde breedwerkende middelen tegen schade-
lijke schimmels worden inmiddels massaal toegepast.53 

al snel komen er klachten over resistentie.54 de roep om selectieve middelen neemt 
toe. een vertegenwoordiger van Philips-duphar wijst er op dat de ontwikkelingskos-
ten van een nieuw middel tussen de vijf en tien miljoen gulden bedragen en dat de 
industrie, gelet op de lange toelatingsprocedure, terughoudend is met het doen van 
investeringen.55 opvallend is de aandacht voor onkruidbestrijding dat al enige jaren 
tot het domein van de bescherming van cultuurgewassen wordt gerekend.56

48      gb 1971, p. 1. gewasbescherming was een nieuw woord dat was afgeleid van het engelse ‘crop Protection’ en 
‘Pflanzenschütz’.

49     leistra, Gedrag van DDT in de bodem en opname in gewassen, gb 1974, p. 37 e.v.
50     Van houten, 25 jaar IPO, gb 1974, p. 126 e.v.
51      gb 1975, p. 19 e.v. 
52     de Jong, Verhoging van het opbrengstniveau van tarwe door het gebruik van fungiciden, gb 1971, p. 46 e.v.
53      gb 1970, p. 60 e.v. systemische fungiciden worden in de gehele plant opgenomen en regelen vervolgens de 

afweer tegen één of meer schadelijke schimmels.
54     dekker, Resistentie tegen fungiciden, gb 1971, p. 97 e.v.
55     Pieters, Ontwikkeling bestrijdingsmiddelen, gb 1970, p. 71 e.v.
56     bos, Gewasbescherming, een voor Nederland nieuw begrip, gb 1971, p. 1 e.v.
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 een onderzoeker van het iPo schrijft in 1973: “de wilde planten genieten thans een 
opvallende “goodwill” (…). daarom worden cultuurgewassen wel eens gezien als bela-
gers van de wilde vegetatie (…).” berustend besluit hij: “we moeten leren leven met de 
wilde vegetatie, ook met hun ziekten en plagen. Kennis van deze vegetatie is dan ook 
nodig”.57 inmiddels is geconstateerd dat de landbouw wereldwijd afhankelijk is gewor-
den van de chemische onkruidbestrijding.58 in 1973 krijgt glyfosaat, het wereldverove-
rende breed werkende herbicide van Monsanto, een gunstig onthaal.59 het “wonder-
middel” wordt aangeprezen om zijn snelle afbraak en ongevoeligheid voor uitspoe-
ling.60 in de loop van de jaren tachtig zou het tegendeel blijken. over onderzoek naar 
mechanische bestrijding van onkruiden wordt in deze jaren niets vermeld. het enige 
onderzoek naar biologische bestrijding heeft betrekking op de functie van de graskar-
per bij het onkruidbeheer in en langs waterlopen. Met enige trots maakt Zonderwijk 
melding van de nederlandse bijdrage aan onkruidbestrijdingonderzoek in ontwikke-
lingslanden.61 

het zijn slechts enkele nematologen, aaltjesonderzoekers, die hun zorg uiten over 
het effect van ontsmettingsmiddelen op de bodemvruchtbaarheid. h. hoestra ziet de 
oplossing vooral in vruchtwisseling maar stelt vast dat er zonder een strikt bestrij-
dingsmiddelenbeleid nog een lange weg te gaan is.62 op het gebied van bodemschim-
mels verschijnt in 1975 een artikel waarin de ecologische aspecten van de bestrijding 
van bodempathogenen aan de orde wordt gesteld.63 een kritisch geluid komt ook van 
een onderzoeker van het instituut voor rationele suikerproductie. naast de aanbeve-
ling een ruimere vruchtwisseling toe te passen, constateert hij dat boeren te vaak 
onnodig spuiten.64 de bietenboer bleek als ondernemer niet per definitie rationeel te 
handelen.

gewasbescherming besteedt in deze periode geen enkele aandacht aan biologische 
teeltwijzen die rond de jaren 70 of eerder van de grond kwamen. wel heeft het tijd-
schrift aandacht voor de geïntegreerde bestrijding. de al eerder genoemde gruys, lid 
van de redactie, schrijft geregeld over het onderzoek van de Proefboomgaard de schui-
lenburg. in 1974 wordt een nummer geheel gewijd aan het onderwerp. naast de fruit-
teelt komen65 de glas- en suikerbietenteelt en het uienvliegproject aan de orde.66 dat 
geldt vanuit milieuoogpunt niet minder voor het artikel van J.c. Zadoks over schade 
aan landbouwgewassen. onder verwijzing naar het “Crop Losses Symposium” van de 
fao in 1967 pleit hij voor onderzoek naar een schade-evaluatiesysteem aangezien boeren 
vaak “emotioneel” op aantasting van hun gewas reageren en naar de spuit grijpen.67

57    bos, De betekenis van de wilde vegetatie voor het optreden van ziekten, gb 1973, p. 126 e.v.
58    Van der Zweep, Internationaal onderzoek naar de ontwikkeling van de onkruidbestrijding, gb 1972, p. 97.
59    gb 1973, p. 49.
60  Krul, Glyfosaat, een nieuw, zeer breed werkend herbicide, gb 1975, p. 40. Krul was verbonden aan aagrunol.
61     Zonderwijk, Achtergrondsaspecten (…) onkruidkunde, gb 1973, p. 49.
62    hoestra, Gewasbescherming door vruchtwisseling, gb 1974, p. 99 e.v.
63    bollen, Ecologische aspecten van de selectieve bestrijding van ziekteverwekkende schimmels, gb 1975, p. 97. het 

fytopathologisch laboratorium in wageningen deed hier al langer onderzoek naar (interview bollen).
64   heybroek, Geïntegreerde bestrijding in de suikerbietenteeld, gb 1974, p. 66 e.v.
65    gruys, Ontwikkeling geïntegreerde bestrijding, gb 1974, p. 51 e.v.
66    Zie verder.
67    Zadoks, Schade, gb 1973, p. 75 e.v. Zadoks zou hierna het ePiPre-project ontwikkelen (zie verder). 
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in dit tijdvak komen de pyrethroïden als nieuwe insecticiden in beeld. de werkzame 
stof is het van oorsprong plantaardig gif dat nu chemisch wordt geproduceerd. het 
voordeel is de geringe giftigheid voor mens en zoogdier en de snelle afbraak van deze 
stoffen; wel zijn ze giftig voor vissen en bijen. een tweede bezwaar is hun gebrekkige 
selectieve werking.68 Met het naderende verbod op aldrin in de aardbeienteelt in 1980, 
pleit een medewerker van het iPo voor uitstel omdat er nog geen vervanger tegen de 
lapsnuitkever voorhanden is.69 enkele jaren later zal hij constateren dat een onbehan-
deld proefveld kennelijk voldoende antagonisten bevatte om de aantasting op natuur-
lijke wijze onder controle te houden.70 op het gebied van pathogene schimmels wordt 
de explosieve toename van ondermeer gele roest, meeldauw en fusarium bij winter-
gerst vastgesteld.71 onderzoek wijst opnieuw uit dat extra stikstof niet alleen tot 
hogere opbrengsten leidt maar ook tot meer schimmelinfecties.72 de teelt van winter-
sla wordt problematisch wegens valse meeldauw nu de meeste landen lagere residu-
toleranties hanteren dan nederland. Keuringsdiensten bevestigen regelmatig de over-
schrijding van de, soepeler, nederlandse normen.73

resistentie tegen gewasbeschermingsmiddelen blijft een probleem.74 de hoofdcon-
sulent akkerbouw wijst erop dat de industrie belang heeft bij een grootschalig gebruik 
van hun middelen wat resistentie in de hand werkt.75 Telers krijgen het advies de mid-
delen zoveel mogelijk af te wisselen.76 de groene revolutie toont nu de keerzijde van 
haar succes. Zadoks meldt wereldwijd een sterke toename van schimmelziekten.77

de onkruidbestrijding krijgt in deze periode veel aandacht. de onkruidkunde wordt 
nu geformuleerd als “de toegepaste botanische wetenschap, sterk ecologisch bepaald, 
gericht op de kennis van onkruiden en hun bestrijding”.78 in 1977 schrijft Zonderwijk 
dat het grasklokje en de zwanebloem onverwacht op de lijst van beschermde planten-
soorten zijn geplaatst. hij voorziet problemen voor de waterschappen.79 een jaar later 
wordt hij tot hoogleraar benoemd. de (inter)nationale “onkruiddagen- en conferen-
ties” trekken honderden tot soms duizenden belangstellenden. 

het mechanische onkruidbestrijdingonderzoek krijgt “een zekere interesse” maar 
toont weinig vordering.80 Zonder enige verwijzing naar de praktijk, blijkt achteraf dat 
veel suikerbietentelers in deze periode hun gewas nog met een schoffelgarnituur 
schoonhielden. Pas (of nog) in de loop van de jaren tachtig gingen de meesten alsnog 

68     Jolie, Pyrethroïden, een nieuw insecticide, gb 1977 p. 12 e.v.
69      evenhuis, Over de bestrijding van de gegroefde lapsnuitkever, gb 1978, p. 27 e.v. na twee jaar onderzoek komt hij 

erachter dat de betreffende kever met natuurlijke vijanden kan worden onderdrukt (gb, 1980, p. 9).
70     Voor biologische telers was deze kever hoegenaamd geen probleem.
71       stubbs, Twintig jaar bestrijding van gele roest, gb 1977, p. 39. dit gebeurde met name bij het ras clement. de 

resistentie bij nieuwe rassen werd al snel doorbroken. dat bleek o.a. bij het “resistente” duitse ras Kanseler 
dat in het tweede jaar van inzaai in het groningse kleigebied door een zware meeldauwaantasting werd 
getroffen (interview akkerbouwer rinus oostdijk).

72     Kruizinga, De betekenis van ziektebestrijding in wintergerst, gb 1979, p. 76.
73   bravenboer, Bescherming van glasgewassen, gb 1977, p. 167. Zie ook onder “de controle op voedselveiligheid”.
74     dekker, Resistentie van schimmels, gb 1980, p. 203 e.v.
75     barel, Actualiteiten betreffende ziekten en plagen, gb 1980, p. 76 e.v.
76     gieskes, Het schade-aspect van resistentie tegen fungiciden, gb 1978, p. 151 e.v.
77    Zadoks, Overpeinzing over microklimaat en plantenziekten, gb 1976, p. 97.
78    Van der Zweep, Tendensen bij het onkruidonderzoek, gb 1977, p. 73.
79     Zonderwijk, De stand van het onkruidonderzoek en de onkruidbestrijding, gb 1977, p. 120.
80     gb, 1977, p. 75.
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over tot chemische onkruidbestrijding.81 wel krijgt de biologische bestrijding van 
onkruiden enige aandacht. Voor toepassing in nederland zijn de meningen over deze 
vorm van bestrijding verdeeld.82

ondanks het vele onderzoek valt over de bestrijding van aaltjes in de aardappelteelt 
in deze periode weinig te melden. dit geldt ook voor rhizoctonia in de voor de export 
zo belangrijke pootaardappels die nog steeds met kwik worden ontsmet. wel is er 
sinds 1975 een lichte omslag in het denken over gewasbeschermingsmiddelen. Zo krijgt 
de zogenaamde geleide bestrijding meer aandacht.83 het doel van de geleide bestrij-
ding is een optimale inzet van middelen dat tot lager gebruik moet leiden. een voor-
beeld hiervan was het ePiPre-project dat in 1977 met een grote publiciteitscampagne 
onder tarwetelers werd aangekondigd.84 in 1978 blijkt te worden gewerkt aan de ver-
betering van de spuittechniek met als doel de overdosis aan middelen te beperken.85 
een jaar later beschrijft r. rabbinge de mogelijkheden van een computer bij de geleide 
bestrijding.86

in 1979 toont barel, rijksconsulent en hoofdredacteur van het tijdschrift, zijn bezorgd-
heid over het middelengebruik. als belangrijkste reden ziet hij de lage prijs van de 
middelen.87 Van bijzonder belang voor deze studie is zijn opmerking dat hij (barel) 

“persoonlijk is teleurgesteld” over de weerstand die de invoering van niet-chemische 
bestrijdingsmiddelen ondervindt.88 

in tegenstelling tot de voorgaande periode krijgt de geïntegreerde bestrijding in 
het tijdschrift weinig aandacht.89 wel wordt de voortgang vermeld van het uienvlieg-
project. daarnaast wordt de ontwikkeling van het onderzoek naar seksferomonen 
beschreven.90 integraal plantenziektekundig onderzoek op een biologisch bedrijf blijft 
achterwege.91 wel wordt het rapport “alternatieve landbouwmethoden” besproken. 
de toon van de recensent houdt het midden tussen minzaam en neerbuigend. Zijn 
kritiek richt zich vooral op het gebrek aan een kennistheoretische onderbouwing.92 de 
enige landbouwkundig onderzoeker die openlijk een lans breekt voor “de alternatieve 
landbouw” is P.h. Vereijken, de latere coördinator van het proefbedrijf in nagele.93

81      interview Marion schoenmakers, dochter van een nw.-brabantse akkerbouwer en de groningse 
akkerbouwer rinus oostdijk. 

82     Van Zon in gb 1977, p. 76 e.v. ziet hiervoor geen toekomst. Van der Zweep ziet in gb 1979, p. 113 op grond van 
australisch onderzoek wel perspectief.

83     Voor de fruitteelt krijgt de Pd twee medewerkers ter beschikking.
84     bieleman in Techniek in Nederland, dl. iii, p. 217. e.v. Zadoks was één van de bedenkers van het project. ePiPre 

stond voor “epidemie, Predictie en Preventie”. Met de popularisering van de computer werd het programma 
uitgebreid. ePiPre toonde, gelet op de relatief geringe deelname, 566 van de 12.000 tarwetelers in 1981, 
kennelijk een aantal gebreken. begin jaren 80 abonneerden groningse graantelers zich op een duits 
programma (interview rinus oostdijk). 

85     g.n. spaink, verbonden aan het iMag, in gb 1978 p. 138.
86     rabbinge, Geleide bestrijding m.h.v. de computer, gb 1979, p. 175 e.v. in de V.s. was hiermee al ervaring opgedaan.
87      gb 1979 p. 90 e.v. Zo is de prijs van het herbicide atrazin in 10 jaar gedaald, bij een inflatie van ca. 25 procent, 

van ƒ 44,- naar ƒ 16,-. 
88     barel, Actualiten betreffende ziekten en plagen, gb 1979, p. 96. in latere artikelen zou hij zich voorzichtiger uitlaten.
89     in gb 1977, p. 15 worden de mogelijkheden van biologische bestrijding van insecten met aaltjes 

“bemoedigend” genoemd. gruys doet in gb 1977, p. 84 verslag van de ontwikkeling op de schuilenburg. hij 
kreeg in dat jaar de shellprijs. in zijn dankwoord doet hij een beroep op de Multinational te investeren in 
onderzoek naar milieuvriendelijker middelen. 

90     Minks, Sexferomonen van Lepidoptera in gb 1976, p. 131 e.v.
91     deelonderzoek werd wel gedaan. Zo experimenteerden den ouden en Theunissen in 1978/9 op een biologisch 

bedrijf in hurwenen met repellentia in bloemkool en wortelen.
92     T. Kooistra in gb 1978, p. 100 e.v. Meer hierover in hoofdstuk 6.
93     in zijn proefschrift over de relatie tussen de bladluis en tarwe (gb 1979, p. 120). 
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de jaargangen worden als voorheen gevuld met artikelen over nieuwe schadelijke 
insecten en micro-organismen en hun bestrijding. Voorts wordt de lijst van nieuwe 
en het verbod op bestaande gewasbeschermingsmiddelen bijgehouden. in 1980 blijkt 
het onderzoek naar de geïntegreerde bestrijding aan een zijden draadje te hangen. dat 
blijkt uit een interne nota van het iPo. het concept is met uitzondering van de viro-
logie beperkt tot de entomologie. Van de vijf lopende projecten, worden er drie, waar-
onder de schuilenburg, in hun voortbestaan bedreigd, over het uienvliegproject wordt 
opgemerkt dat “de steriele mannetjestechniek in het mausoleum dreigt te worden 
bijgezet. Kosten: ƒ 10 miljoen”. over de geïntegreerde bestrijding in de glasgroenteteelt 
wordt benadrukt dat “het programma er ondanks het gewasbeschermingsbeleid 
gekomen is”.94 al of niet door toedoen van de noodkreet, krijgen de geleide en geïnte-
greerde bestrijding meer aandacht. in de groenteteelt ontwerpen Theunissen en den 
ouden methoden om schadedrempels te bepalen.95 Met de oprichting van “de groene 
Vlieg” komt een einde “aan de hooglopende ruzie” over het uienvliegproject.96 

f. galle ziet op basis van eigen en buitenlands onderzoek een toekomst om schade-
lijke insecten met nematoden te bestrijden.97 desondanks adviseert de voorlichting 
nog steeds emelten in grasland met parathion te lijf te gaan. in duitsland is de toepas-
sing weliswaar verboden maar de voorlichting verontschuldigt het gebruik ondanks 
het gevaar voor vogels met de opmerking dat de grond hier intensiever wordt gebruikt. 
en passant blijkt dat de overheid als grootgrondbezitter en rentmeester nog steeds de 
klassieke middelen als lindaan en parathion gebruikt.98 a.b.M. de Ponti pleit voor par-
tiële veredeling van planten tegen insecten.99 c.P. de Jager wijst voor het eerst op de 
mogelijkheden van genetische manipulatie om het probleem van resistentie tegen te 
gaan.100

het onderzoek naar en de praktijk van de bestrijding van schimmels en aaltjes tonen 
een wisselend beeld. “het verbod op methylbromide in 1981” plaatst telers en onder-
zoekers voor onoplosbare problemen. Vruchtwisseling en/of grondruil zijn kennelijk 
uit het woordenboek geschrapt. het stomen van grond is het enige maar niet altijd 
afdoende alternatief; het wordt door de hoge gasprijzen als tweede keus ervaren. uit 
onderzoek blijkt nu ook dat leidingwater en de nabije luchtomgeving van kassen in 
het westland een gevaar vormen voor de volksgezondheid.101 het ministerie geeft, 
ondanks maatschappelijke en politieke druk, in de loop der jaren tal van ontheffingen 
zodat het gebruik van dit levensgevaarlijke gif nog 10 jaar in stand blijft.102

ook op het gebied van de bestrijding van aardappelmoeheid is geen vooruitgang te 
bespeuren. de vruchtwisseling in de Veenkoloniën blijft te krap. in 1984 klinkt de 

94   nota “Toekomst van de geïntegreerde bestrijding van de entomologische afdeling van het iPo, 1980”  
(bron, archief loosjes).

95    Theunissen e.a., Praktijkbemonstering van plagen in vollegrondsgroenten, gb 1980, p. 71 e.v. en gb 1983, p. 110 e.v. 
96    archief loosjes.
97    galle, Biologische bestrijding van insecten met nematoden, in gb, 1983, p. 77 e.v. verbonden aan het iPo meldt dat dit 

idee al in 1927 bestond. Theunissen experimenteerde in 1984/5 in hurwenen met een nematode om 
aardrupsen te bestrijden. het resultaat was boven verwachting. bovendien richtten de emelten – tot dan toe 
een plaag op het bedrijf – sinds 1986 geen noemenswaardige schade meer aan. 

98    gb, 1983, p. 81; gb 1984, p. 4 e.v. deze middelen werden in de iJsselmeerpolders bij de teelt van koolzaad 
ingezet. dit leidde in 1982 tot ernstige bijensterfte.

99    de Ponti, Resistentie tegen insecten t.b.v. geïntegreerde bestrijding, gb, 1983, p. 155 e.v.
100   de Jager, in gb, 1983, p. 224.
101   gb, 1981, p 3; 1981, p. 1 e.v.; 1981, p. 89 e.v.; 1982 e.v.; 1983 p .3 e.v.
102   Met de opkomst van de steenwolteelt beperkte het gebruik zich meer en meer tot de bloementeelt.
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oproep dat het “de hoogste tijd” is voor een nieuwe strategie.103 bij die oproep blijft 
het de komende jaren. hetzelfde geldt voor rhizoctonia (lakschurft) in de pootaardap-
pelteelt. een alternatief voor kwikontsmetting blijft uit. al eerder had l.J. Turkensteen 
in een opmerkelijk artikel, getiteld “Im Westen nichts Neues” geconstateerd dat bijna alle 
in europa voorkomende aardappelziekten ook bij hun “wilde” voorouders in Zuid-
amerika voorkomen.104

op bodemkundig gebied krijgt het onderzoek steeds meer vat op de aanwezigheid 
en werking van antagonisten tegen ziekteverwekkers.105 Voor het eerst krijgt het opzet-
ten van composthopen in relatie tot de werking van of tegen ziektekiemen de aan-
dacht. 

op onkruidgebied is er, mede of vooral, onder internationale invloed sprake van een 
denkwijziging. Kenmerkend hiervoor is wellicht het gebezigde citaat op een interna-
tionaal symposium “a weed is a plant of which the virtues have not yet discovered”.106 
in 1984 schrijft Zonderwijk dat het onderzoek meer in termen van “onkruidbeheer” 
dan in onkruidbestrijding moet gaan denken.107 de gelauwerde onkruidkundige 
w. van der Zweep erkent in zijn afscheidsrede dat “veel onkruidonderzoek een black 
box gebeuren is”.108 niet alleen milieubezwaren maar vooral de steeds hogere kosten 
voor chemische onkruidbestrijding noodzaken het onderzoek tot een andere benade-
ring.109 in deze jaren experimenteert het iMag met thermische onkruiddoding; een 
vorm van onkruidbestrijding die vooral in de bd-landbouw wordt toegepast.110

in 1983 worden de eerste resultaten van het bd-proefbedrijf in nagele vermeld. het 
blijkt dat de gewassen met uitzondering van aardappels een aanzienlijk lagere ziekte-
druk tonen dan die van het gangbare nevenbedrijf. als vermoedelijke reden noemt 
Vereijken, het zeer matige stikstofgebruik.111

het beeld kan ontstaan dat de afkeer van chemische middelen onder onderzoekers en 
voorlichters in deze periode is toegenomen. dat beeld verdient op zijn minst enige 
nuancering. Zo wordt het beleid van het iPo nauwelijks bijgesteld. in 1981 verwijt de 
eerder genoemde barel, als hoofdredacteur en rijksconsulent, de pers dat zij inciden-
ten met bestrijdingsmiddelen onverantwoord opblaast. in de discussie over een even-
tueel verbod op bepaalde persistente middelen wordt opgemerkt dat het ministerie 
eerst zijn hand in eigen boezem moet steken zolang de veehouderijsector met zijn 
diervoedingsproblemen ongemoeid wordt gelaten.112 Merkwaardig in dit verband is een 
artikel waarin wordt vermeld dat de oogstverliezen wereldwijd op 55 procent worden 
geschat waar deze zonder bestrijdingsmiddelen 10 procent hoger zouden uitvallen.113 

niet minder illustratief is het artikel van rijksconsulent Vlasveld waarin hij betoogt 
dat de toelatingsprocedure van biologische bestrijdingsmiddelen gelijk moet zijn aan 

103    gb, 1984, p. 87 e.v.
104    Turkensteen, "Im Westen nichts neues" op het gebied van aardappelziekten, gb, 1081, p. 146 e.v. 
105    bollen e.a., Ecologische aspecten (…), gb, 1983, p. 207 e.v.
106    gb, 1981, p. 1 e.v.
107    gb, 1984, p. 49 e.v.
108    Van der Zweep, Gedachten over verleden, heden en toekomst van de onkruidkunde, gb, 1984, p. 52.
109    Van der Zweep, gb 1984, p .53.
110    gb, 1983, p. 128. als bezwaar worden de hoge kosten genoemd.
111     Vereijken, Het optreden en bestrijden van ziekten en plagen bij gangbare en alternatieve bedrijfssystemen, gb, 1983, p. 214 

e.v. op het geïntegreerde bedrijf was de ziektedruk tussen de 30 en 50 procent lager dan op het gangbare.
112     gb, 1981, p. 88 e.v. in 1983 schrijft barel met enige trots dat landbouwkundigen uit de Tropen nederland 

hebben uitgekozen voor een internationale conferentie met als argument dat dit land met zijn chemische 
bestrijding het voorbeeld is van een industriële landbouw (gb, 1983, p. 94).

113     T. Kooistra in gb 1984, p. 21.
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die van chemische middelen.114 hij kreeg, tot teleurstelling van de biologische telers, 
zijn zin. hieruit zou men kunnen concluderen dat de milieubewuste wetenschappers 
weerstand ondervonden bij hun onderzoeksprojecten. de geïnterviewden onder hen 
spreken dat tegen. het enige criterium voor financiering was een degelijk onderzoeks-
plan.115 

1985-1990

naast de gebruikelijke publicaties over tot nu toe onbekende belagers en nieuwe (en 
het verbod op bestaande) gewasbeschermingsmiddelen, krijgen de geleide en de geïn-
tegreerde bestrijding in toenemende mate aandacht. Vermeldenswaard is de opstart 
van de uitvoeringsfase van het schuilenburgproject. na ruim 25 jaar blijken 36 appel-
telers op het begeleidingsprogramma te hebben ingetekend.116 over het financieel ren-
dement is verschil van mening.117 de marginale deelname is ondermeer te wijten aan: 
het gebrek aan absolute kwalitatieve oogstzekerheid; de inzet van duurdere middelen; 
de ervaring dat het resultaat pas na 3 jaar stabiel is en tenslotte het feit dat een keur-
merk een hogere prijs kan opleveren, ontbreekt. aan de suggestie in de jaren 60 bij het 
project een marketingeconoom te betrekken, was geen gehoor gegeven. de geleide 
bestrijding onder spruitkooltelers lijkt kwantitatief voorspoediger te verlopen.118

inmiddels heeft het gevaar van nevenwerkingen van bestrijdingsmiddelen voor 
nuttige organismen belangstelling gekregen. de aanleiding hiertoe zijn aanbevelingen 
van de fao in 1981 en van de raad van europa in 1984. dichter bij huis is het de 
gewasbeschermingsnota van het departement van landbouw in 1983/’84. P.a. oomen 
pleit nu voor de term “gevaarlijkheid” in plaats van toxiciteit.119 de export van gewas-
sen als paprika en peen loopt gevaar als gevolg van te hoge residuen.120

op schimmelgebied wordt geconstateerd dat de hardnekkig valse meeldauw proble-
matiek het einde van de nederlandse slateelt dreigt in te luiden.121 Terwijl het feromo-
nenonderzoek zijn vruchten afwerpt,122 is de introductie van een met een insecticide 
gecoat zaad ter bestrijding van de uienvlieg een stap terug in de tijd. hiermee dreigt 
de commerciële exploitatie van het uienvliegproject in het gedrang te komen.123 

in 1987 komt het bericht dat de bacillus thuringiensis genetisch in tabaksplanten is 
ingebracht. deze revolutie in gewasbeschermingsland roept overigens bezwaren op.124 
in 1988 krijgt de biologische bestrijding “eindelijk”erkenning met een studiedag van 
de belgische en nederlandse verenigingen van plantenziektekunde.125 inmiddels is het 

114    gb, 1983, p. 10.
115    interviews met g. bollen, a. Minks, h. den ouden en J. Theunissen. laatstgenoemden klaagden wel over het 

vele geld dat naar het “gangbare landbouwkundig onderzoek” met name de aardappelteelt ging. 
116    gb, 1987, p. 65. 
117       r. Mulder, rijkstuinbouwconsulent houdt zijn bezwaren o.a. door de hogere kosten. gb, 1985, p. 61. gruys 

trok zich uit onvrede over de vaagheid van het MJgP terug uit het project en verhuisde naar canada (e-mail 
J.c. van lenteren). 

118     het programma o.l.v. Theunissen en den ouden werd via studiegroepen uitgevoerd (gb, 1987, p. 65).
119     oomen kiest voor deze term omdat de ld-waarden normaliter ‘in vitro’ worden vastgesteld (gb, 1986, p. 15).
120     gb, 1985, p. 62: de V.s. keurden partijen paprika af. Zweden deed dit voor winterpeen (gb, 1987, p. 68).
121     gb, 1986, p. 67.
122    Minks in gb 1985, p. 61.
123      gb, 1986, p. 17. dat geldt ook na de introductie voor gecoat zaad voor de bestrijding van de wortelvlieg (gb, 

1989, p. 147 e.v.).
124     Van Vloten-doting, Het gebruik van G.M. organismen in de gewasbescherming, in gb 1987, 191 e.v.
125     gb, 1988, p. 136 e.v. in navolging van het iobc (international organization for biological control of noxious 

animals) was in 1986 een europese groep voor de biologische bestrijding van Plantenziekten opgericht.
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boek “Ziekten en Plagen in de biologische groenteteelt” van Joke bloksma, onderzoekster 
op het bolk instituut, lovend besproken.126

onkruid krijgt in deze periode minder aandacht. “onverwacht” blijkt er nu sprake 
van resistentieproblemen.127 Voorts blijven “doorbraken” op het gebied van bestrijding 
achterwege. het wordt als een “betreurenswaardig feit gezien nu de bestrijdingskosten 
al 10 procent bedragen van de omzet in de akkerbouw”.128 opvallend is het commentaar 
op de nota “Openbaar Groen” waarin gepleit wordt voor een verbod op herbiciden in 
stadsparken. de schrijver vreest dat kunstgras en asfalt de natuurlijke begroeiing gaan 
vervangen.129 de werkgroep “optimalisering spuittechniek” brengt in 1985 voor het eerst 
verslag uit; melding wordt gemaakt van de mogelijkheden van digitale elektronica.130

en passant blijkt dat de verzuring – in die jaren als verontrustend ervaren – niet 
alleen een gevolg is van industriële uitstoot maar ook van ammoniakverbindingen uit 
de intensieve veehouderij.131 Zonder spoor van ironie wordt vermeld dat westlandse 
tuinders, in 1987 nog goed voor een methylbromide uitstoot van 400 ton132, een beroep 
kunnen doen op een uitkering van het fonds luchtverontreiniging.133 

de bodemziekten en daarmee de resultaten van het onderzoek nemen na 1985 een 
pijnlijke wending. er volgt een verbod van kwik op pootaardappelen.134 de aaltjespro-
blemen nemen echter eerder toe dan af. ook het Zuid-westelijk kleigebied blijkt nu 
getroffen. in 1985 adviseert de consulent gewasbescherming g. van der wal “einde-
lijk” grondruil.135 in 1986 klaagt hij over de media die de bodem- en grondwatervervui-
ling breed uitmeten. als oorzaak voor het nog steeds groeiend gebruik van ontsmet-
tingsmiddelen ziet hij de medeverantwoordelijkheidheffing op tarwe die de akkerbou-
wers er meer en meer toebrengt aardappels te gaan verbouwen. in 1987 spreekt d. 
Mulder als consulent gewasbescherming voor het eerst “over een onrustbarende 
verslechterende bodemgezondheid”. Zijn collega Van der wal pleit nu voor het tijdelijk 
uit productie nemen van grond.136 

hoe is deze dramatische omslag te verklaren? het had uiteraard te maken met het 
Meer Jarenplan gewasbescherming (MJgP) dat weer moest worden vlotgetrokken nu 
de drinkwaterbedrijven, gesteund door de milieuorganisaties en het ministerie van 
VroM steeds harder aan de bel trokken.137 Minister braks verleende in hetzelfde jaar 
nog ƒ 1 miljoen aan extra subsidie voor onderzoek naar resistente aardappels.138 deze 
vrijgevigheid in een jaar waarin stevig werd bezuinigd op het landbouwkundig onder-
zoek139, kan niet anders dan als een doekje voor het bloeden worden opgevat. is het 
gewaagd te concluderen dat het meeste geld voor het onderzoek naar chemische 
bestrijding van aaltjes en andere bodemziekten na 40 jaar of langer in een bodemloze 

126    Kooistra in gb, 1987, p. 157. 
127    gb, 1987, p. 3 e.v.
128    gb, 1986, p. 73.
129    gb, 1985, p. 61 (waarschijnlijk geschreven door de consulent gewasbescherming). 
130    gb, 1985, p. 183 e.v.
131    gb, 1985, p. 47 en gb 1988, p. 29.
132    gb, 1988, p. 6.
133    gb, 1985, p. 35.
134    wel mochten de telers nog van de ”opgebruikregeling” profiteren. een verticillium schimmel bleek nu 

 perspectief te bieden tegen rhizoctonia (g. Jager, verbonden aan het ib, in gb, 1986, p. 6).
135    Van der wal, Actualiteiten over ziekten en plagen, gb 1985, p. 69 e.v.
136    gb, 1987, resp. p. 2 en p. 59.
137    Zie hoofdstuk 7 over de rol van de drinkwaterbedrijven.
138    gb, 1987, p. 86.
139    in 1987 kreeg de geïntegreerde bestrijding een “aanzienlijke rol” toebedeeld (gb 1987, p. 198).



129

put is gestort? onderzoek dat het excuus verschafte de bodem- en (drink)waterver-
ontreiniging in de Veenkoloniën tientallen jaren te verlengen? Politiek gezien, was er 
slechts één argument om de bedrijfstak overeind te houden. dat was, tegen de achter-
grond van de Koude oorlog, de angst voor de cPn die veel aanhang onder de land- en 
fabrieksarbeiders in oost-groningen had. het valt daarom niet uit te sluiten dat de 
fabrieksaardappelteelt het netto nationaal Product in dit tijdvak negatief heeft beïn-
vloed en de betalingsbalans kunstmatig heeft opgepoetst. een Parlementaire enquête 
zoals naar de rsV in 1983, had enig inzicht kunnen bieden maar is nooit in het open-
baar overwogen.

de hoeveelheid werkzame stof aan bodemontsmettingsmiddelen bedroeg in 1987 bijna 
13 miljoen kilo. het grootste deel hiervan kwam voor rekening van de fabrieks- en 
pootaardappelteelt.140 ondanks de doelstelling van het MJPg zou het verbruik de 
komende jaren niet dalen. ook aan het methylbromide probleem kwam in deze jaren 
geen einde al gold deze vooral de bloementeelt. het tijdschrift besteedde geen aan-
dacht aan persberichten over het aantal spontane abortussen midden jaren 80 in het 
westland. wel wordt gemeld dat het academisch Ziekenhuis in leiden aan een onder-
zoek is begonnen naar klachten over eczeem, ademhaling en depressiviteit “bij opname 
van geringere hoeveelheden”.141 

het aquatisch milieu en de uitspoeling van toxische stoffen naar diepere grondwa-
terlagen worden door waterbeherende instanties aan “een zeer kritische beschouwing” 
onderworpen. de fruitteelt wordt qua uitstoot nu als koploper gezien.142 ook wordt 
geconstateerd dat steeds meer bekend wordt over nevenwerkingen van bestrijdings-
middelen op het milieu.143 de vertegenwoordiger van nefyto reageert op de recente 
ontwikkelingen met de opmerking dat de industrie om een lange termijn beleid van 
de overheid vraagt.144

op de onzekerheid van een aantal onderzoekers145 over de gevolgen van het MJgP 
volgt die van de voorlichters. het centraal bureau Tuinbouwveilingen opent de dis-
cussie met de opmerking dat de overheid allereerst de ongerustheid over gewasbe-
schermingsmiddelen moet wegnemen. spijtig constateert de schrijver dat het MJPg 
op het verkeerde moment komt nu de voorlichting wordt geprivatiseerd.146 een voor-
lichter wijst op het probleem de boeren mee te krijgen: “boeren houden niet van de 
staat als Vader agent”. ook de controle op de handel in bestrijdingsmiddelen zal moei-
lijk zijn. de voorlichter, tot nu toe dienstbaar aan de boer, zal zich dan ook terdege op 
zijn nieuwe rol moeten bezinnen.147

Tenslotte komt de algemene inspectie dienst (aid), de landbouwpolitie, aan bod. 
deze instantie, opgericht in 1955, had tot taak de boeren op naleving van de wet te 
controleren. op een apparaat van 600 ambtenaren zijn er 450 in de buitendienst 

140    oskam e.a., Pesticide use, 1992, p. 12, 13. Precieze cijfers voor deze teelten worden niet vermeld. wel blijkt uit de 
verhouding omzet/kosten aan bestrijdingsmiddelen dat de Veenkoloniën en het noordelijk Zandgebied de 
hoogste ratio hadden met 11,9 procent. 

141     gb, 1989, p. 50 (geciteerd uit groenten en fruit).
142     gb, 1988, p. 6 e.v.
143     Jobsen, Milieubeoordeling van bestrijdingsmiddelen, voegt eraan toe dat “nog veel onbekend is” (gb 1988, p. 4).
144      anema in gb 1988, p. 5.
145      in 1989 bepleit de nrlo versterking van het ecologisch onderzoek (gb 1989, p. 136).
146     gb 1989, p. 3 e.v. in 75 Jaar Centraal Bureau, 1992, p 114, wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen marginaal 

behandeld en gebagatelliseerd wat merkwaardig aandoet gelet op de commotie onder tuinders. over methyl-
bromide wordt slechts geschreven “(…) dat het onder controle krijgen van residuen (…) een zware opgave was 
voor veilingen ”. 

147     Van woerkom, Effectieve voorlichting in de gewasbescherming, gb 1989, p. 111 e.v.
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beschikbaar. als probleem wordt het brede spectrum aan agrarische activiteiten 
genoemd; voorts de moeilijkheid van bewijsvoering bij overtreding met als gevolg dat 
slechts een klein aantal overtredingen tot een proces-verbaal zal leiden.148

de toxicoloog J.h. Koeman merkt in een terugblik op dat de ernst van de milieu-
problematiek sinds het milieubewustzijn in 1970 niet is afgenomen.149 het laatste 
woord is aan Zadoks. in oktober 1989 schrijft hij onder de titel “Autogenisten en patho-
genisten” dat “er een wisseling van paradigma is geweest. een nieuwe geest heeft zich 
van de wetenschappers meester gemaakt”. hij vervolgt: “Kennen wij dat in een zo 
rustige wetenschap als de fytopathologie? het antwoord is: ja! de strijd heeft lang 
geduurd, er is boven en onder de gordel geslagen, carrières zijn verloren en gevestigd, 
maar een nieuwe waarheid heeft gezegevierd.” hij laat deze uitroep volgen met een 
beknopte beschrijving van de geschiedenis van de pathologie sinds 1845, het jaar van 
de beruchte aardappelziekte.150 Zadoks was niet alleen een gezaghebbende onderzoe-
ker met een brede belangstelling maar stond bovendien bekend als iemand die het 
provoceren niet schuwde.

beleid en praktijk waren inmiddels zo taai geworteld dat gedragsverandering nog 
op zich liet wachten.151 op heel europa vormde nederland trouwens geen uitzondering. 
in 1992 werd de geïntegreerde insectenbestrijding slechts in 20 procent van de wijn-
bouw en 15 procent van de fruitteelt toegepast. dit had geresulteerd in een verminde-
ring van het pesticidengebruik van 30 tot 50 procent. opvallend was de vermindering 
van het gebruik in de glasgroenteteelt. daar daalde het op 30 procent van het areaal 
het tussen 50 en 99 procent.152 dit succes mag vooral aan Koppert (zie hierna) worden 
toegerekend.

Commerciële toepassing van geïntegreerde bestrijding

de vraag is of de verworven kennis over de geïntegreerde bestrijding een commercieel 
perspectief bood. als voorbeeld noem ik de twee belangrijkste experimenten, beter 
gezegd: ondernemingen.153 als eerste geef ik een beknopte beschrijving van het “uien-
vliegproject” dat incidenteel al ter sprake kwam.154 het project was in 1965 opgezet om 
met behulp van bestraling de mannelijke exemplaren te steriliseren en daarmee de 
plagen in grotere teeltgebieden onder controle te houden. de bestraling vond plaats 
op het iTal in wageningen en werd door eerder genoemde Jan Theunissen met steun 
van euratom uitgevoerd. Technisch pakten de bestralingsproeven zo gunstig uit dat 
in 1969 de eerste veldproeven op de schuilenburg werden uitgezet. deze verliepen naar 
wens zodat in 1974 de eerste grote veldproeven op flakkee werden genomen. ook deze 
bleken succesvol. het lei was inmiddels ingeschakeld om de kosten per ha te bereke-
nen. in vergelijking met de chemische bestrijding vielen deze kosten in het voordeel 

148    gb 1989, 9 e.v. Volgens reijnders, Bestrijdingsmiddelen, 1991, p. 80 , werd het gebruik van methylbromide in 1987 
twee keer zo hoog geschat als op grond van het aantal ontheffingen mocht worden verwacht. Voor endosulfan 
werd het illegale gebruik in 1989 op het tienvoudige van het legale gebruik geschat. 

149    Koeman, Milieutoxologie, verleden, heden, toekomst, gb 1989, p. 49.
150    Zadoks, Autogenisten en pathogenisten, een paradigmastrijd, gb 1989, p. 159 e.v.
151     Zoals uit deze paragraaf blijkt, waren vooral de voorlichters conservatief. enkele uitzonderingen die ik noem, 

waren henkes (zie onder landbouwschap), Peter sterrenburg en wim alofs (genoemd door Theunissen) en 
schalk, voorlichter kleinfruit in deze periode. deze laatste stelde zich neutraal op; dat wil zeggen dat hij 
biologische telers vanuit hun beperkingen adviseerde (bron: persoonlijke ervaring en die van erik aalberse).

152    Van lenteren, International organisation, 2006, p. 96. de andere genoemde teelten blijven hierbij ver achter.
153    het schuilenburgproject laat ik vanwege zijn commerciële haken en ogen, hiervoor vermeld, buiten 

beschouwing.
154    de belangrijkste bron is het archief van Thijs loosjes.
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van de sterilisatie uit. inmiddels was een “zware” begeleidingscommissie in het leven 
geroepen.155

in 1976 promoveerde de bioloog Thijs loosjes (geboren in 1942), de uitvoerder van het 
project, op het onderwerp.156 de voortgang dreigde vast te lopen toen de directeur van 
de Pd, Van Tiel, te kennen gaf “het middel op de plank te houden” voor het geval dat 
chemische bestrijding niet meer zou werken. nu begon een onverkwikkelijke strijd 
om de financiering van de toepassing van “één van de paradepaartjes van het iPo” op 
grotere schaal. in 1976 was de nederlandse uien federatie bereid praktijkproeven voor 
40 ha mee te financieren. opvallend was de bereidheid van de boeren in een bijna 
aaneensluitend gebied het middel te beproeven. dat was niet zonder risico aangezien 
het uitzetten van de steriele mannetjes vanuit een vliegtuigje op primitieve wijze 
(handmatig) moest gebeuren. de resultaten stemden tot tevredenheid. naast de prak-
tijkbemonstering, intensieve begeleiding en verslaglegging werkte loosjes tot en met 
1980 aan het krijgen van subsidies. uit de notulen van de vergaderingen van de bege-
leidingscommissie blijkt dat de weerstand van enkele leden, vooral van de Pd, erg 
groot is. inhoudelijk wordt de discussie gevoerd over het chemische phytosol dat ook 
een bescherming tegen aaltjes zou geven.157 steeds meer deskundigen dan wel belang-
hebbenden wordt om een oordeel gevraagd. behoedzaam laten de meeste deskundigen 
weten dat aaltjes op de meeste gronden geen beletsel hoeven te vormen voor de toe-
passing van de sterilisatietechniek in zaaiuien.

een complicatie doet zich voor als de firma Koppert “in de markt is” om het project 
over te nemen. de begroting voor de subsidieaanvraag is te hoog waarop het bedrijf 
zich terugtrekt. na het besluit van Koppert zet loosjes in 1980 de stap het project in 
eigen beheer uit te voeren. hij vraagt het Ministerie van landbouw om een startsub-
sidie voor een op te richten bedrijf, genaamd de groene Vlieg. Mede door toedoen 
van het kamerlid h.M. de boois (Pvda), besluit minister braks een subsidie van 
ƒ 40.000 te verlenen. hij zou bij het staken van de stemmen in de ministersstaf de 
doorslag hebben gegeven met het argument dat “de subsidie goed is voor het imago 
van de landbouw”.158 ondanks tegenwerking van de voorlichting werd de groene 
Vlieg een levensvatbaar bedrijf met een geleidelijk groeiend aantal werknemers. de 
introductie van het rond 1987 geïntroduceerde gecoat zaad, had inderdaad een nega-
tieve invloed op de toepassing van de sterilisatietechniek.159

het tweede voorbeeld heeft betrekking op het van meet af aan private project van 
biologische bestrijding in de glasgroenteteelt. het gaat om het ontstaan en de ontwik-
keling van Koppert biological systems in berkel en rodenrijs.160 Tomaten- en kom-
kommerteler Koppert senior besloot in 1965 biologisch-organisch te gaan telen. Zijn 
belangrijkste motieven waren: zijn allergie voor bestrijdingsmiddelen en zijn overtui-
ging dat het steeds groeiend gebruik van bestrijdingsmiddelen een heilloze weg was. 
in dat jaar bracht hij een bezoek aan Maag (later onderdeel van ciba-geigi) in Zwit-
serland waar een chileense onderzoeker een roofmijt had bestudeerd die de witte vlieg 

155    hierin waren de Pd, iPo, dlo, Tno, de uienfederatie, het landbouwschap en het Mvl vertegenwoordigd.
156    Promotor was de leidse hoogleraar Kuenen; copromotor de wilde van de lu in wageningen.
157     ondanks de “inhoudelijkheid” van de discussies, verraden de notulen een nauwelijks verholen spanning. 

ook het in bhopal geproduceerde middel temik, dat speciaal ter bestrijding van de vlieg was toegelaten – maar 
volgens loosjes en anderen onvoldoende werkte – speelde een rol in de discussie.

158    de biologe rie de boois, herinnerde zich in een interview de zaak nog wel maar te vaag om het succes van 
haar Kamervragen voor zich op te eisen (ze overleed in november 2010).

159    loosjes noemt als belangrijkste reden het feit dat de vertegenwoordiger van de zaadfirma de boeren 
overhaalde met het argument dat zij minder zaad nodig hadden.

160    het volgende is vooral gebaseerd op een interview met Peter Koppert.
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in komkommer bestrijdt. Koppert importeerde een aantal mijten en ging over tot mas-
sakweek. als voorzitter van een studieclub wist hij enkele collega’s over te halen de 
mijten in hun kassen uit te zetten. in engeland waren inmiddels enkele telers onder 
begeleiding van het Proefstation little hampton aan het experimenteren met deze 
vorm van bestrijding. 

Koppert kreeg steun van het Proefstation in naaldwijk en van eerder genoemde Van 
lenteren, toen nog verbonden aan de universiteit van leiden. in 1970 werd deze vorm 
van geïntegreerde bestrijding op ca. 200 ha in het westland en omgeving toegepast. 
de onderneming bleek kostendekkend voor beide partijen. Toch zouden nog enkele 
moeilijke jaren volgen. financieel hing het bedrijf boven de afgrond. na oplossing van 
aanloopproblemen en de ontdekking van nieuwe predators kwam het er boven op. 
nieuwe markten in o.a. belgië, frankrijk en scandinavië werden met succes bewerkt. 
in tegenstelling tot de komkommerteelt verliep de bestrijding met sluipwespen in de 
tomatenteelt minder voorspoedig. dit had ondermeer te maken met de gevoeligheid 
van de predator voor een aantal fungiciden. ook de teelt op steenwol door onvol-
doende bedrijfshygiëne van afnemers, speelde een rol. 

het ontdekken, beproeven en formuleren van predators nam tussen de 5 en 7 jaar 
in beslag. bij hoge uitzondering werd octrooi aangevraagd. Kopperts positie was 
inmiddels zo sterk dat het MJPg voor groenten in 1990 geen revolutionaire omzetstij-
ging tot gevolg had. in dat jaar was 90 procent van de komkommertelers al over gegaan 
op de geïntegreerde bestrijding. in 1995 was 95 procent van de tomatentelers bekeerd. 
de toepassing in de glasbloementeelt bleef hierbij achter vanwege de strenge fytosa-
nitaire eisen buiten de eu. dat was één van de redenen om internationale vestigingen 
op te richten. op bijgaande afbeelding zijn de omzetcijfers af te lezen.

Tenslotte volgen nog enkele opmerkingen over de financiering. de eerste jaren 
moesten Koppert en zijn twee zoons zich bij een glasopstand van 1 ha bedruipen met 
de opbrengsten van hun komkommers en tomaten. de voorganger van rabobank was 
uiterst terughoudend met het financieren van de uitbreidingsplannen. Pas eind jaren 
70 verleende het Mvl een éénmalige subsidie een half miljoen gulden voor onderzoek 
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en begeleiding.161 Van de omzet werd jaarlijks ca. 6 procent gereserveerd voor onder-
zoek. een overnamebod van het chemische concern syngenta wezen de gebroeders 
Koppert af “omdat zij zelfstandig wilden blijven”. anno 2010 was het bedrijf met zijn 
producten en diensten mondiaal marktleider.

over de vergelijkingen tussen beide ondernemingen valt het één en ander op te 
merken. beide hebben gemeen dat zij zich richtten op geïntegreerde bestrijding. de 
verschillen hebben vooral betrekking op het middel: sterilisatie tegenover predators 
en de omgeving waarin de middelen werden toegepast. het milieu van een kas ver-
schilt namelijk fundamenteel van dat van de volle grond. bovendien was de te behan-
delen oppervlakte van de volle grond van wezenlijk belang. de vraag is gerechtvaar-
digd of een uienvliegproject na 1990 in de relatief kleinschalige nederlandse landbouw 
van de grond zou zijn gekomen. het project moet evenwel worden gezien in het licht 
van de tijd toen het overgrote deel van het landbouwagglomeraat zijn heil zocht in 
chemische bestrijding. Van bijzonder belang is dat in beide gevallen de methode niet 
alleen kostendekkend was in een tijd dat de chemische middelen goedkoop waren 
maar ook een bewijs was dat een milieuvriendelijker landbouw mogelijk was. wel 
stelde de toepassing de nodige eisen aan het waarnemingsvermogen en het geduld 
van boeren en tuinders. dus was het een moeizaam proces van “eerst zien en dan 
geloven”.

de rol van de overheid was deels negatief en op zijn hoogst gereserveerd.162 Zonder 
het initiatief van loosjes zouden miljoenen aan overheidsgelden verloren zijn gegaan. 
Voor Koppert geldt dit niet: de onderneming redde het op eigen kracht en ontpopte 
tot een sterk innovatief exportbedrijf. de éénmalige subsidie was, gerekend over 20 
jaar, een fractie van het totale onderzoeks- en voorlichtingsbudget van de overheid en 
de met haar verbonden instituties. 

Maatschappelijke kritiek

hoe reageerde “de maatschappij” op de nog steeds groeiende vervuiling en vergiftiging 
door de landbouwsector? ontwikkelde zich in dit tijdvak een breed gedragen “structu-
rele” kritiek op het landbouwbeleid en -praktijk? de vraag laat zich in het kader van de 
noodzakelijke beperkingen die de schrijver zich heeft opgelegd, moeilijk beantwoorden.

de structurele kritiek moest voortkomen uit een aantal incidenten met pesticiden, 
lozingen en voedsel. Voorzover deze de openbaarheid bereikten, kregen ze voldoende 
aandacht in de media. Van de vele incidenten noem ik: de ramp in seveso (1976), de 
bodemvervuiling van de Volgermeerpolder en lekkerkerk (ca. 1980), de ramp in bhopal 
(1983) en de giflozingen door sandoz in de rijn (1986). andere, zoals die van de uitstoot 
van methylbromide163 of de verontreiniging van drinkwaterbronnen in nederland, 
kregen veel minder aandacht. Marginaal berichtten de media slechts over gevaren van 

161     exclusief de onderzoekskosten van het Proefstation. na de subsidie werd het bedrijf een gewild 
bezoekersobject van de opeenvolgende ministers met hun buitenlandse gasten. 

162      het Tijdschrift gewasbescherming besteedde tot 1990 opvallend weinig aandacht aan de ontwikkelingen van 
Koppert. 

163    Midden jaren tachtig verschenen berichten over een onrustbarend aantal abortussen in het westland en de 
bollenstreek. bron: eigen herinnering en krantenknipsels van Van der sman. Volgens lucas reijnders zijn 
deze nooit door wetenschappelijk onderzoek bevestigd. 
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en ongelukken met bestrijdingsmiddelen in eigen land en ontwikkelingslanden.164 
aannemelijk is dat in de loop van de volgende decennia slechts topjes van giftige ijs-
bergen aan het licht zijn gekomen.165

Milieuorganisaties als de stichting natuur en Milieu (snM), de meer activistische 
Vereniging van Milieudefensie, de waddenvereniging en de kleine actiegroep stro-
halm signaleerden regelmatig milieuproblemen en schandalen. bovendien genoten ze 
de sympathie van een aantal nieuwsmedia zodat het grote publiek er kennis van kon 
nemen. gelet op bijvoorbeeld het consumptie- en stemgedrag hadden de verontrus-
tende berichten weinig duurzame impact.166 uit de passages over de reactie van de 
Voorlichting viel op te maken dat haar woordvoerders de media sensatiezucht verwe-
ten.

uitzonderingen daargelaten, hielden medici, zich afzijdig. het riVM begon pas 
vanaf midden jaren 80 meer aandacht te besteden aan de problematiek van de bestrij-
dingsmiddelen. een extra aansporing was de lozing van sandoz in 1986 die waterwin-
bedrijven dwongen de inname van rijnwater te staken. de lozing was, achteraf, het 
signaal voor de waterwinbedrijven (Vewin) in actie te komen tegen de praktijk van 
producenten en gebruikers van bestrijdingsmiddelen en het overheidsbeleid.167 gelet 
op het langdurige verloop van de door Vewin omzichtig gevoerde strijd, werk ik dit 
onderdeel in hoofdstuk 7 uit. 

welke rol hadden de boeren in de “maatschappelijke onrust”? uit de passage over het 
landbouwschap zal blijken dat zij in het algemeen reactief reageerden. de informatie 
van de vakbladen was eenzijdig. het populaire weekblad de boerderij liet de kolom-
men over relevante landbouwkundige onderwerpen over aan medewerkers van de 
Voorlichtingsdienst. Pas in 1986 werd het informatiemonopolie doorbroken met de 
komst van het agrarisch dagblad dat met tientallen journalisten en correspondenten 
een onafhankelijke koers volgde.168 Zeker, er waren belangentegenstellingen maar deze 
werden zoveel mogelijk naar buiten toe verzwegen. Te denken valt aan de soms ver-
ontrustende kwaliteit van het slootwater voor het vee. behalve incidentele klachten 
als in het geval van boer Peteman rond 1985, waren het de tuinders in het westland 
die luidruchtig aan de bel trokken over de verzilting, veroorzaakt door de franse kali-
mijnen. over hun eigen bijdrage werd niet gerept. nog in 1981 hadden berichten over 
bromide in oppervlakte- en drinkwater in het westland publieke onrust veroorzaakt. 
hun gif werd nog jarenlang geloosd op nabijgelegen oppervlaktewater om tenslotte 

“te verdwijnen” in de noordzee.169

164    enkele leidden tot Kamervragen zoals die van eisma en nijpels (d’66) over het illegaal gebruik van het 
middel vertimec in de komkommerteelt waarmee werkneemsters in aanraking kwamen (staten-generaal 
digitaal, 1988/9, nr. 667). het gebruik van dit middel kan de uitspraak van Koppert relativeren dat 90 procent 
van de komkommertelers geïntegreerde bestrijding toepaste.

165     enkele topjes beschrijf ik in hoofdstuk 7.
166     andere zware verontreinigingen werden ontdekt in gouderak, waar shell-Pernis aldrin had geloosd; en op 

bedrijfsterreinen van Verdugt in Tiel en luxan in elst (reijnders, Bestrijdingsmiddelen, 1991, p. 16). Zie ook 
onder “de consument” en hoofdstuk 6.

167     bal, Herkomst van bestrijdingsmiddelen, 1989, p. 1. formeel was de drinkwaterrichtlijn van eeg de aanleiding. 
Zie hoofdstuk 7. 

168     de oplage bereikte in de loop van de jaren 80 een maximale oplage van 25.000. het blad was een belangrijke 
bron voor nieuws over het misbruik van bestrijdingsmiddelen en de milieuschade van deze middelen.

169     nrc 17-01-1981 en 26-01-1981. een uitzending van Veronica-TV leverde veel reacties op. h. Prius, directeur 
van de Keuringsdienst van waren in rotterdam, schreef in de nrc van 26-01 dat de ophef over bromide 
werd overdreven maar tekende daarbij aan dat de alomtegenwoordigheid ervan in het milieu wel een teken 
aan de wand was. de minister van VroM verbood 6 weken het gebruik tot grote woede van westlandse 
tuinders. bij een discussie over methylbromide in naaldwijk werd lucas reijnders, verbonden aan snM 
fysiek bedreigd. (interview reijnders, bevestigd door een glastuinder, anonymus).
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Toch waren er, los van de biologische boeren, agrariërs die met een frisse blik keken 
naar hun bedrijfsvoering. het waren deze boeren waarop een groep van kritische bio-
logen zich na 1973 richtten. Zij waren de voorgangers en deels oprichters van het 
centrum voor landbouw en Milieu (clM).170 de kritische biologen grepen het brede 
boerenverzet tegen de relatienota (1975) aan door dissidenten te organiseren met als 
doel de impasse in “de loopgravenoorlog” tussen het boeren en natuurbeschermers te 
doorbreken. essentieel hiervoor was de medewerking van alternatieve boeren als Jan 
boom, actief in de waddenvereniging en voormalig Kabouter bart edel.

na het verschijnen van het rapport alternatieve landbouw in 1976 vroeg het Mvl 
aan Milieudefensie de werkgelegenheidsaspecten van de alternatieve landbouw in 
kaart te brengen. edel kreeg de leiding bij het onderzoek maar hij kwam al snel tot 
de conclusie dat de verschillende alternatieve methoden te divers waren voor een 
integrale en kwantitatieve benadering van onderwerpen als arbeid, bemesting, bestrij-
dingsmiddelen en energieverbruik. hij beperkte zich tot het onderzoek naar het ren-
dement van stikstofbemesting. onderzoek bij participerende boeren toonde aan dat 
de rendementsverliezen tot 85 procent konden oplopen.171 als deeltijdvoorlichter, 
melkveehouder met een hoge kg/koe opbrengst en columnist van het weekblad de 
boerderij wist hij onafhankelijk denkende boeren te winnen voor projecten van het 
clM. de leidse “kritische milieubioloog” wouter van der weijden werd tot deeltijd-
directeur benoemd.172 Mede dank zij de inspanning van clM kwam in 1990 met steun 
van o.a. het Ministerie van VroM het “geïntegreerde proefbedrijf “de Marke” in 
hengelo (gld.) van de grond. het bedrijf hield zich naast de exploitatie bezig met 
onderzoek en voorlichting. Met de resultaten droeg het onderzoek bij aan de uitwer-
king van het begrip “Mineralenbalans” als meetinstrument voor de latere Minas. 173 
Met de relevantie van het onderzoek en de succesvolle benadering van boeren en 
natuurbeschermers verwierf clM een status bij een aantal instituties op het gebied 
van landbouw en volksgezondheid. Met het keren van het tij ten gunste van natuur 
en milieu kreeg het vanaf 1986 meer en meer onderzoeksopdrachten waarmee beleids-
makers hun voordeel konden doen.

Partijpolitieke standpunten

uit het voorgaande blijkt dat de “papieren doorbraak” in de richting van een milieu-
vriendelijker landbouw zich vanaf 1986/’87 begon af te tekenen.174 de vraag is welke 
standpunten de politieke partijen in hun partij- en verkiezingsprogramma’s over land-
bouw en milieu in deze jaren innamen.175 uit de programma’s blijkt dat met uitzonde-
ring van de Pvda, de linkse partijen, inclusief d’66, de meeste sympathie tonen voor 

170    de informatie over het clM berust op interviews met wouter van der weijden en bart edel. 
171    de proef- en steekproefbedrijven van het lei waren vooral gericht op de productieverhouding stikstof/droge 

stof op grasland. op een proefbedrijf werd, volgens edel, 700 kg zuivere stikstof toegediend. ik heb deze 
mededeling niet geverifieerd maar neem aan gelet op de gegevens van de stikstofproefbedrijven in de jaren 
1920-1970, dat deze aannemelijk is. het was o.a. h. van der Molen, in dienst van de nederlandse 
stikstofmestindustrie, die via artikelen in de pers als “een kruisvaarder” de biologische landbouw “te vuur en 
te zwaard” bestreed en op de zegeningen van een hoog stikstofgebruik (in 1974 tot 500 kg/ha in grasland) 
wees. Volgens zijn berekening kwam slechts 4 procent van de stikstof in het oppervlaktewater terecht (Van 
der Molen e.a., Omstreden landbouw, 1978, p. 63 e.v.).

172     Van der weijden e.a. publiceerden in opdracht van de wrr, Bouwstenen voor een geïntegreerde landbouw, 1984.
173       de eu wees de op het clM gestoelde nederlandse aanpak van de eerste Minas-versie 

(Mineralenaangiftesysteem) af.
174     Zie ook de passage over het landbouwschap.
175     bron: documentatiecentrum nederlandse Politieke Partijen.
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de kleine en middelgrote boeren. alle tonen zich bezorgd over hun slechte inkomens-
positie. het verst gaat de PsP in de jaren 70. Zij ziet collectivisatie van de grond, op 
basis van vrijwilligheid, als middel om de boeren financiële ruimte te geven voor de 
nodige investeringen. de programma’s ademen de geest van het onder jonge intellec-
tuelen populaire neo-marxisme in die jaren.176 

de Pvda, in 1971 nog voor afvloeiing en bijscholing, pleit in 1981 voor het behoud 
van arbeidskrachten en in 1986 zelfs voor arbeidsintensivering van de sector. dit lag 
in de lijn van de sterk stijgende werkloosheid in die jaren.177 overigens stemde slechts 
een marginaal aantal boeren op de verbaal boervriendelijke partijen. het wantrouwen 
tegen “links” was diep geworteld. het cda178 staat voor een sterke agrarische (export)
sector en gunstige regelingen voor kleine boeren die hun bedrijf staken. de VVd 
bepleit hetzelfde en neemt het vooral op voor ondernemende boeren die bij hun uit-
breidingsplannen niet gehinderd mogen worden. 

op milieugebied zijn het niet alleen de linkse partijen maar ook de VVd die sinds 
1971 een radicale politiek voorstaat. de VVd noemt in dat jaar al de wenselijkheid van 
het principe “de vervuiler betaalt”. Ze bepleit een grondige aanpak van de bodem- en 
waterverontreiniging. in relatie tot het landbouwmilieu schrijft ze dat “de landbouw 
volledig geïntegreerd dient te zijn in het belang van de natuur en het landschap”. over 
concrete maatregelen wordt tot 1989 niet gerept. 

de Pvda besteedt in 1971 eveneens veel aandacht aan het milieu. ook zij kiest voor 
het beginsel van “de vervuiler betaalt”. Zij noemt overigens geen maatregelen die 
beperkingen opleggen aan de landbouw. in 1977 en 1981 wil ze met behulp van subsi-
dies milieuvriendelijke landbouwmethoden bevorderen. in het laatste jaar pleit ze 
tevens voor meer onderzoek naar de beperking van het gebruik van energie en bestrij-
dingsmiddelen.179 daarna verdwijnt het punt van de agenda om opnieuw in 1989 terug 
te keren.

d’66 heeft in 1971 eveneens veel aandacht voor het milieu; ze noemt concrete maat-
regelen zoals het verbod op persistente bestrijdingsmiddelen, de invoering van een 
verontreinigingsheffing in de land- en tuinbouw en het stimuleren van de biologische 
landbouw.180 in 1977 ontbreken concrete programmapunten. in 1981/’82 blijken de radi-
cale standpunten van 1971 te zijn afgezwakt. nu wordt nog slechts gesproken van het 
terugdringen van persistente bestrijdingsmiddelen, de bevordering van de geïnte-
greerde landbouw en het behoud van extensieve (neven)bedrijven. in 1986 wordt eraan 
toegevoegd dat biologische boeren bij de “onrechtvaardige” superheffing op melk 
moeten worden ontzien.

176      in de jaren 80 wordt dit standpunt afgezwakt maar het was nog altijd radicaler dan dat van de cPn. in ’89 zijn 
de cPn, PsP en PPr opgegaan in groen links. de PPr verwoorde pas in 1977 een standpunt over 
landbouwpolitiek.

177    Voor 1986 berust de passage over arbeidsintensivering waarschijnlijk op de invloed van genoemde hoogleraar 
c.T. de wit die een belangrijke rol speelde bij het tot stand komen van het rapport “bouwstenen”. 

178    in 1977 ontstaan uit een fusie van KVP, ar en chu.
179    de wageningse hoogleraar theoretische teeltkunde c.T. de wit had in die jaren veel invloed op het programma. 

hij was volgens studenten en zijn latere collega Zadoks de enige hoogleraar die openlijk voor het lidmaatschap 
van een partij uitkwam. hij genoot internationaal aanzien met zijn theorie dat de wereld voedselproductie 
met inachtneming van beperkende factoren als water en kunstmest, afhankelijk is van de hoeveelheid zonne-
energie. op basis van zijn berekeningen zou de wereld 146 miljard monden kunnen voeden (cohen, 1995, p. 
175). hij ontwikkelde wiskundige modellen met als doel de landbouwproductie per klimaatzone te 
optimaliseren (bron: collegedictaat Algemene Plantenteeltkunde). hij bepleitte voor nederland een zeer 
intensieve landbouw zodat er veel ruimte zou overschieten voor natuur en landschap. als lid van de wrr 
liet hij in 1982/3 de vakgroep Milieubiologie in leiden een onderzoek doen met als doel “het toetsen van de 
verenigbaarheid van doelstellingen voor milieu, landbouw, energie, werkgelegenheid en inkomen”. het 
resultaat verscheen in het hiervoor genoemde “bouwstenen”.

180    in dat licht moet de betrokkenheid bij het rapport “alternatieve landbouw” van het toenmalig kamerlid 
imkamp worden gezien (zie hoofdstuk 7).
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de PsP en de PPr (sinds 1977) zijn het meest consistent in hun maatregelen ter bevor-
dering van een milieuvriendelijke landbouw. Zij pleiten voor het terugdringen van 
kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen en het bevorderen van de alternatieve 
landbouw. Met uitzondering van het cda en in mindere mate de VVd besteden alle 
genoemde partijen aandacht aan het dierenwelzijn. links staat vanaf 1971 uiterst kri-
tisch tegenover de bio-industrie. 

de cda-programma’s onder welluidende namen als “Niet bij brood alleen” (1979) 
spreken over milieu slechts in algemene termen maar laten tot 1989 het landbouwmi-
lieu ongemoeid. op haar rechterflank is de sgP met haar relatief grote agrarische 
aanhang, iets minder onuitgesproken. ook hààr baart het milieu zorg. Ze pleit in 1977 
voor een “reparatie-” in plaats van een “wegwerpeconomie”. opvallend is de zin: 

“bespoten groenten en fruit mogen alleen worden verkocht als duidelijk is vastgesteld 
dat dit op geen enkele manier schadelijk is voor de gezondheid”. ook zij heeft oog voor 
het dierenwelzijn.181 in de volgende jaren beperkt de partij zich tot de verhouding 
tussen boer en landschap. haar standpunt is dat het natuurbeleid de boer niet mag 
belemmeren.

in 1989 maken de rechtse partijen een milieudraai naar links. het brundlandtrapport 
van 1987 lijkt als een bom te zijn ingeslagen. het cda-programma besteedt nu extra 
aandacht aan het milieu. de mestproblemen moeten via mestfabrieken en het kracht-
voer worden aangepakt. gestreefd moet worden naar het herstel van de mineralenba-
lans in de bodem. wel moet de invoer van graanvervangers gevrijwaard van restricties 
blijven. overigens moet de ontwikkeling van milieuvriendelijker landbouwmethoden 
in harmonie met de e.g. plaatsvinden. wel staat de partij open voor het stimuleren van 
bedrijven die op een milieuvriendelijke bedrijfsvoering overgaan. de landbouwpara-
graaf is nog steeds in overeenstemming met de standpunten van het landbouwschap.

de VVd noemt het milieubeleid nu “overlevingsbeleid”. subsidies op milieuvrien-
delijke productiemethoden worden niet meer afgewezen. Met het oog op de drinkwa-
terverontreiniging dienen “bestrijdingsmiddelen met kracht te worden aangepakt”.

samengevat tonen de landbouwmilieuprogramma’s de volgende trend:
–  het cda, inclusief haar voorgangers, benoemt de problemen voor het eerst in 1989;
–  de VVd besteedt in 1971 veel maar nadien minder aandacht aan het milieu al blijft 

zij zich duidelijk onderscheiden van het cda. een specifieke verbinding met het land-
bouwmilieu wordt pas in 1989 gelegd;

–  de Pvda toont zich in 1977 en 1981 een voorstander van een milieuvriendelijke land-
bouw. Tussen 1982 en 1989 heeft de landbouw in termen van milieu minder prioriteit;

–  d’66 zet in 1971 radicaal in op een verbetering van het landbouwmilieu. in de pro-
gramma’s tot 1989 verliezen de programma’s de eerdere radicaliteit;

–  de PsP en later de PPr zijn het meest radicaal en consistent in hun streven naar een 
milieuvriendelijke landbouw. in 1989 neemt groen links182 hun programma’s in afge-
zwakte vorm over.

het beleid van de 20 jaar overziende, valt in partijpolitiek opzicht het volgende te 
zeggen: het centrum-linkse kabinet den uyl (1972-1977) gaf een eerste aanzet tot een 

181    cryptisch wordt gewaarschuwd tegen “onnatuurlijk leed” of “onnatuurlijke groei” van dieren. centraal staat 
hierbij “de gewetensvrijheid van de boer”.

182    de groenlinkse europarlementariër en priester herman Verbeek was een bewogen boervriendelijke en 
scherpe criticus van het europese landbouwbeleid. in zijn boek Boerenbelang, 1992, met een voorwoord van 
Mansholt, geeft hij een vernietigende kritiek op het europese, nederlandse en amerikaanse landbouwbeleid, 
inclusief de eraan verbonden instituties. hij besluit zijn boek met aanbevelingen om de biologische landbouw 
te bevorderen.
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(landbouw)milieubeleid. onder de erop volgende centrum-rechtse kabinetten (van 
agt en lubbers) stagneerde de wetgeving op het gebied van het landbouwmilieu. het 
streven naar een strikter milieubeleid van de VVd-ministers winsemius en nijpels 
van VroM werd pas beloond aan het eind van het tijdvak.183

deze beknopte conclusie komt in grote lijnen overeen met de verkiezingsprogram-
ma’s van de regerende partijen. op dit onderwerp kan de politiek weinig inconsisten-
tie – om het woord kiezersbedrog te vermijden – worden verweten. in het volgende 
hoofdstuk zal blijken in hoeverre de breuk in de verkiezingsprogramma’s van 1989 op 
het regeringsbeleid zou doorwerken.

Landbouwbeleid in het spoor van het Landbouwschap

in dit tijdvak werd het Ministerie van landbouw gedomineerd door het cda. in 
hoofdstuk 3 werd beschreven welke rol het landbouwschap bij wet was toebedeeld 
en hoe dit instituut in de praktijk functioneerde. Voor een beter begrip van de land-
bouwmilieupolitiek van de opeenvolgende kabinetten is een overzicht van de geschie-
denis van het Pbo-orgaan dan ook essentieel. hoe reageerde het landbouwschap op 
de ontwikkelingen van de landbouw en het groeiend milieubewustzijn in de samen-
leving?

Terwijl de zestiger jaren roep om democratisering in de samenleving nog doorklonk 
en ondermeer zijn beslag kreeg in de wettelijke status van ondernemingsraden, bleef 
het bestuursmodel van het landbouwschap ongedeerd. een VVd-motie om, in lijn 
met de opvatting van het liberale Knlc, het bestuur rechtstreeks te kiezen, haalde 
geen meerderheid.184 de PsP pleitte in 1971 voor opheffing van het schap. d’66 volgde 
dit standpunt in 1986.185

het schap likte nog zijn wonden van de strijd tegen Koekoek c.s. toen het in 1974 
onaangenaam werd getroffen door een massale boerendemonstratie in de utrechtse 
galgenwaard. de aanleiding was een natte zomer waardoor met name de akkerbou-
wers hun inkomen drastisch zagen teruglopen. dat gebeurde in een periode waarin 
de inflatie sterk steeg en de interventieprijzen en daarmee de boereninkomens sterk 
onder druk stonden. Toen de voorzitter c.g.a. Mertens namens het schap de demon-
stranten liet weten dat nog éénderde van de boeren en tuinders het veld moest ruimen, 
was het stadion te klein. Mertens was gedwongen af te treden en vervolgde zijn loop-
baan als voorzitter van de raad van beheer van de rabobank.186

nog steeds stond het schap met zijn rug naar de boeren en de maatschappij. wel 
verminderde de weerstand tegen het schap in de loop der jaren. deels was dit te ver-
klaren uit de terugloop van het aantal agrariërs al ging deze als gevolg van de econo-
mische stagnatie eind jaren 70 minder snel dan verwacht; voor een ander deel waren 
het de gewestelijke raden van het schap die zich bij boeren onmisbaar hadden 
gemaakt voor ondermeer subsidieaanvragen. slechts de Voedingsbond van het nVV 

183     ondermeer met de wet op de bodembescherming van 1987. het Kabinet “Van agt-den uyl” laat ik buiten 
beschouwing.

184    Krayenbrink, 2006, p. 230. de VVd was van meet af aan kritisch geweest over het schap. opvallend was 
het – ook al de in begin jaren 50 kritische – standpunt van het Koninklijke landbouw comité (Knlc). deze 
organisatie bestond vooral uit grote, liberale, boeren. Zij vreesden een overwicht van de intensieve mesters 
in het oosten en Zuiden van het land.

185     Partijprogramma’s vanaf 1971. door Krayenbrink niet vermeld.
186     idem, p. 251. het zou nog tot 1995 duren voordat h. wijffels, sympathisant van de biologische landbouw, als 

bestuursvoorzitter van de RAbo erin slaagde zijn medewerkers van het belang van de biologische landbouw 
te overtuigen (interview bart Jan Krouwel).
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zette onder invloed van de polarisatiegedachte in die jaren, het orgaan onder druk door 
bij loonconflicten de vergaderingen te boycotten. Met name de passieve houding 
jegens de arbeid van illegalen in de tuinbouw stak de Voedingsbond.187

ondanks het geblunder bleven de opeenvolgende ministers loyaal aan het schap. 
alle van belang geachte voorstellen werden in het maandelijks ministerieel overleg 
met zijn vertegenwoordigers doorgesproken. inmiddels groeide de kritiek van natuur- 
en milieuorganisaties en de publieke onvrede over de financiering van de overschotten. 
bovendien zetten de bezuinigingen en het omarmen van het profijtbeginsel benevens 
de gatt-onderhandelingen onder de kabinetten lubbers de sector onder druk. het 
schap was niet in staat in de veranderende maatschappelijke verhoudingen een nieuwe 
koers uit te zetten. los van de vertraging van milieuwetgeving kon het qua belangen-
behartiging slechts bogen op het succes van een laag aardgastarief voor de tuinders in 
1971.188 Zijn rol als medebewindvoerder bleef marginaal.189 

Het mestoverschot

op milieugebied weigerde het schap te worden aangesproken. nog in 1972, het jaar 
van de Vn-conferentie van stockholm, ridiculiseerde de voorzitter de Milieubeweging. 
Zo reageerde het schap furieus op een geruchtmakende brochure van de stichting 
natuur en Milieu (snM) waarin de bio-industrie met zijn vermesting aan de kaak 
werd gesteld.190 de manier waarop het schap op de mestoverschotten – ze liepen let-
terlijk de spuigaten uit – reageerde, is illustratief voor het gebrek aan milieubesef en 
de bestuurszwakte van het orgaan. Voor insiders kwam de brochure niet als een ver-
rassing. al in 1963 had het instituut voor bodemvruchtbaarheid (ib) gewaarschuwd 
voor de overbemesting met fosfaat. in 1970 werd eenzelfde waarschuwing gegeven 
voor de uitspoeling van stikstof. Voorlopig werden de cijfers binnenskamers gehouden. 
een commissie van het schap zag als oplossing: verbranding en dumping in zee en 
sprak vervolgens het vertrouwen uit in een door de overheid te betalen techniek van 
verwerking.191 

op verzoek van de Tweede Kamer publiceerde het Mvl in 1974 de nota intensieve 
Veehouderij. in deze nota hield het ministerie gegevens achter van de commissie die 
op advies van de directie landbouwkundig onderzoek (dlo) was ingesteld. het 
departement stelde een nieuwe nota in het vooruitzicht waarin de overschotten als 
een technisch oplosbaar probleem werden gezien.192 al met al slaagde het departement 
erin de politiek voorlopig aan het lijntje te houden. in 1982 werd de totale dierlijke 
mestproductie op 86 miljoen ton geschat. bij verhandeling aan derden zou er gelet op 
de toenmalig geschatte draagkracht van de bodem aan fosfaat en stikstof, het over-
schot nog altijd 27 miljoen ton bedragen.193

de explosieve groei van het aantal varkens in 1983 en de vrees voor uitbreiding van 
de stapel als gevolg van de melkquotering in 1984, het zogenaamde verdringingseffect, 

187    Krayenbrink, 2006, p. 276.
188    Krayenbrink, 2006, p. 248.
189    Krayenbrink, 2006, p. 279.
190   Krayenbrink, 2006, p. 245 e.v.
191    frouws, 1994, p. 77 e.v.
192    frouws, 1994, p. 78 e.v. frouws spreekt van een “interne strijd binnen het overheidsapparaat” waarin ch. 

henkens, de gezaghebbende en strijdbare rijksconsulent voor bodemzaken die met instemming van de 
commissie een mestplafond voorstelde, door de mestlobby werd zwartgemaakt. 

193    spierenburg, Het mestbeleid 1947-1997, 2000, p. 37 e.v.
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noopten minister braks tot handelen. bovendien waren de berichten over verontrei-
niging van drinkwaterbronnen niet meer weg te spoelen. Tenslotte was hij sinds 1982 
verantwoordelijk voor natuurbeheer. Mede onder druk van Pieter winsemius, de 
voortvarende VVd-minister van VroM met wie hij een “soepele samenwerking” 
had194, besloot hij het mestprobleem rigoureus aan te pakken. eind 1984 verklaarde hij 
via snelwetgeving de interimwet beperking Varkens- en Pluimveehouderijen van 
kracht. de wet behelsde ondermeer een vestigingsverbod op nieuwe varkens- en 
pluimveebedrijven in concentratiegebieden en een uitbreiding van maximaal 10 
procent van bestaande bedrijven. opvallend was dat braks het besluit buiten mede-
weten van het schap had genomen. de reden hiervoor was het gebrek aan medewer-
king van het schap bij de regeling van de melkquotering in dat jaar. ironisch genoeg 
groeide de varkensstapel tussen 1984 en 1987 nog met 28 procent en die van pluimvee 
met 16 procent.195 ondanks interne verdeeldheid had het schap via uitzonderingsbe-
palingen de schade voor de bio-industrie weten te beperken.196 

Toch betekende het mestdossier het begin van het einde van het schap. braks 
noemde in 1985 – op basis van het i.b. advies – 125 kg/ha als fosfaatnorm. hij stelde 
daarbij ook beperkingen van het stikstofgebruik in het vooruitzicht. overigens 
meende hij dat het traject van vermindering over 25 jaar kon worden gespreid.197 deze 

“lange termijn visie” bleek al snel veel te optimistisch. het schap besefte dat de fos-
faatnorm, hoe dan ook, een vermindering van de veestapels zou betekenen. daartoe 
probeerde het de uitvoering van de op handen zijnde (1986) meststoffenwet naar zich 
toe te trekken. VroM wilde daarentegen een centrale regie van de overheid maar 
braks ontzag het schap. binnen het schap ontstond nu een onoverbrugbaar conflict 
tussen de verschillende belangengroepen over de zogenaamde overschotheffing. het 
was niet alleen een conflict tussen de “noordelijke akkerbouwers en melkveehouders 
en Zuidelijke mesters” maar ook binnen de varkenssector zelf. hier ging het om de 
tegenstelling “grote” en “kleinere” mesters die de concurrentie van de “grote” vreesden. 
het schap stak miljoenen guldens in een grootschalige mestfabriek. de investering 
bleek al snel een mislukking. daarbij kwam het bezwaar van de eg dat financiering 
door een publiekrechtelijk orgaan in strijd was met het europees Verdrag. 

opnieuw dreigde het doemscenario uit de tijd van Koekoek. gesteund door luid-
keelse demonstraties, richtte varkensmester wien van de brink in 1988 de neder-
landse agrarische bond op. als demonstratiemiddel organiseerde hij een nationale 

“strontdag”.198 het schap had gefaald de sector op één lijn te krijgen. de zwakte was 
niet alleen te wijten aan het bestuursmodel; het had geweigerd zijn verantwoordelijk-
heid te nemen in zijn taak die volgens de wet op de Pbo ook het maatschappelijk 
belang moest dienen. het had – 20 jaar na het rapport van rome – nog steeds gekozen 
voor het groeimodel en de randvoorwaarden opzij geschoven. de nu onvermijdelijke 
administratieve lasten van de boeren, in de vorm van een mestboekhouding,  
zouden na 1990 drastisch toenemen. Veel bedrijfsgenoten hielden het schap voor deze 

194    frouws, 1994, p. 89 e.v. ook de overstap van natuurbeheer van VroM naar landbouw in 1982 speelde hierbij 
een rol. braks kon nu als minister van natuurbeheer worden aangesproken.

195    frouws, 1994, p. 91.
196    de Maatschappij voor diergeneeskunde nam geen standpunt in over de bio-industrie en het hoge 

antibioticagebruik. een cursus “ethiek” voor veeartsen in de jaren 90 trok een “teleurstellend” aantal 
veeartsen aan (bron: König, De geschiedenis van de veeartsenij, 2010, epiloog). 

197    frouws, 1994, p. 94. 
198    frouws, 1994, p. 202.
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lastenverzwaring verantwoordelijk. ironisch genoeg bleef de belasting van bodem en 
water ook na 1990 nog toenemen.199 

inhoudelijk had het schap met de aanpak van de mestoverschotten het failliet over 
zich afgeroepen. het wachten was nu op het formele einde van zijn bestaan. dat einde 
kwam betrekkelijk onverwacht. wel had het zich sinds 1990 enigszins opengesteld 
voor maatschappelijke organisaties als de consumentenbond en de unie van water-
schappen maar met de snel dalende invloed van het schap op agrariërs en het minis-
terie werd zijn betekenis minder. het was de Voedingsbond die na jaren van interne 
kritiek de stekker uit het Pbo-orgaan trok (1995).200 de wettelijke basis voor het voort-
bestaan was nu ontvallen.201 bleef over de sterfhuisconstructie die in 2001 werd afge-
rond. de belangenbehartiging was inmiddels door lTo, een fusie van de grote land- en 
tuinbouworganisaties, overgenomen.

gold het verzet van het schap tegen aanscherping van de mestnormen ook voor een 
strenger gewasbeschermingbeleid? het antwoord is hier iets minder éénduidig. Kray-
enbrink gaat nauwelijks in op dit dossier. wel kwam het schap midden jaren 80 niet 
alleen wegens de mest in een kwade reuk in de media. na de bodemverontreiniging 
in lekkerkerk (1980) en de Volgelmeerpolder was “het publiek” alert op berichten over 
verontreinigingen. Voorbeelden hiervan zijn: een massale vissterfte door bestrijdings-
middelen, veevoederschandalen en de hoge dioxinegehaltes in melk (1989). de angel-
saksische media haalden het woord “dutching” van stal waarmee ze refereerden aan 
het gerommel met boter een eeuw eerder.202 

het lag niet voor de hand dat het schap een voortrekkersrol nam in een strenger 
gewasbeschermingsbeleid. alleen al de zelfverdediging van de agrochemische indus-
trie dat zij slechts voldeden aan de vraag van boeren en tuinders, zegt in beginsel 
genoeg.203 Zo was bij voorbeeld het schap medeverantwoordelijk voor de vertraging 
van en de vele uitzonderingsbepalingen op het verbod van methylbromide in de glas-
tuinbouw. daartegenover staat dat het schap in de jaren 70 subsidie verleende aan het 
milieuvriendelijke “uienvliegproject”.204 wel bood het tot eind jaren 80 verzet tegen 
het MJPg.205 als strategie koos het voor vertraging.206 het valt niet uit te sluiten dat 
het, in verwarring over de averechtse effecten van zijn mestbeleid, begon in te zien 
dat de exportpositie, mede door strengere regelgeving in duitsland, werd bedreigd. 

199    spierenburg, 2000, p. 37.
200   de Voedingsbond geep hiertoe een cao-conflict met de werkgevers aan.
201    Krayenbrink, 2006, p. 356.
202    Krayenbrink, 2006, p. 323 e.v. de verontreiniging met dioxine was slechts ten dele aan de landbouw te wijten 

(opmerking schrijver).
203    lucas reijnders, voormalig directeur van snM , noemde in een interview de rol van het schap bij dit 

onderwerp obstructief. rechtzaken tegen het schap met het milieubeleid als inzet werden door het college 
van beroep voor het bedrijfsleven ongegrond verklaard. dit college bestond uit vijf leden waarvan er twee 
door het schap werden voorgedragen.

204    interview Thijs loosjes. overigens dateerde deze steun uit een periode waarin het landbouwmilieu zwaar 
onder vuur lag. Volgens Krayenbrink, 2006, p. 318, ondersteunde het schap in 1973 het praktijkonderzoek met 
bijna ƒ 400.000,-. dit bedrag was in 1989 opgelopen tot bijna ƒ 12,5 miljoen. na forse bezuinigingen van het 
ministerie op deze post in 1984, verdubbelde het schap jaarlijks zijn uitgaven voor praktijkgericht onderzoek.

205    interviews e. goewie, toenmalig directeur van de Pd, en P. ritsema, toenmalig plv. dg van het Mvl.
206    J.l. ebbens, medewerker van het schap, verzette zich tegen het stofgerichte milieubeleid. Voorts vond het 

schap dat “niet het verbieden maar het wegnemen van ongewenste neveneffecten van middelen 
uitgangspunt van het beleid moet zijn”. Tenslotte was het tegen een “regulerende heffing “ uit concurrentie-
overwegingen. Merkwaardig is de passage : “Voor het landbouwschap is het ondenkbaar dat de 
arbeidsveiligheid op enigerlei wijze ondergeschikt wordt gemaakt aan het voorgestelde milieuhygiënische 
beleid”. het MJPg zette immers in op veiliger middelen en toedieningtechnieken (bron: gb, 1990, 6, p. 181-183). 
Kennelijk was deze passage bedoeld om de Voedingsbond te tonen dat de belangen van arbeidsveiligheid bij 
het schap in goede handen waren.
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Zoals al hiervoor is opgemerkt, was de Voedingsbond van het nVV uiterst kritisch 
over het milieubeleid.

Krayenbrink opent zijn dissertatie met: “de land- en Tuinbouwsector heeft het 
nederlandse landbouwbeleid na de Tweede wereldoorlog in een ijzeren greep gehou-
den (…). Politieke besluiten zonder instemming van de sector leken soms tot frustratie 
van buitenstaanders ondenkbaar. centrale spil in dit agrarisch web was het land-
bouwschap (…) ”.207

Bestrijdingsmiddelenbeleid

het duurde tot midden jaren 80 voordat het Ministerie van landbouw onder druk van 
de milieuorganisaties en VroM het mestprobleem aanpakte. de vraag is nu hoe het 
departement met het probleem van de bestrijdingsmiddelen omging. 

in 1972 werd ddT verboden. Tegelijkertijd kondigde de minister een verbod op de 
zogenaamde drins in 1980 af. deze verbodsbepalingen dateerden uit de jaren dat de 
linkse politieke partijen en de VVd voor het milieu een belangrijke plaats in hun ver-
kiezingsprogramma’s inruimden. het Kabinet den uyl (1973–1977) erkende de maat-
schappelijke bezorgdheid met de instelling van het nieuwe Ministerie voor Milieuhy-
giëne. andere symptomen van de tijdgeest waren de relatienota die een ambitieus 
natuurbeschermingsplan presenteerde en een wijziging van de bestrijdingsmiddelen-
wet (1975). de wijziging had onder druk van een Kamermeerderheid tot doel nieuwe 
en toegelaten middelen ook op milieueffecten te beoordelen.

het advies tot toelating en verlenging van en verbod op middelen was in handen 
van het college Toelating bestrijdingsmiddelen (cTb).208 het Ministerie van land-
bouw was het eerst verantwoordelijke departement maar moest de ingekomen advie-
zen voorleggen aan de departementen van VroM, sociale Zaken en Verkeer en water-
staat. de beantwoording van de Kamervragen over de zittingsjaren 1986-1990 laat het 
gebrek aan duidelijkheid over de aard en mate van verantwoordelijkheid van de betrok-
ken ministeries zien. Vragen over bijvoorbeeld grondwaterverontreiniging worden 
soms door braks van landbouw en dan weer door nijpels van VroM beantwoord.209 
uit de antwoorden blijkt dat de laatste veel uitvoeriger op de vragen ingaat.

de werkzaamheden van het cTb blonken niet uit in transparantie. Tot 1984 publi-
ceerde het geen jaarverslagen.210 Pas in 1990 dwong de Tweede Kamer bij de minister 
openbare publicatieplicht af. het verslag het cTb van 1984 geeft enig inzicht in de 
werkwijze over de laatste 20 jaar van het bureau. Zo waren er voor de aanvragers nog 
nauwelijks richtlijnen voor de vereiste onderzoeken. deze bestonden slechts voor het 
criterium van “deugdelijkheid”. Voor de toxicologische aspecten werd verwezen naar 
de aanbevelingen van de raad van europa en de richtlijnen van de nederlandse Voe-
dingsraad.211 

207    Krayenbrink, 2006, p. 13.
208     Zie ook hoofdstuk 3. het cTb beperkte zich bij het al dan niet toelaten van een middel tot de controle van de 

onderzoeksprotocollen waaraan de aanvrager moest voldoen. soms werd de Pd ingeschakeld voor 
praktijkproeven. 

209     Zie staten-generaal digitaal. de uiterst beknopte antwoorden van braks ondersteunen de opmerking van 
goewie, directeur van de Pd, dat braks een hekel had aan het dossier. bij uitzondering werden de Ministers 
van sociale Zaken en Verkeer en waterstaat ter verantwoording geroepen. Zie ook hoofdstuk 5.

210     flipse, Verslag van werkzaamheden, 1985. flipse was tientallen jaren verbonden aan het cTb en hield de lijst van 
toegelaten en verboden middelen voor het tijdschrift gewasbescherming bij. 

211      flipse, Verslag van werkzaamheden, 1985, p. 141 e.v.
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de chemische industrie had moeite met het gebrek aan normstelling. de ver-
tegenwoordigers van de milieubeweging hadden op hun beurt kritiek op het ontbreken 
van duidelijke milieucriteria.212 bovendien ontbrak het haar aan juridische mogelijk-
heden om bezwaar te maken tegen toelating of verlenging van een middel.213 dit 
bezwaar was niet ongegrond. in 1988 werden bij een onderzoek van het riVM 21 ver-
schillende residuen, waarvan 20 boven de wettelijke norm, gevonden in grondwater-
bodems die als ondergrond van drinkwater dienden.214 ook de invloed van bestrij-
dingsmiddelen op de reproductie van hogere organismen was nauwelijks onderzocht.215 
uit één en ander blijkt dat het cTb qua organisatie bewerktuiging ernstig te kort 
schoot in een benadering van het bestrijdingsmiddelenprobleem die voldoende recht 
deed aan de inmiddels al niet meer zo jonge maatschappelijke behoefte.216

de minister van landbouw had als eerst verantwoordelijke druk kunnen uitoefenen 
op het cTb. nergens blijkt dat hij dit deed.217 wel kondigde hij in 1983 een nota over 
gewasbescherming aan maar het duurde tot 1989 voordat het plan verscheen. het plan 
beoogde een vermindering van de structurele en een substantiële afhankelijkheid van 
gewasbeschermingsmiddelen.218 de vertraging had alles van doen met de belangente-
genstellingen tussen de landbouwsector en ondermeer de Vewin, gesteund door 
VroM en de milieuorganisaties.219

Vanuit internationaal oogpunt had nederland formeel weinig te duchten. de who 
sprak zich in 1984 uit voor een good agricultural Practice (gaP) met als doel het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen. Maar het bleef een dode letter bij 
gebrek aan wettelijke regelingen.220 de e.g. was tot 1995 evenmin in staat tot adequate 
wetgeving. nederland liep dan ook niet voorop met de aanscherping van het bestrij-
dingsmiddelenbeleid. duitsland (1986) en de scandinavische landen (1987) waren 
nederland voor.221 hiervoor werd al geconstateerd dat nederlandse exportproducten 
midden jaren 80 in enkele landen werden afgekeurd vanwege te hoge residugehaltes. 
het is opvallend dat de minister van een agrarische grootmacht die nederland was, 
zo traag reageerde op de trend die strengere kwaliteitseisen aan voedsel stelde. het 

212    flipse erkende dat er “nog veel onduidelijkheid bestaat over de normstelling voor persistentie”. 
213    Vogelezang-stoute e.a. geven in De toelating van bestrijdingsmiddelen, 1990, een juridische analyse van het 

toelatingsinstrument zoals neergelegd in de bestrijdingsmiddelenwet en de praktijk van toelating. Zij doen 
dit aan de hand van 7 middelen waaronder methylbromide, bentazon en dichloorpropeen (p. 1 –18). aan de 
hand van onderzoek naar milieueffecten tonen zij aan dat de toelating ten onrechte is verleend of verlengd.(p. 
150-169 en p. 193 e.v.).

214    rapport riVM 1989. Volgens een interview met de toen net benoemde directeur van de Pd, e. goewie, 
schrok hij bij zijn aantreden over de effecten op het bodemmilieu van een aantal middelen. hij moest 
hierover van de ambtelijke top zwijgen. 

215    copius Peereboom-stegeman, Bestrijdingsmiddelen en reproductie, in Tijdschrift voor Milieu 1997, 2, p. 80 e.v.
216    Zie hoofdstuk 6.
217    een voorbeeld van “verzwijgen” is het volgende: J. Theunissen kreeg rond 1986 het verzoek een bijdrage te 

leveren aan een jubileumnummer van het iPo. hij wilde in het artikel het insecticiden gebruik in de 
tuinbouw helder weergeven. hiervoor had hij de medewerking van de Pd nodig. deze weigerde op last van 
het departement de gegevens ter beschikking te stellen. 

218    Zie voor de beknopte inhoud hoofdstuk 6.
219    ondanks de Persistentienota (1986) en de notitie Milieucriteria (1989) bleef het MJPg tot na 1991 een dode 

letter (reijnders, Bestrijdingsmiddelen, 1991, p .79). 
220    Koeman e.a., Plant and politics, 1999, p. 35. deze aanbeveling werd gedaan in het kader van de codex 

alimentarius. Volgens P. ritsema, was nederland geen voorloper maar volger van de codex.
221    Koeman, 1999, p. 28. ook india, indonesië en Maleisië legden in 1985/6 stringente bepalingen op bij het 

middelengebruik.
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was bekend dat nederland wereldwijd veruit het hoogste gebruik van bestrijdingsmid-
delen per hectare kende.222 

a.J. oskam e.a. geven over de periode 1974-1991 de volgende cijfers:

in dezelfde studie wordt verondersteld dat het werkelijk gebruik in 1989/90 7 procent 
hoger lag. of dit te maken had met het opgebruiken van oude voorraden of met illegale 
importen, wordt niet vermeld.223 de afweging van de mate van schadelijkheid van de 
verschillende stoffen blijft buiten beschouwing.

de rol van de agrochemische industrie op het beleid in deze periode blijft onbesproken. 
nefyto weigerde (nog) in 2010 omzetgegevens over deze periode te verschaffen.224 eén 
bron noemt wereldhandelcijfers over 1986. nederland nam in dat jaar qua omzet met 
us $ 379 miljoen de zesde en qua volume de vijfde plaats in.225 grote producenten 
waren shell en aKZo. in de gepubliceerde geschiedenissen van beide concerns wordt 
over deze periode hoegenaamd geen aandacht besteed aan de agrochemische activi-
teiten.226 daarnaast hadden formuleringsbedrijven als aagrunol, duphar, ligtermoet 

222     Voor 1986 wordt een gebruik van 20,8 kg/ha aan actieve stof genoemd. Japan volgde met 17,5 kg/ha, belgië 
met 12,2 kg/ha. duitsland gebruikte 3,8 kg/ha en denemarken slechts 2,6 kg/ha. reijnders merkt in 
Bestrijdingsmiddelen, p. 10 op dat nederland in 1990 1,5 kg gewasbeschermingsmiddelen per hoofd van de 
bevolking gebruikte. 

223     oskam, Pesticide use, 1992, p. 12. een bekende uitspraak in die jaren was: “in belgië is alles te koop”. in een 
studie van een projectgroep van de luw in De invloed van het bestrijdingsmiddelenbeleid op de mogelijkheden van 
de tuinder, 1982, p. 8 e.v. wordt mede aan de hand van interviews met tuinders op de mogelijkheid van smokkel 
gewezen. de studie is vanuit tuinderstandpunt belicht en wijst op de noodzaak van internationale 
harmonisatie van de bestrijdingsmiddelenwetgeving. Van der Kroon citeert goewie in Ministerie in crisis, 
1994, p. 172 dat misschien 30 procent van de middelen illegaal was aangeschaft en dat de aid niet in staat was 
tot een effectieve controle . 

224    Telefonisch antwoord op mijn brief aan Mevr. M. Tap van fytostat. wel stuurde ze mij de cijfers van de 
hoeveelheid verhandelde stoffen.

225     a. bal, Herkomst, 1989, p. 10. Voorop gingen: duitsland, usa, frankrijk,VK en qua omzet Zwitserland. hij 
tekent in het verslag van zijn onderzoek aan dat het “zeer moeilijk is gegevens te verzamelen over productie, 
formulering en hoeveelheid werkzame stoffen”. dat geldt ook voor de productlocaties. hij gaat er dan ook 
van uit dat de genoemde cijfers het minimum zijn. nephyto was volgens hem bereid alleen onder geheim-
houding gegevens te verstrekken (p. 25 e.v.). Kennelijk beschikte oskam c.s. 2 jaar later wel over de gegevens.

226     een aanwijzing dat de handel in bestrijdingsmiddelen nog rendeerde blijkt uit een interview met e. heins 
die in 1989 zijn handelsbedrijf in bestrijdingsmiddelen aan shell verkocht.

   Use Value 

 106 kg % mln gld % 

Soil disinfectants 12.866 63,5 65 10,3 5,10

Soil treatment 559 2,8 75 11,9 135,00

Herbicides 2.604 12,9 253 39,8 97,00

Fungicides en bactericides 2.864 14,1 114 18,0 39,70

Insecticides en acaricides 656 3,2 70 11,0 106,80

Other chemicals * 710 3,5 57 9,0 80,60

Total 20.258 100,0 634 100,0 31,30

Average
price

(gld/kg a.i.)

Pesticide

Amount of pesticides used annually in the Netherlands, per category; 1984-1988
amounts in kg of active ingredient; in 1987 prices (excluding VAT)

in Oskam, Pesticide use, 1992.
Scource: Vij�igschild, 1991         * Including growth regulators (e.g. haulm killers)
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en luxan een aandeel in de productie en handel van bestrijdingsmiddelen.227 uit 
andere bron blijkt dat de betreffende industrie zich niet neerlegde bij een verbod van 
een middel door het cTb.228

opvallend was de belangstelling van (petro)chemische internationals voor de zaad-
veredelingsbedrijven. Zij grepen wetgeving in de V.s. en het V.K. in de jaren 70 die het 
kwekersrecht nog sterker beschermde aan om dit soort bedrijven over te nemen.229 
rond 1980 had shell 12 veredelingsbedrijven in het V.K., 7 in de V.s. en 6 in nederland 
overgenomen.230 reden voor de verkoop van de veelal familiebedrijven waren de 
steeds hogere kosten voor onderzoek en ontwikkeling. de (petro)chemische industrie 
voorzag mogelijkheden om veredeling technologisch te combineren met hun produc-
tie van kunstmest en bestrijdingsmiddelen.231 bovendien lonkte de integratie van de 
verkoop van zaden in het totale pakket van deze middelen. de ontwikkeling van de 
zogenaamde hybridenrassen stond borg voor een gegarandeerde omzet. 

Voor de hoogontwikkelde agrarische landen was deze ontwikkeling nauwelijks 
bedreigend. de concurrentie tussen de zaadleveranciers werd niet wezenlijk onder-
mijnd. Veruit de meeste boeren en tuinders selecteerden op kwaliteit in termen van 
productiviteit, uniformiteit en ziekteresistentie of plaagpreventie. Zo werd de plaag-
preventie bevorderd door gepilleerd zaad dat pesticiden bevatte.232 Voor de boeren in 
de ontwikkelingslanden was deze ontwikkeling wel bedreigend (zie hoofdstuk 7). 
Zoals geconstateerd, bleef de petrochemische industrie in dit tijdvak dan ook belang-
rijk voor de nationale economie.

het zou interessant zijn na te gaan hoe het in deze periode gesteld was met de 
handel en wandel van de diergeneesmiddelen c.q. groeibevorderaars in de bio-indus-
trie. een overzicht ontbreekt. naar aanleiding van maatschappelijke onrust over 
Q-koorts, MsRA en esbl in 2009/10 bleek dat het riVM al in 1975 en in 1989 de minis-
ter had geadviseerd het gebruik van antibiotica te beperken. het ministerie volgde dit 
advies niet op.233 er was evenwel een belangrijk verschil tussen beide dossiers: het 
waren vooral de veeartsen die de antibiotica zonder enige reserve leverden.234

227    bal, 1989, p. 23 e.v.
228    het college van beroep voor het bedrijfsleven stelde de nederlandse producent luxan. in het gelijk bij het 

verbod van het cTb tegen het al langer omstreden middel paraquat. bron: staten-generaal digitaal ‘88/89 nr. 
829. braks gaf op vragen van eisma en Tommel (d’66) te kennen dat een wetswijziging nodig is.

229    in 1974 nam het Zwitserse ciba-geigiy het amerikaanse funk seeds int. over. het eveneens Zwitserse 
sandoz volgde in 1975 met de overname van american rogers seeds. in 1978 kocht het concern de 
nederlandse Zaadunie.

230    Pons, Zaadtechnologie en multinationale ondernemingen in Margquetalia, 6, 1983, p. 91-117.
231    een voorbeeld hiervan is het genoemde verband tussen de ontwikkeling van hoogproductieve tarwerassen 

die om extra stikstof en vervolgens om meer bestrijdingsmiddelen vroegen.
232    een voorbeeld uit eigen ervaring is het volgende: in 1984 had ik van de firma a.r Zwaan “niet ontsmet” 

sperziebonenzaad betrokken. in een “brandbrief ” van de firma in juni verontschuldigde de firma zich voor 
het feit dat het zaad als gevolg van een ontsmettingsmiddel geen kiemkracht vertoonde. Mijn jonge boontjes 
stonden er inmiddels prima bij. Toen ik de firma hiervan telefonisch kennis gaf, was de verkoper hoorbaar 
verrast. nadat hij eindelijk doorhad dat ik “niet ontsmet” zaad had gekregen, werd hem de zaak duidelijk. het 
bleek dat het ontsmettingsmiddel de boosdoener was. de firma, net door ici (of haar afsplitsing Zeneca) van 
shell overgenomen, had een middel van ici gebruikt. de verkoper was mij zo dankbaar voor mijn telefoontje 
dat hij een groot pakket niet ontsmet zaad van andere gewassen stuurde. 

233       o.a. nrc-handelsblad, 28 april 2010, waarin ruim 100 hoogleraren een oproep doen het gebruik te beperken. 
in het directeurenoverleg van het departement (rond 1989) werd het onderwerp gebagatelliseerd (anonieme 
bron). in 1986 was op J.h. richardus, arts en microbioloog, druk uitgeoefend aan zijn dissertatie over de 
Q-koorts geen ruchtbaarheid te geven. in 2008 nam een uitbraak van deze ziekte in noord-brabant een 
alarmerende omvang aan. uit het rapport van de commissie van dijk (november 2010) bleek dat 2200 
mensen ernstig ziek waren geworden van wie er inmiddels 14 waren overleden. uit het rapport bleek dat het 
ministerie van Vws de regie uit handen had gegeven aan lnV (nrc 22-10-2010).

234   König, De geschiedenis van de Gelderse Maatschappij, 2010. in een interview vertelde het Pvda-kamerlid de boois 
dat ze begin jaren 80 tevergeefs in een motie gepleit had de veeartsen de bevoegdheid van medicijnen-
leverancier te ontnemen. Pas in 2010 zou minister Verburg zich bereid verklaren op basis van convenant het 
gebruik te doen verminderen. 
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De consument235

hoe reageerde “de consument” op de ontwikkeling van voedsel- en voedingsland? in 
dit tijdvak vallen twee ontwikkelingen op: als eerste de drastische daling van het 
aantal zelfstandige kruideniers, slagers en groentewinkels. naast de in hoofdstuk 3 
genoemde mobiliteit en “gemakzucht” van de consument, worden het verbod op de 
verticale prijsbinding en de wijziging van de vestigingswet voor de levensmiddelen-
branche in de vroege jaren 70 als oorzaak genoemd.236 deze daling ging gepaard met 
een toenemende concentratie in de levensmiddelenbranche.237 supermarktketens als 
de gruyter en simon de wit verdwenen. grootgrutters als edah, schuitema en albert 
heijn namen hun marktaandeel, al of niet met horten en stoten, over. bovendien 
groeide de variatie in het assortiment explosief. in de jaren 80 nam het aantal producten 
in de vorm van gemaksvoeding, snacks, exotische producten en verpakkingsvormen 
van ca. 4000 tot 8000 toe. 

Tegelijkertijd veranderden de eetgewoonten onder invloed van het stijgend aantal 
buitenshuis werkende vrouwen, “de vrije zaterdag” en de eetervaringen van de vakan-
ties in het buitenland. Voorts verhoogden de fabrikanten en de distributeurs hun recla-
mebudgetten. de bestseller “Hidden Persuaders” had al vòòr 1970 zijn grootste oplage 
achter de rug. Marcuses “Eéndimensionale Mens” van 1964 had hoegenaamd geen 
invloed op het gedrag van “de doorsnee-consument”. 238 de lang gehoorde klacht dat 

“de nederlander weinig smaak heeft en vooral goedkoop wil” blijft hier onbesproken. 
de opmars van discounters in duitsland als aldi en lidl tonen aan dat dit geen typisch 
nederlandse eigenschap was. wel is het typerend dat “de duitse consument” de 
nederlandse veilingen en daarmee de telers dwong meer aandacht aan de smaak van 
hun producten te besteden.239

Mede onder invloed van het boek “Voedsel in Nederland” groeide in de loop van de 
jaren 70 de onrust over contaminanten en additieven in voedsel. dit had ondermeer 
tot gevolg dat de consumentenbond meer aandacht ging besteden aan voedsel.240 
Zeker is dat de voedingsindustrie het nodige of meer investeerde in de marketing van 
nieuwe producten waarin additieven in veel gevallen een onmisbaar onderdeel 
vormden. de angst voor hulpstoffen leidde ertoe dat industrie en handel in de loop 
van de jaren 80 de consument hun met het logo “natuurlijk” voor zich probeerden te 
winnen.241

in dit proces werden de agrarische producenten meer en meer gedegradeerd tot 
grondstoffenleverancier. de melkveehouderij en een deel van de akkerbouwers 
konden hun bestaan rekken met behulp van de e.g.-subsidies. het brood- en 

235     de meeste gegevens berusten op de publicaties van: de Jager, De geschiedenis van Albert Heijn, 1995; Montijn, 
Aan tafel, 1991 en Vermeulen, 75 Jaar Spar, 2007. 

236     het aantal zelfstandige kruidenierwinkels daalde van ca. 18.000 (1970) naar ca. 8.000 (1990). ook de invoering 
van de – niet in genoemde bronnen genoemde – invoering van de aaw in 1977 kan van betekenis zijn geweest 
(persoonlijke noot).

237     Van de ca. 2.000 sparwinkels in 1965 waren er in 1982 nog 739 over.
238     Marcuse, De eendimensionale mens, 1964, beleefde tot midden jaren 70 minstens tien herdrukken.
239     berucht waren de tomaten, ‘wasserbomben’ genoemd. in de loop van de jaren tachtig begonnen 

veilingkeurmeesters producten als aardbeien en appels op rijpheid te keuren. dit maakte een eind aan de 
praktijk ‘groene aardbeien’ aan te voeren die vaak de hoogste prijs opbrachten. 

240     reijnders: (formeel: schrijverscollectief van de bond van wetenschappelijke arbeiders onder redactie van 
lucas reijnders en rob sijmons), Voedsel in Nederland, 1974. de consumentenbond had in 1973 ca. 300.000 
leden. agressiever stelde zich het Konsumenten Kontakt op (p. 162).

241     in de jaren 80 wees onderzoek uit dat consumenten contaminanten en additieven als het grootste probleem 
zagen; in tegenstelling tot wetenschappers die het probleem vooral zagen in slechte eetgewoonten en 
pathogenen (bron: Techniek in Nederland, iii p. 309).
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zuivelverbruik daalde, de suiker- en vleesconsumptie bleef op peil.242 de consumptie 
van groenten en fruit bleef eveneens stabiel.243 het verbruik van “kookaardappels” 
daalde maar dit werd gecompenseerd door de groeiende vraag van de frites- en chips-
industrie. 

interessant is de wijze waarop albert heijn zijn omzet in deze jaren omhoog stuwde. 
in dit tijdvak steeg deze van een bijna ƒ 2 naar ƒ 18 miljard.244 de stijging was onder-
meer het resultaat van buitengewoon succesvolle advertentie- en communicatiecam-
pagnes en een scherp oog voor locaties. ook op het gebied van (marketing van) kwa-
liteit wist het zich van zijn concurrenten te onderscheiden.245 

de maatschappelijke onrust over het milieu in het begin van de jaren 70 liet geen 
sporen na op het kwaliteitsbeleid.246 Pas in 1989 “ging” het concern “om”. het verzocht 
clM richtlijnen samen te stellen voor een verminderd gebruik van bestrijdingsmid-
delen. Toen de grootgrutter aan het eind van het jaar “enthousiast” het albert heijn 
groen-logo introduceerde, tekende Milieudefensie bezwaar aan bij de reclame code 
commissie. deze stelde de klager deels in het gelijk.247 uit eerdere passages werd dui-
delijk dat het jaar 1989 een doorbraak liet zien in het denken over landbouwmilieu. 
het concern, inmiddels een instituut, bewees opnieuw over een gevoelige antenne te 
beschikken (zie hoofdstuk 8).

wat was nu de zichtbare rol van de overheid in haar voorlichting over voeding? het 
door de Voedingsraad gestuurde VoVo concentreerde zich in dit tijdvak vooral op het 
belang van gevarieerde voeding. dat kwam tot uitdrukking in de “schaal van Vijf ”. 
geheel in de lijn van de jaren vijftig en zestig waarschuwde ze tegen overmatig gebruik 
van suiker, dierlijke vetten en alcohol. daarentegen stimuleerde het nog steeds het 
gebruik van zuivel, groenten en fruit. over de hoge residuen van ddT in zuivel, vlees 
en vis in de jaren 70 werd niet gerept.248 formeel ging het voorlichtingsorgaan vrijuit: 
nederland volgde immers de codex alimentarius. Voor hulpstoffen in voedingsmid-
delen lag de zaak ingewikkelder. in 1967 had de Voedingsraad het te voeren beleid 
omschreven als “noodzakelijkerwijs een compromis tussen het streven van de indus-
trie, gericht op het brengen van producten met steeds aantrekkelijker eigenschappen 
om aldus de verkoop te stimuleren en de taak van de overheid die verantwoordelijk is 
voor de handhaving en bevordering van een gezonde en veilige voeding”.249 het onder 
kritische consumenten populaire “Voedsel in Nederland” wekte wel veel discussie tussen 

242    in tegenstelling tot de overige eg-landen stagneerde de consumptie van rund- en varkensvlees. wel steeg de 
consumptie van kip aanzienlijk.

243    het gaat hier om “gekochte” producten. wat hiervan weggegooid werd, (mogelijk 20 procent of meer) ben ik 
niet nagegaan. 

244    hierbij zijn de cijfers van activiteiten als productiebedrijven, horeca en speciaalzaken inbegrepen. de Jager 
noemt voor 1970 een marktaandeel van 12,7 procent een voor 1983 van 18,7 procent.

245    eind jaren 60 afficheerde het al kwaliteitsklassen voor groenten en fruit.
246    wel was het gevoelig voor derde wereld actiegroepen. de oproep van het angola comité tot boycot van 

angola-koffie had in 1973 succes.
247    Volgens goewie was het concern aanvankelijk een tegenstander van een strenger beleid. wel begon het in 

1989 met de verkoop van ecologische aardappels en komkommers. Pogingen in de jaren’80 waren stuk 
gelopen (bron: els van everdingen en schrijver dezes). 

248    gebaseerd op een aantal jaarverslagen van het VoVo in deze periode. in 1981 wees een onderzoek uit dat het 
ddT-gehalte in moedermelk gelijk was aan dat van 1973. Zuigelingen kregen daarmee 11 keer meer binnen 
dan de toegestane norm. Voor dieldrin was dit 8 keer (bron: de Kleine aarde 1983, p. 5).

249    reijnders, Voedsel, 1974, p. 173. hij wijst erop dat de Voedingsraad een aanzienlijke ruimte laat voor een 
subjectieve benadering en op de mogelijkheid het met de gezondheidsaspecten op een akkoordje te gooien. 
hij vindt het ongepast dat de adviescommissie warenwet onder geheimhouding werkt; eveneens het feit dat 
de Productschappen een belangrijker stem hebben dan de adviescommissie. den hartog , Nieuwe voedingsleer, 
7e dr. 1978, p. 389, liet zich in zijn relatief uitvoerige beschrijving van de taak van deze schappen enigszins 
cryptisch uit met het cursiveren van het woord “algemeen ”belang waartoe ze zijn ingesteld. 
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belangengroepen op250 maar had voorlopig weinig invloed op de voorlichting. de 
kritiek op het overwicht van het producentenbelang werd trouwens door de Keurings-
dienst van waren van amsterdam gedeeld.251

de geringe bezorgdheid over contaminanten blijkt ook uit “de zevende geheel her-
ziene druk” van nieuwe Voedingsleer (1978)252 van c. den hartog, autoriteit en eerste 
hoogleraar in deze wetenschap. in dit zeer brede standaardwerk merkt hij hierover op 
dat “het aantal toegevoegde stoffen zo groot is, dat een voedingsallergie moeilijk meer 
kan worden vastgesteld”. de erop volgende passage klinkt eerder als een berusting 
dan als een reden tot bezorgdheid.253 hetzelfde geldt voor het omstreden gebruik van 
antibiotica als groeibevorderaar in de veevoedersector. enigszins droog schrijft hij: 

“Toepassing van antibiotica in de menselijke voeding is voor de westerse wereld 
overbodig”.254 evenmin toont hij zich bezorgd over de consumptie van met pesticiden 
behandelde groenten en fruit. hij baseert zich op onderzoek van instanties als de Pd 
en de Keuringsdiensten. den hartog besluit passage hierover met de opmerking: “bij-
zondere voorzorgen behoeven door de consument niet te worden genomen. strikt 
genomen is bijv. uit dien hoofde het schillen van appelen of het wassen van groenten 
niet nodig. om andere hygiënische redenen is dit uiteraard wel wenselijk”.255 Monsters 
van de Keuringsdienst van amsterdam lijken deze geruststelling te weerspreken.256 
soms haalden dodelijke voedselvergiftigingen de publiciteit.257 de discussie tussen 
belangengroepen over het al dan niet vermelden van additieven werd eind jaren 80 
mede onder europese harmonisatiedruk beslecht met de verplichte aanduiding van 
e-nummers. dat gold niet voor vermelding van bestrijdingsmiddelen. de discussies 
over mogelijke relaties tussen additieven en allergieën gingen onverminderd voort.258 

het is moeilijk een eenduidige conclusie over de aard van en tendensen in de over-
heidsvoorlichting te trekken. duidelijk is wel dat de voorlichting niet in strijd was met 

250    Van otterloo, Voeding ter discussie, Techniek in nederland, iii, 2000, p. 298.
251    de kritiek op het juridisch primaat van de verordeningen van de Productschappen boven die van de 

Keuringsdiensten werd geuit bij de voorbereiding tot herziening van de warenwet (Verslag Keuringsdienst 
amsterdam 1978, p. 11).

252    den hartog, e.a. Nieuwe Voedingsleer, 1978.
253    Zo noemt hij als voorbeeld astmatische kinderen “aan wie thuis (…) zo belangrijke producten als melk, kaas, 

vlees (…) wordt onthouden” maar die bij opname in een astmacentrum “uitstekend op zuivelproducten 
reageren” (p. 274). hij vervolgt: “Merkwaardigerwijs zijn sommige kinderen en ook wel volwassenen gevoelig 
voor graaneiwitten”. over koemelkallergie rept hij niet. interessant in dit verband is het resultaat van een is 
een afstudeeronderzoek van anita schreij bij Tno naar de vorming van histamine in zuurkool, die bij 
sommige mensen een allergische reactie oproept. in vergelijking met 15 monsters van producenten van 
gangbare zuurkool, bleek de biologische zuurkool slechts een fractie te bevatten. deze waarneming bracht de 
onderzoeksgroep niet op de gedachte nader onderzoek te verrichten (bron: anita schreij, Vorming van 
histamine, 1986).

254    den hartog, 1978, p. 376. in 1976 bestudeerde de gezondheidsraad het toestaan van antibiotica in de 
conservenindustrie. Medeaanleiding was de discussie over het gevaar van resistentie voor de humane 
gezondheid door grootschalig gebruik in de veehouderij. 

255      den hartog, 1978, p. 371. reijnders, Voedsel, 1974, p. 49 stelt dat de nederlandse normering van residu van 
bestrijdingsmiddelen tamelijk streng is maar dat het aan de controle schort. Volgens hem krijgt de mens de 
meeste pesticiden via zuivel en vooral vlees binnen (p. 66). de voedingsdeskundige e.h. groot noemt het 
kopen van biologisch voedsel “elitair”(in pejoratieve zin). de kosten van levensonderhoud zouden bij deze 
productiemethode de pan uitrijzen (in: Van der Molen, Omstreden landbouw, 1978 p. 168). 

256    Verslag Keuringsdienst van waren 1973. Van de 26 binnenlandse appelmonsters is het residu zo hoog dat de 
telers een proces-verbaal krijgen opgelegd (zie ook onder Voedselveiligheid). op 133 monsters van ingevoerde 
appels bevatten 7 partijen een te hoog gehalte aan het al lang verboden arseen. de dienst van nijmegen 
meldt over 1976 dat op een totaal van 170 monsters 36 keer residu is gevonden. Twee maal is een 
waarschuwing afgegeven. Voor 1977 (een jaar voor het verschijnen van nieuwe Voedingsleer) werd op 8 van 
de 70 monsters een te hoog residu gemeten.

257    bijvoorbeeld een nitrietvergiftiging in 1980 waaraan 2 mensen overleden. een half jaar later trof een 
dergelijke vergiftiging twee anderen. het ging in beide gevallen om diepvriesboerenkool van het merk iglo 
(unilever). bron: nrc 26-01-1981.

258    in het Jaarverslag 1985 van VoVo wordt vermeld dat “er veel vragen zijn gesteld over schadelijke stoffen, wat 
er op zou kunnen wijzen dat er weinig over wordt geschreven. ook VoVo doet dit weinig”. Zie ook: Van 
otterloo, Voeding ter discussie, Techniek in nederland, iii, 2000, p. 306 e.v.
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de belangen van de nederlandse landbouw, de voedingsmiddelenindustrie en de offi-
ciële voedingsleer. de invloed van de voorlichting moet niet worden overschat. con-
sumenten bleven zondigen tegen de adviezen. desondanks steeg niet alleen de gemid-
delde leeftijd maar ook de lichaamsgroei van jongeren naar ongekende hoogten. de 
vraag of deze records vergezeld gingen van een evenzeer spectaculaire daling van het 
aantal zieken en aandoeningen, waaronder allergieën, blijft hier onbesproken. 

Controle op (biochemische) voedselveiligheid

in hoeverre voldeden boeren en tuinders nu aan de eisen van voedselveiligheid? 
opnieuw kunnen de verslagen van enkele Keuringsdiensten enig, zij het uiterst onvol-
ledig, antwoord geven op deze vraag.259 

een selectie van de verslagen van de dienst van amsterdam levert de volgende 
resultaten op. na 1975 nemen de controleurs gemiddeld ruim 500 monsters van aard-
appelen, groenten en fruit (agf). dat is ruim 40 procent minder dan in de vooraf-
gaande vijf jaar. hierbij zijn de monsters van importfruit inbegrepen. een expliciete 
reden voor deze vermindering wordt niet genoemd. wel wordt gememoreerd dat de 
bestrijdingsmiddelenwet “geen enkele methode van onderzoek voorschrijft” en dat 

“de diensten van meet af aan zelf methoden voor onderzoek moeten ontwikkelen.260 
in 1977 meldt het verslag dat de dienst bij een gelijkblijvend personeelsbestand meer 
taken heeft gekregen. in navolging van hoofdstuk 3 besteed ik vooral aandacht aan 
(binnenlands geteelde) aardbeien en kropsla .

het aantal aardbeienmonsters neemt tussen 1970 en 1980 af van 31 tot 7 partijen. in 
1971 wordt aan 2 telers wegens normoverschrijding een proces-verbaal (PV) opgelegd. 
statistisch gezien, is hier sprake van een percentage van 7 procent. hierbij moet 
worden bedacht dat de dienst gelet op de extra hoeveelheid werk die een PV met zich 
bracht, niet graag naar dit sanctiemiddel greep.261 in 1974 blijken 4 van de 30 monsters 
te veel residu te bevatten. Twee telers moeten dit met een PV bekopen.262 statistisch 
gezien is het percentage nu gestegen tot ruim 14 procent. in 1977 bevatten de meeste 
van de 15 onderzochte partijen nog residu waarvan 1 boven de tolerantiegrens. in 1979 
bevatten 7 monsters nog 4 residu zonder dat de toegestane norm is overschreden. 

Kropsla krijgt vanaf 1973 aandacht. Van de 138 monsters blijken er 34 niet aan de 
normen te voldoen. PV’s worden niet vermeld. in 1974 bevatten 10 van de 79 partijen 
hexachloorbenzeen. in 1975 worden 69 monsters onderzocht. hiervan bevatten er 15 
teveel residu. opvallend is de opmerking dat op één partij in het geheel geen bestrij-
dingsmiddelen zijn aangetroffen.

in 1977 worden op een totaal van 44 monsters er 24 met insecticiden aangetroffen 
waarvan één boven de tolerantiegrens. in 1978 blijken op een totaal van 38 partijen, 3 
de tolerantiegrens van insecticiden te overschrijden. een PV blijft achterwege. deze 
wordt wel opgelegd aan een tuinder wiens product teveel fungicide bevat. in 1979 
wordt op 24 van de 53 monsters residu aangetroffen; slechts één overschrijdt de norm 
maar de leverancier komt er zonder PV van af.

259    Zoals eerder vermeld, werden de residugehaltes gerelateerd aan de adi. de verslagen van de dienst in 
amsterdam zijn tot 1983 beschikbaar. ik heb ze tot 1983 bestudeerd.

260    Verslag amsterdam 1973.
261    of een PV tot strafvervolging leidde, is – merkwaardig genoeg – niet na te gaan.
262    genoemd worden gehaltes aan dieldrin hoewel niet duidelijk wordt of de PV’s om die reden zijn opgemaakt.
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opvallend in deze jaren zijn de residu-overschrijdingen van de zogenaamde kleine 
gewassen als veldsla, peterselie en selderij. enkele voorbeelden: in 1971 bevatten 3 van 
de 32 partijen peterselie een te hoog gehalte aan parathion. eén van de telers komt er 
met een waarschuwing van af; een ander moet het met een PV bekopen. in 1978 voldoen 
zelfs 6 van de 11 bemonsterde partijtjes niet aan de norm. Toch wordt slechts 1 PV opge-
maakt. in 1979 worden 15 kistjes selderij onderzocht. hiervan voldoen er 10 niet aan 
de norm. er worden 5 PV’s uitgeschreven. onthullend is evenzeer het resultaat van de 
bemonstering van veldsla in hetzelfde jaar: van de 18 partijen blijken er 10 de norm te 
overtreffen. de aangetroffen residuen zullen vooral de biologische telers verrassen. 
Juist genoemde gewassen veroorzaakten hoegenaamd geen ziekteproblemen.263 

noemenswaardig is de eenmalige bemonstering van babyvoeding in 1971. in geen 
van de 11 monsters wordt residu aangetroffen. dat geldt ook voor de constatering in 
hetzelfde jaar dat 12 van de 58 monsters van producten uit alternatieve winkels residu 
aan bestrijdingsmiddelen bevatten, waarvan er 2 de tolerantiegrens overschreden.264

de verslagen van de Keuringsdienst van nijmegen leren meer. opvallend is het veel 
grotere aantal monsters van aardbeien en kropsla dan die van amsterdam. waarschijn-
lijk had dit te maken met de export van deze producten naar duitsland. in 1971 keurt 
de dienst er van de 281 partijen aardbeien 19 af. in 1974 worden in 365 monsters 204 
keer residu aangetroffen. Voor twee wordt een PV opgemaakt. in 1976 worden van de 
153 monsters er 11 afgekeurd. in 1977 treft deze afkeuring 9 kistjes op een totaal van 163. 

in de jaren 80 verandert de systematiek van de verslaggeving. de bemonstering van 
aardbeien neemt af. Zo wordt over 1986 slechts het totaal aantal aan agf-monsters 
(1509) verontschuldigd met als redenen: bezuinigingen en de ramp van Tsjernobyl. wel 
wordt in 1988 de opmerking gemaakt dat sinds 1984 “een aantal land- en tuinbouwbe-
drijven worden beoordeeld”. of er sprake is van recidivisten, blijft onduidelijk. 

het aantal keuringen van kropsla is opvallend. in 1971 worden van de 256 partijen 
er 21 afgekeurd. een jaar later treffen 37 – op een aantal van 308 – dit lot. er worden 
10 waarschuwingen gegeven en 12 PV’s opgemaakt. de meeste hebben waarschijnlijk 
te maken met het fungicide Zineb. het is een bewijs voor het eerder genoemde (valse 
meeldauw) resistentieprobleem. in 1974 volgen op een totaal van 555 monsters, 4 waar-
schuwingen en 4 PV’s. in 1978 constateert de dienst een toename van bromide. Van 
de 220 monsters blijken 25 een te hoog gehalte van dit restproduct van methylbromide 
te bevatten. de keuring op dit middel wijst op de eerder genoemde angst voor proble-
men op de duitse markt. in 1980 meldt het verslag dat minder residu is aangetroffen. 
als oorzaak wordt “waarschijnlijk de vele regen” genoemd. wel is bromide in kassla 
aangetroffen.

de genoemde wijziging van de verslaggeving maakt het moeilijk het keuringsproces 
te volgen. Pas in 1989 wordt kropsla weer apart genoemd. Van de 161 monsters hebben 
8 partijen “afwijkingen”. hiervoor worden 4 waarschuwingen en 4 PV’s uitgedeeld. 

interessant is de melding van het afkeuren van 4 partijen van de 45 monsters van 
gesneden groenten (1981). opvallend in de jaren 80 is het percentage overschrijdingen 
op steenvruchten. in 1986, het jaar van Tsjernobyl, wordt 6,7 procent aan steenvruchten 
(waarschijnlijk pruimen) en 12,5 procent aan bessen afgekeurd. het afkeuringspercen-
tage van tuinkruiden bedraagt tussen 1985 en 1990 tussen de 5,7 en 9,4 procent.

263     in Gewasbescherming, werd soms opgemerkt dat de fabrikanten van bestrijdingsmiddelen “helaas weinig 
belangstelling hadden voor de kleine gewassen”.

264     op p. 23 wordt opgemerkt dat het hier om producten van zowel reform- als Macrobiotische winkels gaat 
maar dat de term “bio-dynamisch” geen wettelijke omschrijving kent.
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Tenslotte leveren de keuringen van melk in 1974 interessante uitkomsten op.265 de 256 
monsters wijzen uit dat in 127 ddT is aangetroffen waarvan er 13 de norm overschre-
den. Voorts wordt 78 keer dieldrin, 111 keer hch en 118 keer hexachloorbenzeen aan-
getroffen. in totaal worden 29 PV’s opgemaakt.266 het kan geen kwaad eraan te herin-
neren dat de Voedingsraad in deze periode melk als een onmisbaar bestanddeel van 
de maaltijd adviseerde.267 niet minder onthullend zijn de cijfers voor vis in dat jaar. 
alle 12 monsters blijken de residunormen te overtreffen. dit bewijst dat er iets mis 
was met het watermilieu.

het is onmogelijk een zinnige conclusie uit de steekproeven te trekken. daarvoor 
was de bemonstering zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht te incidenteel. 
hooguit mag worden vastgesteld dat het voedsel in het algemeen door de hantering 
van de adi-norm voldoende veilig was.268 ook blijkt dat niet alle producenten de voor-
schriften voor het gebruik, al of niet bewust, even nauw namen.269 Tenslotte kan 
worden geconcludeerd dat grond (en water) van boeren en tuinders (nog) geruime tijd 
persistente bestrijdingsmiddelen bevatten. 

Conclusie

het overheidsbeleid bleef in deze periode gericht op de versterking van de agrarische 
concurrentiepositie zowel binnen als buiten de in de jaren 80 uitgebreide (e)eg. uit-
gangspunt was de verdere bevordering van de arbeidsproductiviteit. het voor neder-
land economisch gunstige europese markt- en prijsbeleid stimuleerde de intensivering 
van de landbouw en veeteelt. de enorme kosten van en de bezwaren van de grote agra-
rische exporteurs in de gatt tegen dit beleid dwongen de eg tot het afbouwen van 
het subsidiestelsel. gaandeweg had het argument dat een hoog productieve landbouw 
noodzakelijk was om de ontwikkelingslanden te voeden, aan kracht verloren. Voor 
nederland leidde de omslag van het eu-beleid niet alleen tot heftige protesten onder 
de akkerbouwers maar ook tot een verdere intensivering van de plantaardige productie. 
de voor nederland op zich niet ongunstige melkquotering leidde eveneens tot inten-
sivering van de veehouderij. het markt- en prijsbeleid waarvan vooral de grotere bedrij-
ven profiteerden, leidde ondanks flankerende maatregelen als de bergboerenregeling, 

265       niet duidelijk is waarom de Keuringsdiensten er pas in 1974 mee werden belast. waarschijnlijk viel het 
voordien buiten hun competentie. Mogelijk was het Zuivelinstituut in leiden ermee belast. de taken van het 
instituut werden in 1979 door het rikilt in wageningen overgenomen. een aanwijzing is dat de “nadere 
keuring” van vlees in 1978 werd afgeschaft. de taak van de keuringsdiensten werd beperkt tot “repressief 
toezicht” (bron: Koolmees, Vleeskeuring, 1991, p. 115). in hoofdstuk 3 werd al duidelijk dat nederland – in 
tegenstelling tot andere landen – in de jaren 60 geen “officieel onderzoek” deed naar de gehaltes aan ddT in 
zuivel en vlees. het onderzoek naar chemische contaminaties was kennelijk incidenteel. Pas in 1978 maakt de 
dienst van amsterdam melding van 223 monsters waarvan er 10 de grenswaarde van gechloreerde 
koolwaterstoffen overschrijden.

266      onduidelijk is op welke overtredingen de PV’s betrekking hadden.
267        in dit verband memoreer ik een gesprek met een controleur van de dienst van ’s-hertogenbosch. op een 

controlebezoek in 1980 aan mijn bedrijf vertelde hij dat kort tevoren in de melk van een boer een gehalte aan 
aldrin was aangetroffen dat 5 keer hoger was dan de toegestane norm. Toen ik hem zei dat mijn vegetarische 
zoon exclusief boter en kaas dagelijks zo’n anderhalve liter melk consumeerde, schrok hij zichtbaar. hij ried 
mij dringend aan zijn consumptie te beperken tot driekwart liter.

268     daarmee is niet gezegd dat een al of niet kleine minderheid geen nadelen van bepaalde residuen ondervond. 
dat gold ook voor b.v. nitraatgehaltes in bepaalde groenten. ervaringen van biologische telers en winkeliers 
bevestigen dat. 

269      de controle op de samenstelling van bestrijdingsmiddelen lag in beginsel bij de aid. soms nam een 
Keuringsdienst een steekproef. uit één van de kennelijk zeldzame steekproeven bleek dat 10 procent van de 
middelen een andere samenstelling had dan op de verpakking vermeld. dit leidde tot Kamervragen (staten-
generaal digitaal ’87-’88 nr. 679). 
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tot een grootschaliger landbouwstructuur die Mansholt in de jaren 60 voor ogen stond. 
in deze studie is veel aandacht besteed aan de rol van de oVo, met name van het 

onderzoek en de voorlichting. gebleken is dat deze instellingen zich ondergeschikt 
maakten aan het door het Ministerie van landbouw gevoerde beleid ter bescherming 
en verbetering van de concurrentiepositie. Zo zochten onderzoekers en voorlichters 
in overgrote meerderheid de oplossing van ziekten en plagen in chemische middelen. 
dit had ondermeer tot gevolg dat het gebruik van, deels persistente, bestrijdingsmid-
delen in deze periode verder toenam. het gebruik was vooral hoog in de “vrije teelten” 
(aardappels, (kas)groenten en fruit) die grotendeels buiten de eg-regelingen vielen. 
het hoge gebruik in de sierteelt valt te verklaren uit de vrees van mondiale exporteurs 
voor afkeuring van hun producten door de aanwezigheid van (mogelijk) schadelijke 
micro-organismen. het kunstmestgebruik begon pas na de melkquotering (1984) en 
de daarop volgende uitbreiding van de intensieve veehouderij, te dalen. de redenen 
voor deze daling waren de gestegen prijzen van kunstmest en het grote overschot aan 
drijfmest. de weinige pogingen om het antibioticagebruik in de intensieve veehoude-
rij te verminderen, liepen stuk, zowel door tegenwerking van boeren als van veeartsen. 
het antwoord op de vraag welk aandeel de lobby van de agrochemische en de dieren-
farmaceutische industrie op de voortgaande chemicalisering en farmacologiesering 
van de betreffende bedrijfstakken heeft gehad, blijft onderbelicht. duidelijk is wel dat 
de agrochemische industrie, die in deze periode zaadveredelingsbedrijven overnam, 
alle juridische mogelijkheden – met succes – gebruikte om het verbod op milieubelas-
tende middelen af te wenden. hierin werd zij gesteund door de wetgeving en de onwil 
van het Ministerie van landbouw om deze aan te passen aan het voortschrijdend 
inzicht ten aanzien van de milieubelasting van een aantal middelen. het gedrag van 
de overheid in deze kan mede verklaard worden uit het feit dat zowel de landbouw als 
die van de chemische industrie in de jaren 80 van economische stagnatie en werkloos-
heid, relatief sterke (export)sectoren waren. beide sectoren profiteerden van lage aard-
gastarieven. in welke mate de sociaal-psychologische component van beleidsambte-
naren, onderzoekers en voorlichters van invloed was op het beleid, is bij gebrek aan 
gegevens, niet vast te stellen. wel blijkt uit de geraadpleegde bronnen dat slechts wei-
nigen in dit tijdvak oog hadden voor de noodzaak van een milieu vriendelijker land-
bouw. het onderzoek naar geïntegreerde bestrijding werd gedoogd maar had geen 
prioriteit bij de subsidieverschaffende overheid. 

Pas in de tweede helft van de jaren’80 begon zich een bewustzijnsverandering onder 
onderzoekers af te tekenen. deze werd ingegeven door het Meerjarenplan gewasbe-
scherming (MJPg) dat beoogde op termijn het gebruik van bestrijdingsmiddelen dras-
tisch te beperken. het beleidsvoornemen moet worden verklaard uit de druk van de 
milieubeweging en de drinkwaterbedrijven die gehoor vonden bij de ministers van 
VroM. bovendien liep de export van groenten gevaar doordat met name duitse con-
sumenten de nederlandse producten wegens het residu van bestrijdingsmiddelen 
wantrouwden. 

de landbouwpolitiek werd deze periode gedomineerd door het cda. een aanzet tot 
verandering in een vorm van een landbouw die rekening hield met de belangen van 
natuur en milieu onder het centrum-linkse Kabinet den uyl, had geen vervolg. uit de 
verkiezingsprogramma’s van de grotere partijen in die jaren blijkt dat het landbouw-
milieu een thema van ondergeschikt belang was. het cda en in mindere mate de 
VVd verdedigden de belangen van het agrarische agglomeraat. de stem van het geor-
ganiseerde bedrijfsleven werd vertolkt door het landbouwschap en de Productschap-
pen. het landbouwschap raakte midden jaren 80 steeds meer in diskrediet; zowel bij 
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de boeren als bij de toenmalige minister braks en vooral bij zijn collega’s van VroM. 
de reden voor braks om het schap op een zijspoor te zetten, werd vooral ingegeven 
door de eg afgedwongen beperking van de landbouw- en zuiveloverschotten waarop 
het schap niet constructief reageerde. het schap verloor nu het restje vertrouwen van 
de onderdanen en de beleidsmakers waarmee het einde van zijn bestaan werd ingeluid. 

aan consumentenzijde vonden in deze periode grote, zo niet revolutionaire veran-
deringen plaats in de vorm van de definitieve doorbraak van supermarktketens en de 
enorme groei van het assortiment inclusief dat van gemaksvoeding. in deze studie is 
bijzondere aandacht besteed aan de rol van de voedingsvoorlichting. deze werd geleid 
door instellingen van de overheid en/of instituties die nauw aan de overheid waren 
gelieerd. in het onder het Ministerie van landbouw ressorterende Voorlichtingsbu-
reau van de Voeding (VoVo) waren de belangrijkste sectoren van landbouw, voedings-
industrie en voedingswetenschap vertegenwoordigd. in de voorlichting werd de 
nadruk werd gelegd op een evenwichtig menu (de schijf van Vijf) waarvan melkpro-
ducten, groenten en fruit en in mindere mate vlees en vis, de hoofdbestanddelen 
vormden. de instanties hielden het publiek voor dat het voedsel in nederland veilig 
was. het residuprobleem van bestrijdingsmiddelen en antibiotica in voedsel werd 
gebagatelliseerd. Zo kwam er pas in de loop van de jaren 70 aandacht voor het residu 
van ddT en aanverwante stoffen die vooral in zuivel en vlees werden aangetroffen. 
Verslagen van enkele Keuringsdiensten van waren tonen aan dat een aanzienlijk per-
centage van de monsters bestrijdingsmiddelen bevatten al bleven veruit de meeste 
onder de in de codex alimentarius vastgestelde adi-norm. de gegevens van de keu-
ringsdiensten hadden voorzover deze al de aandacht van de media trokken, hoege-
naamd geen invloed op het consumentengedrag. ook de gevolgen van de bestrijdings-
middelen en overbemesting voor natuur en milieu hadden hoegenaamd geen blijvende 
invloed op het gedrag. dit verschijnsel spoorde in het grote lijnen met de programma’s 
van de politieke partijen die in deze periode de regering vormden.
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hoofdstuk 6 

KieMen en groeisTuiPen Van de 
biologische landbouw (1970-1990)

De Kabouterbeweging 

wanneer “ontstond” in nederland de biologische landbouw?1 wie waren de voorlo-
pers? wat waren hun motieven? het zijn vragen die na 40 jaar gemakkelijk te beant-
woorden zouden moeten zijn maar in werkelijkheid om een schier paleontologische 
exercitie vragen. de term “biologisch-organisch” was eind jaren 60 in tegenstelling tot 
andere landen hier nog bijna onbekend.2 in die jaren duikt naast “biologisch-dyna-
misch” vooral het woord “macrobiotisch” op als uitdrukking van een alternatief 
geteeld of bereid product. “alternatief ” stond in de volksmond voor “onbespoten”. de 
terminologie is de media niet kwalijk te nemen aangezien de landbouwpers noch de 
voedingsvoorlichting moeite deed zich in de teeltwijze te verdiepen.

naast het opdiepen van gegevens, is het vooral de beschrijvingssystematiek die de 
auteur voor onoverkomelijke problemen plaatst. immers: hoe verhielden de onder-
scheiden denkbeelden en vormen van alternatieve landbouw en voeding zich tot 
elkaar? bovendien is de vraag of er in de vroege jaren 70 sprake was van een biologi-
sche landbouw die bijvoorbeeld in de Vs “organic” en in Zwitserland “biologisch-orga-
nisch” werd genoemd. Tenslotte bestaat het gevaar van een finalistische geschied-
schrijving. Met de europese regelgeving in de vroege jaren 90 werd biologische land-
bouw namelijk vooral in termen geformuleerd die het meest gemeen hadden met de 
biologisch-organische landbouwmethode zoals deze in genoemde landen werd gebe-
zigd. daarmee verdwenen de verschillen in landbouwmethoden die in voorgaande 
decennia nog zichtbaar waren. alleen de bd-landbouw bleef zich onder deze regelge-
ving uitdrukkelijk met een eigen keurmerk onderscheiden. in het licht van de tijd 
hanteer ik dan ook de term “alternatief ”. alternatief stond voor “landbouw zonder gif 
en kunstmest”. een formulering die als vlag de lading weliswaar niet dekte maar bij 
gebrek aan normering een herkenbaar onderscheid aangaf met de term “gangbare 
landbouw”.3

de belangstelling voor de alternatieve landbouw moet in nederland gezien worden 
in het licht van de protestcultuur in de jaren 60. het protest was vooral de uiting van 
het generatieconflict in die jaren. deze bereikte met de amsterdamse anarchistische 
Provo-beweging4 midden jaren 60 zijn hoogtepunt. in studentensteden elders in de 
wereld bereikten de protestbewegingen pas in 1968 hun top. righart concludeerde in 

1   bedoeld als onderscheiden van de bd-landbouw. Zie hoofdstuk 2 en 4.
2    Zie hoofdstuk 3.
3    de in 1971 door de Minister van landbouw ingestelde commissie onderzoek biologische landbouw (cobl) 

“koos op pragmatische gronden voor de term ‘alternatieve’ in plaats van de term ‘biologische’ landbouw”. 
onder alternatieve landbouw wordt dan verstaan “die vormen van landbouw welke afwijken van de gangbare 
landbouw en waarvan de voorstanders menen dat ze ‘beter’ of meer ‘biologisch’ zijn” (bron: Alternatieve 
landbouwmethoden, 1977, p. 3). 

4   de term Provo is bedacht door de in de jaren 70 gehekelde en pas in 2009 gerehabiliteerde psycholoog 
buikhuizen. 



156

zijn “De eindeloze jaren zestig” dat Provo in themakeuze de tijd vèr vooruit was met zijn 
aandacht voor de leefbaarheid van grote steden, de milieuvervuiling en zijn kritiek op 
het massaconsumentisme.5 de acties van Provo kregen en trokken net als die van boer 
Koekoek dank zij de media in die jaren brede aandacht.6

het is overbodig de geschiedenis van de protestbeweging hier nog eens te beschrij-
ven.7 Provo hief zichzelf op in 1967. een deel van de aanhang transformeerde zich 
onder inspiratie van roel van duyn tot de Kabouterbeweging (1969). het doel van een 
anti-kapitalistische, niet-hiërarchische, kleinschalige en vrouwvriendelijke samenle-
ving zonder knellende burgerlijke moraal bleef overeind.8 het wezenlijke verschil met 
Provo was de nieuwe strategie en wel met behulp van creatieve offensieven waarbij 
“ludieke” acties een bijzonder element vormden. in vergelijking met aanhangers van 
vroegere ideologieën als het marxisme hadden de protestbewegingen van de jaren 
zestig iets geïmproviseerds.9 het is daarom onjuist van een “ideologie of beweging” 
te spreken.10 onmiskenbaar heeft de voormalige Provo roel van duyn (1943), student 
politicologie, zijn stempel op “de Kabouterbeweging” gedrukt. Tijdens een rustkuur 
op loverendale ontdekte hij de betekenis van de natuur en de zin van de biologisch-
dynamische landbouw. Van duyn was niet onbekend met deze landbouwmethode. 
hij was opgegroeid in een haags antroposofisch gezin waar reformproducten op tafel 
kwamen. op loverendale ervoer hij het geheim van de groeikracht van de natuur als 
het werk van kabouters.11 hij maakte deze ervaring tot een deel van zijn ideologie. in 
plaats van met harde acties, moest de maatschappij met zachte krachten in een mens- 
en milieuvriendelijke omgeving veranderd worden. in zijn opvatting speelde het 
milieu in ecologische betekenis een essentiële rol. weliswaar paste ‘de Kabouterbe-
weging’ in het tijdsbeeld van de anarchistische amerikaanse hippiecultuur maar dat 
neemt niet weg dat ze net als Provo in haar vormgeving een uniek verschijnsel in de 
wereld was.12 Van duyn was een originele en belezen denker. bovendien was hij een 
spreker met een groot charisma die grote groepen jongeren voor zijn ideeën wist te 
winnen. Zijn latere, kortstondig wethouderschap, gevolgd door een vierjarig boeren-
bestaan, spraken minder tot de verbeelding. dat neemt niet weg dat hij met zijn 
publieke optreden een belangrijke katalysator is geweest in de geboorte van de biolo-
gische landbouw.

had de biologische landbouw een startpunt? afhankelijk van de mate van beoorde-
ling van de toenmalige ernst kan de “Proclamatie van oranje Vrijstaat” in 1970 als 
begin worden overwogen. de ludieke “vrijstaat” richtte zich ondermeer op een revo-
lutionaire herinrichting van verkeer, wonen, bejaardenzorg, voeding en landbouw. het 

5    righart, De eindeloze jaren zestig, 2006, p. 237. de angst voor de grootstedelijk milieuvervuiling was in o.a. de V.s. 
en het V.K. al in de jaren 20 geuit maar de kritiek op het milieubeleid bleef tot kleine kring beperkt.

6    righart wijst bij het signaleren van de protestbewegingen op het belang van de TV in de jaren 60.
7    in 2009 heeft d.J. Verdonk dit nogmaals gedaan in zijn dissertatie Het dierloze gerecht, 2009.
8    hij was geïnspireerd door het anarchisme van Kropotkien. Van duyn, De boodschap van een wijze kabouter, 1969, 

p. 7 e.v.
9    Kossmann, Naoogst, 2007, p. 19. 
10   Volgens de in hoofdstuk 5 genoemde bart edel “toenmalig minister van landbouw van oranje Vrijstaat” was 

hiervan geen sprake. iedereen met een creatief idee kon zich volgens Van duyn welkom voelen als Kabouter. 
Volgens edel namen de Kabouters zichzelf niet al te serieus. overigens zal ik de termen “beweging “ en 
“ideologie” uit praktische overweging blijven gebruiken.

11   VPro-oVT april 2004.
12   bramwell maakt in Ecology, 1989, geen melding van de Kabouters; evenmin als nina brandt, Gulerodshippier, 

2008 hoewel de hippies in Kopenhagen geïnspireerd waren door van duyns ideeën.



157

belang van landbouw werd onderstreept met een eigen “Volksdepartement”. overi-
gens werd oranje Vrijstaat al na 15 maanden opgeheven.13

de actie tot behoud van een onbespoten boomgaard in ruigoord in 1969, gelegen 
in het westelijk havengebied, leverde een, al of niet mythisch, wapenfeit voor de nati-
onale biologische landbouw. dit feit is, in ironische zin, te vergelijken met de beteke-
nis van de inname van den briel voor de onafhankelijkheid van de Zeven Provinciën 
in 1572.14 op het bericht dat de al onteigende boomgaard zou worden gerooid, snelden 
Kabouters en hun sympathisanten naar ruigoord, raapten en plukten de vruchten. Ze 
werden ondergebracht bij de Knetterwinkel, een zaak die spijkerbroeken en hippie-
attributen verkocht. de verkoop liep zo goed dat de Kabouteruitbater Kim borkent op 
verzoek van de consumenten op zoek ging naar andere onbespoten producten. Via 
adelbert nelissen, een ondernemende macrobiotische winkelier, werden groenten 
betrokken van bd-telers wolterbeek in badhoevedorp15 en J.h. Meekel in Zwanenburg. 

al snel ontbrandde een richtingenstrijd tussen nelissen en de aanhangers van de 
biologische landbouw. de macrobiotiek was een op het individu gerichte levens- en 
gezondheidsleer waarin de consumptie van vooral granen en bepaalde groenten cen-
traal stond. de producten moesten bijvoorkeur zonder kunstmest en bestrijdingsmid-
delen zijn geteeld maar vereist was dit niet. de aanhangers van de biologische land-
bouw en voeding onder de kabouters stonden voor een landbouw zonder chemicaliën 
en bovendien voor een antikapitalistisch productie- en distributiesysteem.16 een factor 
van belang was dat naar schatting de helft van de alternatieve winkeltjes zich als 
macrobiotisch afficheerde. Zij betrokken zowel macrobiotische als reformproducten 
die niet perse “onbespoten” waren als ook bd- en biologische producten die geacht 
werden wel onbespoten te zijn. in deze anarchie lag het gevaar van windhandel op de 
loer. Zo groeide bij enkelen de behoefte de biologische producten aan controle te 
onderwerpen.17 

De Kleine Aarde

Van niet minder belang voor de ontwikkeling van de biologische landbouw was het 
initiatief van sietz leeflang (1933). in 1972 richtte hij de werkgemeenschap de Kleine 
aarde op. leeflang was, voordat hij in 1969 bij Philips in eindhoven ging werken, jaren-
lang redacteur wetenschap bij het algemeen handelsblad geweest. sinds eind jaren 
50 was hij beducht voor de opmars van de kernenergie. als journalist schreef hij in de 
jaren 60 kritische artikelen over de petrochemische industrie. in de loop van die jaren 
richtte hij met anderen de stichting Jonge onderzoekers op.18 in deze stichting kregen 
scholieren en studenten de gelegenheid zich in laboratoria te bekwamen in natuurwe-
tenschappelijk onderzoek. 

het doel van de Kleine aarde (dKA) was de samenleving bewust te maken van de 
zorg om de aarde en de consumenten te bewegen tot een sobere levensstijl. als doel  

13    in die periode telde de gemeenteraadsfractie van de Kabouters 5 leden.
14   Volgens arie van genderen (interview) vond “de bestorming van ruigoord” in de herfst van 1969 plaats. 
15   wolterbeek is in hoofdstuk 4 genoemd. 
16   Tasman, Louter kabouter, 1996, p. 230. 
17   Van genderen, initiatiefnemer van de alternatieve consumentenbond, noemt de handel en wandel van J.h. 

Meekel die als tuinder over een bd-licentie beschikte. na het bekend worden van frauduleus handelen, werd 
hem in 1971 de licentie ontnomen (zie ook Tasman, Kroniek, 1996, p. 221 en de monsters van de Keuringdienst 
van amsterdam in hoofdstuk 5).

18   de stichting gaf het tijdschrift beTa uit dat in een oplage van ca. 20.000 gratis werd verspreid. begin jaren’70 
werd leeflang door Philips eindhoven voor een half jaar vrijgesteld voor het werk van de stichting.
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en middel voor een hervorming van de maatschappij kozen de initiatiefnemers uit-
drukkelijk voor kleinschalige technologie en werkverbanden.19 de initiatiefnemers 
richtten zich in het, op grijs kringlooppapiergedrukte, blad op voeding, wonen, ener-
gievoorziening en gezondheidsbescherming: onderwerpen die dicht bij huis lagen. 
deels diende het amerikaanse tijdschrift “Mother Earth News” als inspiratiebron. 
hierbij tekende de redactie aan dat zij oog had voor het enorme verschil tussen het 
natuurrijke amerika en het dichtbevolkte nederland. Voorts plaatste ze kritische kant-
tekeningen bij de individualistische benadering van de schaarste- en milieuproblema-
tiek van het zusterblad.20 hoewel het doemdenken in een aantal artikelen doorklinkt, 
weet de redactie haar bezorgdheid te relativeren met de opmerking: “(…) is de inhoud 
een voorbereiding op de moeilijker tijden, die ons volgens de club van rome en de 
britse opstellers van “Blueprint for survival” te wachtten staan (…) Mochten ze niet 
komen, beschouw het als een soort verzekeringspremie met als meevaller de educa-
tieve waarde die het hieraan verbonden experiment kan hebben.”21 

Vooral op het gebied van energiebesparing en alternatieve energievoorziening 
leverde het tijdschrift in de loop der jaren veel innovatieve bijdragen. als demonstra-
tiemodel werd op het terrein van dKA een kringloophuis gebouwd dat in de loop der 
jaren tal van bezoekers trok. opvallend was de belangstelling van dKA voor biologi-
sche landbouw en voeding . deze was ingegeven door een “trauma” van leeflang die 
een nare herinnering had overgehouden aan de voedselschaarste in de oorlogsjaren. 
hij pleitte daarom voor een hoge mate van zelfvoorziening. hij werd hierin gesteund 
door zijn vrouw ank die zich vooral richtte op gezonde voeding.22 Van meet af aan 
propageerde zij en met haar de hele redactie een drastische beperking van de con-
sumptie van vlees. deze aansporing zou in het bijna 40-jarig bestaan van dKA een 
constante blijven; aanvankelijk vooral als een bijdrage tot een oplossing van het 
wereldvoedselprobleem; vanaf eind jaren 80 als bijdrage tegen ontbossing en de uit-
stoot van co2.

Met de huur van de Van coothoeve in boxtel werden de opstanden gerenoveerd en 
een proeftuin aangelegd waarop biologische groenten werden geteeld. naast een kapi-
taalinjectie van leeflang kreeg het project ondermeer subsidie van het toenmalige 
ministerie van crM.23 de gedreven initiator was buitengewoon bedreven in public 
relations; binnen enkele jaren bezochten de koningin, vele bestuurders, onder wie 
enkele ministers,24 en gezaghebbende personen op milieugebied uit andere landen de 
Van coothoeve. bovendien wist hij de media van links tot rechts25 voor zijn project te 
winnen. na conflicten die vooral het gevolg waren van de snelle groei van het aantal 
jonge, betaalde, medewerkers en vrijwilligers, trokken de leeflangs zich terug. in 1977 

19    de Kleine aarde (dKA), 1, p. 1. in het eerste nummer werden de motieven en de doelstellingen vermeld. 
20   dKA 1975, 2, p. 2 e.v. het blad, met een oplage van 250.000, werd uitgegeven door de homestead beweging. 

leeflang noemt in zijn artikel de benadering van deze beweging enigszins egoïstisch. 
21    dKA p. 1. e.v.
22    Zijn vrouw ank was vooral getroffen door de publicaties van de amerikaanse voedingsdeskundige francis 

Moore-lappé.
23    ondanks sterke oppositie van de gemeenteraad, wist wethouder dirk van diepen, sympathisant van de 

ideeën van leeflang, de transactie van de gemeentelijke grond die in gebruik was voor opslag, tot een goed 
einde te brengen. de eerste subsidie kreeg leeflang “au fond perdu” van zijn vroegere collega hans gruyters, 
toenmalig d’66 minister van Vrom. Tot en met 1978 bleef de overheidssubsidie beneden de 15 procent van de 
exploitatiekosten (dKA, 1978, p. 19).

24   Met uitzondering van Mansholt, toonde geen van de landbouwautoriteiten openlijke belangstelling.
25   Zowel de “linkse” Vara en VPro als de “rechtse” Tros maakten van dKA reportages.
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zetten zij hun missie via de stichting “de Twaalf ambachten” voort. de beeldvorming 
van dKA werd in toenemende mate overgenomen door Jan Juffermans.26

Voor deze studie is de rol die dKA speelde bij de verbreiding van de biologische 
landbouw, de denkbeelden over gezonde voeding en de distributie van producten van 
belang. hierop kom ik later terug. bovenstaande maakt de volgende conclusie aanne-
melijk: de Kabouterbeweging strooide in 1970 in amsterdam vooral via de media het 
zaad voor een milieuvriendelijke landbouw, consumptie en distributie. als jeugdige 
spelers – boeren spraken van “langharig tuig” – hadden ze onvoldoende wil, laat staan 
vermogen, om een organisatie op te richten om de agrarische sector voor hun ideeën 
te winnen. wel kreeg ze via de media en kleinschalige bedrijfjes de aandacht van het 
publiek: aandacht die bij de agrarische sector zelden in goede aarde viel. naast de al 
decennia bestaande bd-landbouw, kreeg de biologische landbouw vooral een sterke 
impuls vanuit de Kleine aarde. de initiatiefnemers waren ouder en hadden als “fat-
soenlijk uitziende mensen” hun sporen in de maatschappij verdiend. opvallend was, 
in tegenstelling tot spraakmakende kabouters, het betagehalte van de oprichters. het 
succes van dKA kan niet worden losgezien van de pr-kwaliteiten van leeflang; 
evenmin van het jaar van oprichting waarin het rapport van rome werd gepubliceerd, 
gevolgd door de eerste zogenaamde “oliecrisis”.

Het ontluiken van de biologische landbouw

in hoeverre was het ontstaan van de biologische landbouw27 een autonoom verschijn-
sel? het gebrek aan registratie maakt een sluitend antwoord onmogelijk. er waren 
boeren die uit beginsel of zuinigheid het gebruik van kunstmest en/of bestrijdings-
middelen afwezen. Zij leverden hun producten aan de melkfabriek of aan de veiling. 
het waren, enkelingen daargelaten, geen spraakmakers. het woord “ontluiken” mag 
dan ook letterlijk worden opgevat. dat blijkt ondermeer uit een toevallige ontdekking 
in het Zeeuws archief 28 waarin beschreven wordt dat de gebroeders de Vogel, toma-
tentelers in Pijn acker, al in 1961 experimenteerden met een vorm van biologische tuin-
bouw. na uitbreiding en de aanschaf van een nieuwe stookinstallatie wisten ze in 1971 
per vennoot een ondernemingswinst van ƒ 46.000,- te boeken. deze winst was niet te 
danken aan een “biologische” meerprijs. hun oogst wordt via de veiling verhandeld. 
de anonieme opsteller29 van het verslag schrijft dat het bedrijf qua rentabiliteit tot de 
topvijf van het westland behoort. daarbij wijst hij erop dat de teeltwijze, gebaseerd 
op die van Müller-rusch30, niet zondermeer toegepast kan worden aangezien deze spe-
ciale kennis van de telers vereist. het verslag bevat de term “niet voor publicatie”. de 
angst voor publiciteit kan wellicht in verband worden gebracht met een rapport van 
het centraal bureau van Tuinbouwveilingen (cTb) uit 1972/3. hierin wordt geconsta-
teerd dat niet alle biologische bedrijven slechter presteren dan gangbare. ook dat 

26   Juffermans haalde regelmatig de media als iemand die aantoonde dat een ecologisch verantwoorde (de 
ecologische voetstap) leefwijze mogelijk was. eind 2010 kondigde het bestuur de opheffing van de stichting 
aan met als reden dat het doel van bewustwording inmiddels voldoende was bereikt.

27    hier gebruikt als verzamelnaam van vormen van alternatieve landbouw exclusief de bd-landbouw.
28    “Toevallig” omdat ik geheel onverwacht een verslag van dit bedrijf in het archief van loverendale aantrof.
29      het verslag wekt de indruk gedrukt te zijn. het zou kunnen zijn opgesteld door een zekere de Jong, 

gepensioneerd ambtenaar van het Mvl. hij was volgens de gebroeders Van der sman een propagandist van de 
Müller-rusch-methode. aannemelijk is dit niet omdat de opsteller verwijst naar de Jong als adviseur. het zou 
ook kunnen komen van landbouweconoom c.J. cleveringa, verbonden aan het lei. cleveringa was een 
overtuigd aanhanger van de bd-landbouw. hij stond niet bekend om zijn terughoudendheid. het is evenwel 
mogelijk dat het lei hem onder druk heeft gezet geen ruchtbaarheid aan het rapport te geven.

30    deze methode is in hoofdstuk 3 beknopt vermeld en komt later aan de orde.
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rapport is vertrouwelijk.31 de gebroeders kregen geen publiciteit maar wekten wel aan-
dacht bij enkele collega’s onder wie de eerder genoemde Koppert32 en de gebroeders 
van der sman. Zij verbonden zich in de vereniging orbio. aanvankelijk veilden zij hun 
producten maar met de toenemende teelt op steenwol konden zij niet meer concur-
reren met hun gangbaar werkende collega’s. rond 1980 sloten ze een contract met een 
exporteur van gangbare groenten en fruit in rotterdam. deze exporteerde hun pro-
ducten via biocenter Zann vooral naar duitsland.33

hun westlandse collega’s stonden niet bepaald sympathiek tegenover de biologische 
tuinbouw.34 hoewel er in de loop der jaren zeventig en tachtig een sterk groeiende 
vraag was naar biologische glasgroenten, schakelde in het westland slechts een enke-
ling om. dit is opmerkelijk gelet op zowel de ondernemingszin die het westlandse 
bedrijfsleven kenmerkte als ook op de teeltproblemen waarmee de glastelers kampten. 
het lage aardgastarief dat het landbouwschap had bedongen, kan dit verschijnsel 
slechts voor een klein gedeelte verklaren.35 een mentaliteitsgeschiedenis van het west-
land zou meer opheldering kunnen verschaffen.

na het verschijnen van dKA kwamen enkele “verborgen talenten” aan de opper-
vlakte. eén van hen was het bedrijf van melkveehouder Minne cuperus (1913) uit het 
friese boxum met een oppervlakte van ca. 70 hectare. hij had al voor de oorlog bij de 
buren opgemerkt dat er steeds meer kunstmeststikstof nodig was om de grasproduc-
tie op peil te houden. als natuurliefhebber zag hij de verschraling van de biodiversiteit 
en het verminderen van het aantal weidevogels met lede ogen aan. hij hield vast aan 
de bedrijfscultuur van zijn vader. hij zag zichzelf niet als een apostel voor de biologi-
sche veehouderij.36 Zijn zoon Teake, opgeleid aan de hogere landbouwschool en zijn 
dochter Trijntje, afgestudeerd in de wiskunde, namen in de jaren 70 de boerderij over 
en zetten de traditie van hun vader voort.37 het bedrijf trok de aandacht van eerder 
genoemde landbouweconoom c.J. cleveringa. hij verrichtte over de jaren 1975 tot en 
met 1977 onderzoek naar de bedrijfsvoering. uit zijn verslagen blijkt dat de rentabiliteit 
ondanks de hogere arbeidskosten, beter was dan die van vergelijkbare gangbare bedrij-
ven maar minder dan die van speciale proefbedrijven.38 eind jaren 70 gingen ze over 
op de productie van kaas. net als andere biologische melkveehouders, werden ze, 
ondanks een relatief lage productie, in 1984 gestraft met een melkquotum. andere 

31     Van dieren, Een opmerkelijk rapport, dKA, 1973, 3, p. 9. de vertrouwelijkheid van de bedrijfsboekhouding is 
waarschijnlijk ingegeven door overwegingen van privacy. dat neemt niet weg dat het (ver)zwijgen door de 
tuinbouwmedia merkwaardig mag worden genoemd.

32    Koppert trok zich terug en richtte zich op het kweken van predators (zie hoofdstuk 5).
33    Ekoland 1989, 5, p. 135
34    interview arie van der sman. Zo werd een reportage over zijn bedrijf in het veilingblad door het bestuur van 

de veiling geweigerd. dat blijkt ook uit de nrc, 27-01-1981 n.a.v. een verontreiniging met methylbromide. in 
hoofdstuk 5 memoreerde ik o.a. de bedreiging van lucas reijnders. 

35    Pas eind jaren 70 kwam er in het nederlandse biologisch circuit een communis opinio dat “zware stook-
teelten” uit den boze waren. lichte stookteelten (voor vervroeging en het vorstvrij houden van gewassen) 
waren wel geoorloofd. een andere factor was de opkomst van de steenwolteelt die door de biologische sector 
werd afgewezen.

36    interview Trijntje cuperus. Zijn 25-jarige voorzitterschap van het polderdistrict bewijst dat hij sociaal was 
geaccepteerd.

37    Trijntje voelde geen enkele aandrang mee te gaan in de wedloop naar een hogere productie per koe en/of 
hectare. Zuster en broer waren tevreden met hun bestaan en zagen de keerzijde van de boeren die in hun 
expansiedrift opgejaagd werden door de bank. Typerend was de sobere inrichting van de woning die deed 
denken aan de jaren 50. 

38    cleveringa, De bedrijfsinkomsten van M. en T. Cuperus, 1978. dat proefbedrijven financieel beter presteerden, lag 
voor de hand. daar werd met hoge krachtvoer- en kunstmestgiften “op het scherp van de snede geproduceerd”. 
opvallend is de relatief sterke daling van de melkproductie van de cuperussen in de zeldzaam droge zomer 
van 1976. opvallend omdat er sprake was van goede weidegrond en het hoge organisch stofgehalte anders zou 
doen vermoeden. 
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voorbeelden van biologische melkveehouders waren hessel bouma39 en de gebroeders 
oud.40

in tegenstelling tot eerder genoemden profileerde J.P. haisma in bergen (fr.) zich 
wel duidelijk via dKA. de in wageningen afgestudeerde haisma had een biologisch 
groentebedrijf van 7 ha met een eigen winkel in groningen. hij was deskundig op het 
gebied van aardappelveredeling en vertoefde om die reden vaak in argentinië. hij 
maakte enige tijd deel uit van de commissie onderzoek alternatieve landbouwme-
thoden.41 Zijn bedrijf was rendabel, ook al omdat hij zijn producten rechtstreeks aan 
de consumenten verkocht. in zijn voetspoor begon durk van der schaaf in 1966 voor-
zichtig met de biologische teelt. hij zou zich als eerste ontwikkelen tot een teler van 
biologische pootaardappels.42

Nieuwkomers

eén van de eersten die aandacht trok, was tuinderszoon Jan schrijver in warmen-
huizen (n-h). in 1971 kwam hij in aanraking met enkele Kabouters. Zij brachten hem 
er toe op land van zijn vader onbespoten groenten te telen en deze aan hun winkeltjes 
te leveren. onder invloed van de Kabouter hans donderwinkel verdiepte hij zich in 
de bd-landbouw. Zijn bedrijf groeide in de loop der jaren uit tot 30 ha.43 na 1973 nam 
het aantal biologische boeren en tuinders sterk toe. dat blijkt uit cijfers van de Vrucht-
bare aarde.44 Voor de goede orde getuigt het van correctheid te schrijven van “biolo-
gisch-dynamische” boeren en tuinders. het is echter zeker dat een aantal nieuwkomers 
zich meer voelden aangetrokken door het “biologische” dan door het “dynamische”.45 
er werden weinig extra eisen aan het verkrijgen van het handelsmerk “biodyn” 
gesteld.46 het lag voor de hand dat een aantal nieuwkomers zich bij de bd-Vereniging 
aansloten omdat een organisatie voor biologisch-organische boeren ontbrak. de 
meesten beoefenden op meer of minder professionele wijze de tuinbouw- en fruit-
teelt.47 bovendien was de vraag naar alternatieve producten in een stroomversnelling 
gekomen waarin de bd-verdeelcentra moesten voorzien. naast loverendale waren er 
in 1975 nog slechts, voor die tijd, drie betrekkelijk grote akkerbouw-, drie tuinbouw- en 

39    in de omgeving van Makkum. bouma was een strijdbare man die als extensieve boer een actief aandeel had in 
het protest tegen het melkquotum. hij was één van de initiatiefnemers van een protestmanifestatie van “de 
Verontruste boeren” in 1987 in hoogeveen die veel positieve publiciteit in de media opleverde (bron, eigen 
waarneming en Va, 1987, 3).

40   genoemd in bakker, GAEA, 1981, p. 81. omschreven als “eigenzinnig”kregen zij van het verdeelcentrum van 
die naam het keurmerk “biodyn” omdat ze nog nooit “één zak kunstmest hadden gebruikt”.

41       dKA, 1972, 2, p. 30. Tijdens het lidmaatschap bleek dat hij tijdens de oorlogsjaren nazi-sympathieën had ge -
koesterd. hij emigreerde daarop naar argentinië (interview rob boeringa, secretaris van de commissie). het 
onderwerp lag in de jaren 70 nog uiterst gevoelig. dat bleek ook naderhand het geval te zijn met Mellie uyldert, 
een onder alternatieve consumenten populaire schrijfster over kruiden en gezondheid (dKA 1986, 50, p. 20). 

42      ekoland, 3 p. 86. hij had aanzienlijk minder problemen met de pootaardappelteelt dan zijn gangbare collega’s. 
subsidieaanvragen voor onderzoek werden, mede of vooral onder druk van de standsorganisaties, afgewezen. 

43     bron: de lepelaar – 2004.
44     in 1972 hadden 12 bedrijven een demeter- en 18 een biodyn-licentie (V.a 1972, p. 108). Volgens Va 1976 , 4 p. 39 

e.v. hadden 31 er een demeter- en 24 een biodyn-licentie. het aantal leden van de vereniging was in dat jaar 
gegroeid tot 1820. 

45      dat blijkt o.a. van aangeslotenen als van nispen tot Zevenaar e.a. en uit een enquête van ekoland 1981, p. 9 e.v. 
daarin gaf slechts 5 procent van de respondenten te kennen dat zij de bd-methode had gekozen uit 
belangstelling voor de antroposofie.

46     de toepassing van het koemestpreparaat en het kiezelpreparaat bleek in de praktijk voldoende.
47     aan deze beperkte vorm van landbouw werden niet de eisen gesteld die steiner voor ogen had.
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twee glastuinbouwbedrijven.48 in 1978 bedroeg het aantal biologische en bd-bedrijven 
118. de meeste waren gevestigd in noord- en Zuid-holland en gelderland. de minste 
in drenthe, overijssel en limburg.49

de meeste toenmalige en latere omschakelaars en beginners gaven als motief te 
kennen dat zij een “hekel” hadden (gekregen) aan gif en dat zij bezorgd waren over de 
achteruitgang van natuur en milieu. Met uitzondering van de oude kern van bd-boe-
ren, ontbrak, in tegenstelling tot landen als bijvoorbeeld duitsland, het V.K. en Zwit-
serland, een “historisch-filosofische” traditie of inspiratie die een impuls gaf aan de 
alternatieve landbouw.50 Voorzover de omschakelaars en nieuwkomers zich hadden 
verdiept in een vorm van biologisch (-dynamische) landbouw, moet men denken aan 
de ideeën van de Zwitser Müller en de duitsers Könemann, schaumann en seifert. 
de nieuwe amateurs waren vaak autodidacten. Zij kwamen er in geval zij op “gangbare 
grond” teelden, na verloop van tijd achter dat “het biologisch evenwicht” zich niet van 
het ene op het andere jaar liet dwingen. het was een ervaring die aanvankelijk met 
leergeld werd bestraft maar in volharding beloond. het is opvallend dat in de eerste 
helft van de jaren 70 zo weinig boeren en tuinders omschakelden.51 het was immers 
een periode (zie het vorige hoofdstuk) waarin de agrarische sector het moeilijk had. 
bovendien had de alternatieve landbouw qua publiciteit de wind in de zeilen en was 
er sprake van een sterk groeiende vraag. de belangrijkste redenen voor de angst of 
afkeer om te schakelen moeten gezocht worden in de gif- en kunstmestverslaving, de 
negatieve houding van de overheidsvoorlichters en kredietbanken en de sociale con-
trole op het platteland. 

Toch leidde de nood van sommige boeren en tuinders soms tot omschakeling. dat 
gebeurde in 1975 met de sluiting van een melkfabriek op Terschelling. een aantal 
boeren kregen en grepen de kans om te schakelen.52 hun melk werd, onder het biodyn-
merk vooral voor de kaasbereiding bestemd. in 1980 volgde “de Vereniging” in limmen 
(n-h). deze fabriek, eigendom van de familie Zomerdijk, ging ook flessenmelk pro-
duceren.53 een ander voorbeeld waren in 1980 groentetelers rond de veiling in hefhui-
zen (gr.). Met de dreigende opheffing van de veiling besloten een aantal telers om te 
schakelen en met een aparte klok voor biologische producten hun vertrouwde markt-
plaats te redden.54 Voordien waren ondermeer de verdeelcentra van dKA en gaea al 
de boer opgegaan om in hun regio leveranciers voor zich te winnen.55 in 1980 bedroeg 
het aantal producenten 290 die ca. 2000 ha exploiteerden, 0,1 procent van het nationale 
landbouwareaal.56 in dit verband is vermeldenswaard dat de rijksdienst iJsselmeer-
polders (riJP) met een “spuitvrij” proefbedrijf van ca. 300 ha jarenlang een grote leve-

48    de akkerbouwers waren: J.P. wiersma in Middenmeer, ir. u. Mansholt in ulrum (nasporingen in de buurt, 
leverden in 2008 geen informatie op over een verwantschap met de minister) en de al eerder genoemde – niet 
antroposofische – a.s. van everdingen in deil (Zijn landgoed voldeed wel aan het beeld wat steiner voor ogen 
had). in 1975 werd het gemende bd-bedrijf donatus op Texel opgericht. de tuinbouwbedrijven waren, naast 
de eerder genoemde “de Vier Jaargetijden”, van J. schrijver in warmenhuizen en P. van der gragt in 
onderdijk. de glastuinders waren J.J. en w. van dijk in houten en o. v.d. linden in Maasdam.

49    dKA, 1978, 24 p. 27 e,v. 
50    in hoofdstuk 4 constateerde ik dat er geen verband was tussen buitenlandse stromingen en de eerste 

biologische boeren in nederland.
51     gemeten naar grondoppervlakte werd nog in 1988 op minder dan 0,5 procent van het landbouwareaal (incl.

veehouderij) biologisch(-dynamisch) geteeld. bron lei, geciteerd in Melchers, Biologische akkerbouw, 1993, p. 39.
52    de Vereniging tot behoud van de waddenzee en Milieudefensie schonken aanzienlijke bedragen  

(V.a. 1976, 1 p. 16).
53    Va, 1980, 2 p. 3.
54    ekoland (e.l)1987/1988, 1, p. 49 aangevuld met interviews chiel ording en h. Venhuis. odin nam de afzet over.
55    een poging van biologische telers in 1983, aangesloten bij de veiling Zaltbommel, mislukte bij gebrek aan 

belangstelling.
56    147 bedrijven (1.090 ha) bd, 144 eKo (720 ha). de overigen teelden o.a. via de anog-methode. (dKA 1981, 39, p. 19).
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rancier van tarwe en peulvruchten was. het bedrijf bleek een rendabel onderdeel van 
een experiment dat na de droogmaking van de Zuidelijk flevoland was opgezet. 
ondanks pogingen om de grond definitief “biologisch” te maken, besliste de riJP-
directie anders.57 wel kreeg de bd-tuinbouw in 1986 voet aan de grond met de uitgifte 
van gronden in de omgeving van lelystad.58 hoewel de vraag in die jaren stagneerde, 
wisten zij met de vorming van de afzetcoöperatie nautilis hun bedrijven, vooral met 
export, door de toenmalige afzetcrisis heen te loodsen.59

De verdeelcentra

de overigens weinig spectaculaire groei van de alternatieve landbouw kan niet worden 
losgezien van de rol van de verdeelcentra. het in hoofdstuk 4 genoemde Proserpina 
zag haar omzet vanaf begin jaren 70 snel groeien. Mede gelet op de logistieke proble-
men werden, al of niet in samenwerking, nieuwe bd-verdeelcentra opgericht. de 
belangrijkste waren gaea die noord-holland en bloemberg die de noordelijke pro-
vincies gingen bedienen. in het Zuiden namen medewerkers van dKA, die tot dan toe 
de distributie had verzorgd, het initiatief onder de naam het boldercentum als zelf-
standige onderneming de distributie in het Zuiden te verzorgen.60 in tegenstelling tot 
de bd-distributeurs richtte het boldercentrum zich vooral op de biologische telers en 
verwerkers. opvallend was de ideologie de handel niet te monopoliseren. overwegin-
gen die betrekking hadden op kleinschaligheid, energiegebruik en milieu, stimuleer-
den het boldercentrum tot de oprichting van regionale verdeelcentra in limburg en 
belgisch brabant. hiernaast ontstonden in de tweede helft van de jaren zeventig onder 
andere de nieuwe lelie in amsterdam, de sutelkoffe in het noorden, overbetuwe in 
het rivierengebied en de schalm in Zuid-holland. in 1980 waren er in het totaal 12 
biologische en bd-verdeelcentra.61 

een wezenlijk beleidsonderdeel van de verdeelcentra was het, in goed overleg, 
maken van teelt- en prijsafspraken met de aangesloten telers. dit beleid stond haaks 
op de gangbare praktijk waar de veilingklok de rol van roulette kon spelen. een niet 
alleen met de mond beleden sterk punt was het beginsel dat de boeren en tuinders 
een redelijke prijs voor hun producten moesten ontvangen.62 dit beginsel berustte bij 

57    het experiment was in 1967 gestart. het vruchtwisselingschema was: graan, lucerne en peulvruchten. als 
kunstmest werd chilisalpeter gebruikt (dKA 1978, 24, p. 8). het is opvallende dat in het tijdschrift gewasbe-
scherming nooit een artikel aan dit experiment is gewijd. overigens kon Piet van iJzendoorn met behulp van 
de stichting grondbeheer bd-landbouw 50 ha in erfpacht bemachtigen. later werden via een aparte stichting 
twee boeren aan een ecologisch bedrijf geholpen.

58    de bestemming door de gemeente lelystad was eerder door pragmatische dan door ideële overwegingen 
ingegeven (interview lieke oostveen). wel speelde het scheppen van werkgelegenheid voor b. en w. een rol. 
Zo verplaatste het sapverwerkingsbedrijf gaiapolis zich van Katwijk naar lelystad (dKA, 1989, 68, p. 11). 

59    de 6 bedrijven met tezamen ca. 100 ha, van ervaren telers als willem Kips, Jonkman, Paul van stiphout zijn 
partner lieke oostveen waren relatief groot van omvang en technisch goed geoutilleerd (Va, 1987, 5 , p. 16). 
een deel van de producten, zoals bieten voor de sapbereiding, vond zijn weg naar verwerkers in duitsland. 
Vogt schrijft in Entstehung, p. 278 dat in duitsland de vraag naar biologische producten in de jaren 80 groter 
was dan het binnenlandse aanbod. 

60     onder het Zuiden viel ook belgisch brabant. in het nederlandstalige deel van belgië had de gedreven oud-
vakbondsman rik dedapper in 1974 een biologische telersorganisatie (VelT) opgericht maar deze bestond 
voor het overgrote deel – ca. 9.000 in 1985 – uit amateurs. er waren 40 professionele bedrijven waaronder het 
bekende liMa (el., 1986, 6, p. 8).

61     dKA, 1981, 36, p. 42. hiervan waren er 4 bd. de biologische centra exploiteerden daarbij samen een 
importonderneming (locust). het macrobiotische Manna was een aparte organisatie en werd als 
concurrent gezien (dKA 1981, 37, p. 30).

62     in de jaren 70 was de veilingklok nog een onaantastbaar beginsel. in de loop van de jaren’80 groeide de kritiek 
van grootwinkelbedrijven op het systeem. het gevolg was dat vanaf de jaren 90 – al of niet in veilingverband 
– contracten tussen leveranciers en het grootwinkelbedrijf werden gesloten. het verschil met de biologische 
handel was dat het grootwinkelbedrijf in het algemeen uit was op de laagste prijs.
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de bd-verdeelcentra op de leer van de “driegeleding”63 en bij hun biologische collega’s 
op hun antikapitalistische overtuiging. in wezen verschilde deze ideologieën niet sterk 
van het corporatistische model van de gangbare landbouw. wel viel de praktijk anders 
uit dan de voorvechters van de Pbo in hun opzet, in theorie althans, hadden beoogd. 
uit het vorige hoofdstuk blijkt immers dat honderdduizenden agrariërs hun bestaan 
verloren. in dit verband is het opmerkelijk dat vertegenwoordigers uit de wereld van 
de biologische landbouw en de verdeelcentra al vanaf het midden van de jaren 70 in 
het licht van de groeiende werkloosheid op het belang van de landbouw als bron van 
werkgelegenheid hamerden.64 desalniettemin kwam het planning- en overlegmodel 
in de verdrukking toen bleek dat de natuur, hier vooral als een weerkundig begrip 
opgevat, sterker was dan de leer. onvoorspelbare droogte, hitte, koude of overvloedige 
regen veroorzaakten overschotten dan wel tekorten in de aanvoer van vooral dagverse 
producten. de verdeelcentra deden hun best om de teeltafspraken met de boeren en 
tuinders na te komen maar waren te weinig flexibel om op aanbodoverschotten in te 
spelen. bovendien waren hun marges te klein om geleden verliezen te compenseren.65 
omgekeerd droeg het “nee verkopen” ertoe bij dat afnemers voorzichtig werden bij 
het bestellen van groenten en fruit. Tenslotte kampten de verdeelcentra met een chro-
nisch gebrek aan “duurzaam kapitaal” dat voldoende was om de markt optimaal te 
ontwikkelen. onvoldoende logistiek inzicht, sympathie voor producenten en afne-
mers66, gebrek aan kapitaal en een stagnerende omzet leidden dan ook vanaf begin 
jaren 80 tot het faillissement van de meeste met zoveel inzet opgezette centra. de 
producenten betaalden min of meer de rekening.67 in 1987 waren alle uit de jaren 70 
stammende biologische verdeelcentra failliet.

in 1983 besloten de telers die aan de failliete sutelkoffe hadden geleverd tot de 
oprichting van een nieuwe afzetorganisatie de nieuwe band in Marum (gr.). het ini-
tiatief zou net als de even later opgerichte Zaaister in leek het nieuwe millennium 
bereiken. hetzelfde gold voor odin dat in hetzelfde jaar door Koos bakker werd opge-
richt. Met de export van groenten en fruit naar het V.K. verdiende hij het nodige om 
zijn groothandel in nederland uit te bouwen. hij stapte af van het rigide planmodel 
en begon met het toepassen van veilingnormen voor het uiterlijk van de producten. 
hij maakte geen prijsafspraken maar garandeerde de producenten daarentegen wel 
de snelle betaling die in het veilingwezen gebruikelijk was. in 1986 deed hij de vlees-
handel over aan de bd-slagerij de groene weg; odin werd nu de eerste gespeciali-
seerde biologische groothandelaar in groenten- en fruit.68 de bd-verdeelcentra Pro-
serpina en bloemberg wisten hun bestaan tot hun faillissement in 1992 te rekken. net 
als bij nautilus was de exporttak van odin een onderdeel van betekenis. hiervoor 

63     Zie hoofdstuk 2.
64     leeflang, Biologische landbouw en werkgelegenheid, dKA, 1976, 4, p. 14 e.v.
65     Verder in dit hoofdstuk wordt dit onderbouwd.
66     Vooral de arbeids- en kapitaalsintensieve (grote geleasde vrachtwagens – de rente was in die jaren buiten-

gewoon hoog ) distributie aan in binnensteden gelegen kleine winkels en consumentenkringen leverden 
verlies op.

67     in de “biologische” literatuur wordt weinig aandacht besteed aan de uiterlijke kwaliteit van tuinbouw- en 
fruitteelt producten. Te denken valt aan verlepte bladgroenten en schurftplekken op appels en peer. onder 
invloed van de qua versheid en uiterlijk steeds meer verwende consumenten en supermarkten werden de 
veilingnormen van het Productschap en de veilingen steeds strenger. anekdotisch is “een inval” op mijn 
bedrijf van ambtenaren van het Productschap voor groenten en fruit in 1985, net terug met lovende woorden 
over de fruitteelt in het chili van Pinochet. bij controle troffen zij “ondermaatse” appels aan en eisten 
vernietiging van de partij. een eis, die ik in minder vriendelijke bewoordingen, naast mij neer heb gelegd.

68     bakker was geboren uit ouders die werkzaam waren in de groentegroothandel, Zijn uitspraak over de export 
luidde: “engeland heeft ons groot gemaakt”. bronnen: interview en e.l, 1986, p. 88 e.v. hoewel hij geïnspireerd 
was door de opvattingen over de bd-landbouw, verhandelde odin na invoering van het eko-merk vooral in 
biologische producten. 
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(1977) was Zann, een internationaal handelsbedrijf in groenten en fruit, op kleine 
schaal al begonnen met de export biologische groenten. hieruit mag worden gecon-
cludeerd dat de export in de jaren 80 de biologische landbouw voor een min of meer 
ernstige terugval heeft behoed.69 

Van meet af aan waren er alternatieve boeren en tuinders die hun producten recht-
streeks aan winkels70 en consumentenkringen leverden en/of rechtstreeks aan consu-
menten verkochten. Voorts waren er die aan veilingen leverden.71 een aantal produc-
ten, zeker primeurs72 brachten relatief veel geld op. Met de komst van spanje in de 
eeg verdween het voordeel van de primeurs. dit had tot gevolg dat juist in de tijd van 
faillerende verdeelcentra het dringen werd op de stagnerende markt voor biologische 
groenten en fruit.73 deze ontwikkeling werd aanleiding tot felle discussies binnen de 
kring van alternatieve boeren en verdeelcentra over de vraag of de producten ook 
buiten het alternatieve circuit mochten worden verhandeld.74

Kopzorgen van producenten

in hoeverre kampten de biologische boeren en tuinders met productieproblemen? het 
belangrijkste probleem waarmee de meesten begin jaren 80 te maken kregen, was de 
afzet, gevolgd door onbetaalde rekeningen door toedoen van failliete verdeelcentra. 
uiteraard had dit gevolgen voor de solvabiliteit, zeker in de jaren dat de rente ongekend 
hoog was. hoewel er geen faillissementscijfers van biologische agrariërs bekend zijn, 
lijkt het aantal bedrijven dat stopte of moest stoppen, betrekkelijk klein. dat had niet 
alleen te maken met factoren als wil en uithoudingsvermogen maar ook met het feit 
dat veel nieuwkomers een bijbaan hadden of een elders werkende partner.75 bovendien 
kon men een beroep doen op vrijwilligers en betrekkelijk goedkope dienstweigeraars.76 
Tenslotte speelde de werkloosheid in de jaren wellicht een rol.

ondanks de stagnerende afzet, verminderde de belangstelling om een biologisch 
bedrijf te beginnen niet.77 hoge grondprijzen en rentestanden maakten ambities al bij 
voorbaat kansloos. slechts enkelingen hadden het geluk grond van natuurorganisaties 

69     de export werd aanvankelijk bemoeilijkt door de strenge eisen die het Kcb (Kwaliteits controle bureau, het 
orgaan van het cbT) aan het uiterlijk van de producten stelde (e.l. 1985/6, 6, p. 146 e.v.). hiervoor werd het 
exportbedrijf biocenter Zann genoemd. sinds midden jaren 80 liet het Kcb de producten ongehinderd de 
grens passeren (e.l, 1989, 5, p. 153).

70     Pas eind jaren 80 leverden enkelen aan biologische markten.
71     dat gold ondermeer voor telers in het rivierengebied.
72     bijvoorbeeld tuinbonen en sperziebonen die als gevolg van ondermeer de afwezigheid van bestrijdingsmiddelen 

gemiddeld 10 dagen eerder op de veiling verschenen dan gangbare. bovendien waren deze producten om hun 
kwaliteit door de handel hoger gewaardeerd. Zo bracht een tuinbonenprimeur van de hoef begin jaren’80 op 
de veiling van Zaltbommel het “ongehoorde” bedrag van ƒ 7,- per kilo op. dat gold niet, uit angst voor luis, voor 
bladgroenten als sla, wel werden vaak hogere prijzen betaald voor zachtfruit als aardbeien en bessen wegens 
ras en smaak.

73     ook associatieverdragen met landen als Marokko en de beginnende mondiale zoektocht van supermarkten 
eisten hun tol.

74     later in dit hoofdstuk ga ik hier nader op in.
75     in een enquête (1981) met een respons van ca. 35 procent gaf 30 procent van de respondenten te kennen dat zij 

11 uur of meer per etmaal werkten (het boldercentrum had i.v.m. de vaststelling van prijzen de bruto uurlonen 
in zijn regio onderzocht: deze bleken ƒ 4,- à 5,- te zijn). 75 procent gaf aan tevreden te zijn met het inkomen. 
het percentage producenten met een bijbaan was 45 procent. hiervan had 59 procent een landbouwopleiding 
gevolgd (niet duidelijk is of in dit percentage de avondopleiding van warmonderhof is begrepen). los hiervan 
had 22 procent een hbo- of universitaire opleiding gevolgd (nieuwendijk, Roeien tegen de stroom, 1983, p. 27).

76     de vrijwilligershausse, begonnen in de jaren’70, nam met de professionalisering van de sector af. dit had te 
maken met factoren als gebrek aan deskundigheid en het nakomen van afspraken. de dienstweigeraars 
werden wel volgens de cao betaald maar het Ministerie van sociale Zaken betaalde de sociale lasten. 

77     dat gold zeker voor de afgestudeerden van de Mls warmonderhof.
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te kunnen pachten; anderen beproefden hun heil in frankrijk waar de grondprijzen 
aanmerkelijk lager waren. de banken hielden hun portefeuille gesloten. om die reden 
namen enkele invloedrijke antroposofische bankiers78 in 1980 het initiatief tot de defi-
nitieve oprichting van de Triodosbank. deze bank financierde op basis van het begin-
sel van “de driegeleding”79 kleinschalige biologisch (-dynamische) bedrijven. deze 
konden beneden de geldende marktrente lenen omdat de aangetrokken spaarders 
vanwege het ideële doel bereid waren met minder rente genoegen te nemen. de bank-
praktijk was evenwel niet altijd even smetteloos. Zo bleek de bank niet in staat het 
failleren van de door haar gefinancierde verdeelcentra te voorkomen.80 

de overige bedrijfsproblemen verschilden per sector. de melkveehouderij kende de 
minste. de melkopbrengsten bleven met het afzien van het gangbare krachtvoer en 
kunstmest81 weliswaar achter bij die van de gangbare bedrijven maar de minderop-
brengst werd in het algemeen naast de betere gezondheid en langere levensduur van 
het vee, gecompenseerd door hogere prijzen. wel werd de sector, zoals eerder vastge-
steld, getroffen door het verplichte melkquotum.

de akkerbouwers hadden naast de (on)verwachte problemen met onkruid, te maken 
met een toenemende phytophthoradruk in de aardappels. aanvankelijk verliep de 
afzet van dit product moeizaam omdat de biologische consument geen modale aard-
appeleter was. Mede gedwongen door het beginsel van vruchtwisseling, ging zij steeds 
meer grove groenten telen wat ten koste ging van de kleinere groentetelers. 

de vollegrondsgroentetelers, vooral nieuwkomers, hadden in de beginjaren de meeste 
problemen met ziekten- en plagen.82 deels werden de problemen veroorzaakt door 
onkunde, deels door de afwezigheid van “het biologisch evenwicht”. een aantal onder 
hen vernieuwden het gangbare assortiment zowel met “vergeten groenten” als schorse-
neer en pastinaak als met de introductie van gewassen als pompoen, ijsbergsla, knoflook 
en suikermaïs. Zowel akkerbouwers als groenten- en fruittelers kampten met onkruid-
problemen. uit het vorige hoofdstuk bleek dat het gangbare landbouwmechanisatie 
onderzoek pas laat oog kreeg voor niet-chemische onkruidbestrijding. het ontbrak een 
aantal biologische telers niet aan het denken over en experimenteren met innovatieve 
apparatuur maar het geld ontbrak om hun ideeën rendabel te concretiseren.83

de weinige glastuinders kenden, zeker in vergelijking met hun gangbare collega’s, 
behalve onkruid-, weinig teeltproblemen.84 de fruittelers hadden het daarentegen vele 
malen moeilijker. het was niet zonder reden dat slechts enkele grotere professionele 
kwekers als dick Pelikaan in de noord-oost Polder en Piet Korstanje in Zeeland 

78     o.a. de vooraanstaande bankiers r. Mees en w. scherpenhuysen rom. het latere architectonisch opvallende 
ing-kantoor in amsterdam Z.o. was een idee van scherpenhuysen rom. hij moest wegens financiële 
onregelmatigheden aftreden. ook de asn-bank begon in 1980 met het financieren van ecologische projecten 
tegen tarieven die beneden de marktrente lagen. het succes van de stichting MeMo obligaties uit te geven 
voor kleinschalige ondernemingen, bleef beperkt (dKA, 1980, 33, p. 8).

79     Zie hoofdstuk 2
80    Zo had de biologische tuinder rutger Meijer, volgens zijn zeggen, zich midden jaren 80 garant moeten stellen 

voor ƒ 10.000,- voor het boldercentrum. Toen dit failliet ging, was hij naast zijn vordering van ƒ 10.000 ook nog 
de garantiesom kwijt. het totale bedrag kwam overeen met zijn jaaromzet. achteraf bleek dat Triodos 80 
procent van de garantie toch nog wist te verhalen. Meijer werd niet navenant schadeloos gesteld. ook voor de 
oprichting van Triodos, bleek de praktijk van de driegeleding niet altijd goed te werken. a.g.a. wttewaal, 
fruitteler in ’t goy (u.) die in 1971 was omgeschakeld. ontdekte tot zijn schrik dat de financiële constructie 
met de bd-stichting “renswijk”, rampzalige consequenties zou hebben en wist bijtijds zijn vermogen te 
redden. (interview wttewaal) . het initiatief werd vol optimisme in Va, 4, p. 104 beschreven. de afloop niet.

81      chilisalpeter bleef in de jaren 70 en ’80 toegestaan.
82     enkele, vaak kleinere, bedrijven begonnen op marginale zandgronden. de verhoging van het humusgehalte 

nam jaren in beslag. de tuin van dKA was hiervan een voorbeeld.
83    in dKA en later ekoland verschenen regelmatig artikelen over kleinschalige schoffelgarnituren.
84    de biologische bloementeelt kwam pas, schoorvoetend, in de jaren 90 op.
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begin jaren 80 durfden om te schakelen.85 Zij richtten in 1984 met enkele anderen de 
studie kring Prisma op.86 hadden zij kennis genomen van de in hoofdstuk 1 genoemde 
ziekten en plagen rond 1800, dan zouden zij zich wellicht hebben bedacht. Tot hun 
omschakeling kwam het biologisch fruit vooral uit onbespoten hoogstamboomgaar-
den voor prijzen waarvan gangbare kwekers slechts konden dromen.87

De moeizame gang naar een keurmerk

de term “biologisch” was vrij. in de alternatieve landbouw was alleen het bd-product 
met de merken demeter en biodyn88 wettig gedeponeerd. al eerder bleek dat de con-
trole begin jaren 70 niet waterdicht was.89 de Kabouterwinkels kochten hun waren 
dan ook in goed vertrouwen. Met het nieuwe fenomeen “alternatief voedsel” moest 
de vraag eens rijzen wat “alternatief ” precies inhield en welke garantie deze term bood. 
de consument wilde immers waar voor zijn geld. het proces dat leidde tot een keur-
merk waarvan de geschiedschrijving, hoe beknopt ook, niet kan worden vermeden. 

in de jaren van anarchie rijpte bij één van de “Kabouterwinkeliers”, arie van gen-
deren, de overtuiging dat biologische producten aan een aantal eisen moesten voldoen 
om de consument tegen bedrog te beschermen. hoewel er geen aanwijzingen waren 
voor grootschalig bedrog, werd de sector in de loop der jaren soms opgeschrikt door 
berichten die erop wezen dat sommige producten minder alternatief bleken dan waar-
voor ze werden gehouden.90 hij nam met enkele vertegenwoordigers van de verdeel-
centra in 1978 het initiatief tot de oprichting van de federatie van ekologische Ver-
deelcentra en het ekologisch landbouw consulentschap (elK) en de stichting alter-
natief warenonderzoek (saw). het elK trok Van eijsden en Kees water aan als con-
sulent die de bedrijven adviseerden en zo mogelijk controleerden. de saw werd gefi-
nancierd door de federatie. Twee jaar later richtte Van genderen de alternatieve con-
sumentenbond op als tegenwicht tegen de nederlandse consumentenbond. inmiddels 
was het aantal alternatieve winkels van 8 in 1970 gestegen tot ca. 190 in 1980.91 eind 
jaren 70 begonnen Van genderen en wil van eijsden via saw met het opstellen van 
richtlijnen voor de biologische teelt. het begon als een eenzaam avontuur omdat de 

85   het schuilenburgproject toonde aan hoe moeilijk het was fruit zonder chemische bestrijdingsmiddelen te telen.
86   Prisma ontwikkelde zich onder “nieuwkomer”, de Zeeuwse harry van oltheten, ook tot een belangenorgani-

satie die haar eigen afzetkanalen zocht. een belangrijke markt voor de Zeeuwse bedrijven was engeland. de 
bestaande fruitopstanden met schurftgevoelige rassen vormden een groot probleem. Mede door de proeven 
van de schuilenburg gingen zij over op minder gevoelige rassen. Korstanje nam in 1991 namens de stichting 
avalon een deel (ruim 17 ha) van het failliete loverendale over.

87   interview T. van Ton die begin jaren 80 aan dKA leverde. Zelf kreeg ik regelmatig van beroepsfruittelers uit de 
buurt de vraag of ik hun fruit van een verwaarloosd perceel niet als “onbespoten” kwijt kon.

88   biodyn stond voor bedrijven die omschakelden.
89   bedoeld wordt de handelwijze van de eerder genoemde Meekel. 
90   in 1978 trof de Kvw van amsterdam in een zeewierextract een veel te hoog gehalte aan arseen aan. de 

biologische verdeelcentra namen het daarop uit de handel terwijl het macrobiotische Manna het bleef 
verkopen (bron: archief Van genderen). een artikel over “geconstateerde onregelmatigheden” in groenten en 
fruit leidde tot een brede discussie (Van genderen, e.a., Van eerlijk informeren naar garantie, dKA 1979, 28, p. 29 
e.v.). in 1980 beweerde Pierre gevaert van het belgische liMa dat “70 procent van de natuurvoeding valse 
schijn was” (dKA 1980, 33, p. 15). Tenslotte citeer ik Van genderen die de import van bd-broodtarwe uit 
frankrijk hoger inschatte dan de totale bd-productie aldaar (de franse tarwe had een hoger glutengehalte en 
werd om die reden met de inheemse gemengd). in 1981 begon dKA met o.a. s.a.w. en snM de actie 
“nederland Meer Korenland” om gangbare boeren over te halen, biologisch, vervangende granen voor rijst en 
gierst te telen (e.l, 1981, 1, p. 11). het resultaat van deze actie is niet beschreven. wel meldt ekoland een jaar 
later (okt, 1982, p. 43) dat er een roggeoverschot was dat via locust werd geëxporteerd.

91    dKA, 1981, 39, p. 19. dit getal was exclusief ca. 75 consumentenkringen en andere afzetpunten.
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direct belanghebbenden weinig enthousiasme toonden.92 opvallend is dat onder Van 
der stee, landbouwminister in het kabinet den uyl, al werd nagedacht over een rijks-
keurmerk voor alternatieve producten. de minister toonde zelf weinig sympathie voor 
de biologische landbouw. Zijn belangrijkste argumenten contra waren: de wereldvoed-
selvoorziening en zijn opvatting dat de biologische landbouw in nederland slechts kon 
bestaan op basis van het mestoverschot. suggesties om biologische landbouw in land-
schapsparken in te passen wees hij af. uit een interview blijkt dat hij een keurmerk 
noodzakelijk vond om de consument tegen pretenties te beschermen.93 het idee van 
een rijkskeurmerk werd onder zijn opvolger braks op een laag pitje gezet.94 het gebrek 
aan prioriteit had ondermeer te maken met de tegenwerking van de gangbare land-
bouw- en voedingssector en met de onderlinge verschillen van opvatting binnen de 
alternatieve landbouw.95 Van genderen bleef evenwel hameren op de noodzaak van 
controle. hij had daarvoor gegronde redenen al zag hij voorlopig geen heil in een rijks-
keurmerk. hij wees het idee ondermeer uit vrees voor bureaucratie af. hij zag meer in 
een vorm van regionale en sociale controle.96 hij besefte hoe moeilijk het was de ver-
schillende stromingen binnen de alternatieve landbouw op één lijn te krijgen. om tot 
samenwerking te komen, zag hij voor de Vereniging Milieudefensie een bemidde-
lingstaak weggelegd.97

het ontwikkelen van richtlijnen was gelet op het gebrek aan menskracht, geld en 
deskundigheid een reusachtige karwij. Vragen als: “wat is kunstmest” en “welke addi-
tieven kunnen (nog net) wel of (net) niet door de beugel” moesten eensluidend worden 
beantwoord. ook de oorspronkelijke beginselen van productie in de regio, kleinscha-
ligheid en democratische bedrijfsvoering leenden zich niet voor sluitende definities. 
het lag voor de hand dat de opstellers leentjebuur bij buitenlandse zusterorganisaties 
gingen spelen. Met uitzondering van Zwitserland bestond er in europa hoegenaamd 
geen regelgeving over dit onderwerp.98 de ifoaM99 stelde pas in 1978 een technische 
commissie in die tot taak had richtlijnen te ontwerpen. het werk van de saw bleek 
min of meer pioniersarbeid te zijn gelet op het feit dat zij van haar britse zusterorga-
nisatie het verzoek kreeg het voorstel de nederlandse richtlijnen te vertalen.100 de 

92    archief Van genderen. het gebrek aan actieve medewerking was mede te verklaren aan tijdgebrek van 
producenten. in tegenstelling tot de gangbare sector werden boerenvertegenwoordigers niet gecompenseerd. 

93    dKA, 1976, 4, p. 7 e.v. het interview, afgenomen door bart edel, geen fervent aanhanger van de biologische 
landbouw, wekt de indruk van een afkerige minister die slechts bereid is “de markt te laten spreken”. een 
commissie o.l.v. feberwee, verbonden aan de afdeling Voedings- en Kwaliteitsaangelegenheden van het Mvl 
onderzocht de mogelijkheden. onder bewind van Van der stee werd de commissie onderzoek alternatieve 
landbouwmethoden ingesteld. Zijn opvolger braks zag evenmin iets in de alternatieve landbouw (dKA 1984, 
51, p. 3). de Koning zou tijdens zijn kortdurende ministerschap (1981/2) de biologische landbouw wel een kans 
hebben willen geven omdat was aangetoond dat de sector voldoende inkomensmogelijkheden bood nu de 
consument bereid was een hogere prijs te betalen (Van den ham, Wens en werkelijkheid, 2008, p. 71).

94    dKA, 1980, 33 p. 17. als proefproject werd voor appels gekozen. de redactie van dKA had geen vertrouwen in 
het project omdat de voorgestelde normen (o.a. geen verbod op kunstmest en vooral gericht op afwezigheid 
van residu) meer gestoeld waren op geïntegreerde bestrijding dan op de biologische teelt. gelet op de 
inzichten van onderzoekers van de schuilenburg en hun streven gangbare telers voor deze methode te 
winnen, was deze benadering niet onlogisch. 

95    archief Van genderen.
96    Van genderen, Een rijkskeurmerk voor biologische producten, dKA, 1976, 1, p. 20.
97    dKA, 1976, 4, p. 20.
98    in duitsland was het merk ‘demeter’ als handelsmerk erkend. daar werd de discussie over normen begin 

jaren 80 beheerst door scherpe ideologische verschillen tussen fundi’s en realos.
99    Voor ifoaM, zie verder in dit hoofdstuk.
100   de brochure “biologische landbouw” van het saw (1979) werd in het engels vertaald (bron: archief Van 

genderen).
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Zwitserse organisaties waren voorloper met een gezamenlijk kwaliteitsmerk van de 
drie ecologische boerenbonden en de bd-organisatie.101

in 1982 publiceerde het elK een lijst van “natuurlijke”gewasbeschermings- en 
bestrijdingsmiddelen die zo nodig mochten worden gebruikt. het uit de bd-landbouw 
afkomstige beginsel van “natuurlijke oorsprong” had al eerder kritiek gekregen uit 
kringen van het gangbare landbouwonderzoek.102 uit de richtlijnen blijkt ondermeer 
dat het breed werkende middel als derris103 bij een schadedrempel van 25 procent wordt 
toegestaan. Voorts worden plantaardige middelen genoemd die in nederland wettelijk 
zijn verboden. de eKo-richtlijnen waren overigens strenger dan die van de bd.104 Toch 
zouden enkele fruittelers nog enkele jaren het chemische captan tegen schurft gebrui-
ken omdat de in de bd toegestane zwavelpreparaten schadelijk waren voor roofwant-
sen.105 ook het gebruik van een aantal meststoffen zoals chilisalpeter gaf aanleiding 
tot discussie.106

 nadat de richtlijnen zowel schriftelijk als op vergaderingen met belanghebbenden 
waren bediscussieerd, besloten de verdeelcentra in 1985 alleen producten onder het 
nieuwe eKo-merk te verkopen. de stichting ekomerk controle (sec) kreeg tot taak 
de bedrijven en producten te controleren. Met het eerder genoemde faillissement van 
de biologische verdeelcentra dreigde het keurmerk echter tussen wal en schip terecht 
te komen. op initiatief van de overgebleven verdeelcentra werden de richtlijnen in een 
privaatrechtelijke constructie veilig gesteld. deze werden bindend en gecontroleerd 
door sec op de naleving ervan. inmiddels had het overleg over een rijkskeurmerk 
een nieuwe impuls gekregen. nadat de supermarktketen Torro, onderdeel van Vendex, 
biologische groenten in zijn assortiment had opgenomen, toonde albert heijn, welis-
waar onder strenge voorwaarden, belangstelling.107 de faillerende verdeelcentra en de 
overschotten gaven aanleiding tot heftige debatten tussen de producenten. de ver-
deelcentra werd verweten te veel boeren te hebben binnengehaald.108 een deel van hen 
vreesde dat de oorspronkelijke idealen als kleinschaligheid en regionale distributie 
met de invoering van een rijkskeurmerk zullen verdwijnen. anderen zagen het groot-
winkelbedrijf juist als een middel de markt voor biologische producten open te breken. 

in 1986 formuleert Kees water de ecologische landbouw als “een methode die niet 
voortkomt uit een filosofie maar als één die zich ontwikkelt als een reactie op nega-
tieve tendensen in de gangbare landbouw zoals chemicalisering, milieubelasting en 
overproductie”. Vervolgens noemt hij de belangrijkste criteria als: behoud van bodem-
vruchtbaarheid met behulp van natuurlijke bemesting en vruchtwisseling, preventieve 
gewasbescherming, mechanische onkruidbestrijding en extensieve veehouderij met 

101    Vogt, Entstehung, 2000, p. 277. in duitsland waar het bd-merk demeter al sinds eind jaren 20 bestond, kwamen 
in 1982/3 de eerste richtlijnen voor de biologisch-organische bedrijven tot stand (idem, p. 176). deze hadden tot 
1991 geen publiekrechtelijk karakter wat leidde tot onduidelijkheid bij consumenten en gesjoemel (idem, p. 279). 

102    in beginsel was het inmiddels verboden arseen net als het wel toegelaten koperoxide ook een, zij het bewerkt, 
natuurlijk product. Zie ook het rapport alternatieve landbouw verder in het hoofdstuk.

103    Zie voor derris (rotenon) hoofdstuk 2.
104   e.l juni 1982, p. 14. een voorbeeld van een in nederland verboden (omdat het niet was toegelaten) middel was 

Quassia (bitterhout) dat een werkzaamheid als insecticide had. het middel werd al in de Vdl van 1947 
genoemd maar verloor voor de Pd zijn betekenis na de toepassing van ddT.

105    nog in 1986 waarschuwde ger Jan brouwer n.a.v. een amerikaans onderzoek voor het gebruik van captan. 
daarbij constateert ze dat alternatieve middelen zoals het zwavelpreparaat baycor, weinig werkzaam zijn 
(e.l. 1986, 3, p. 69). Zo noemde Korstanje 1987 “een rampjaar”. half juni had hij al 10 keer met zwavel tegen 
schurft moeten spuiten (e.l. 1986/’87, 6, p. 148).

106      o.a. in e.l, okt/nov 1983. dat gold in mindere mate voor patentkali waarvan de productie de verzilting van de 
rijn veroorzaakte. het probleem van het gebruik van “natuurlijke mest” van gangbare bedrijven werd naar 
de toekomst geschoven.

107      e.l, 1986, 3, p. 59 e.v. hiervoor had Van genderen noodgedwongen een deel van zijn ideologisch drijfveren 
laten vallen met zijn artikel in dKA, 1985, 53, p. 1, e.v., onder de titel “No Nonsence in alternatief circuit”.

108     idem, 1985, p. 1 e.v.
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een beperkte krachtvoergift. hij besluit met de opmerking dat eKo-landbouw “een 
methode in ontwikkeling is waarbij verbeteringen en aanvullingen noodzakelijk 
zijn”.109 het was een pragmatische benadering die de toon zette voor het verdere 
verloop van de discussie. ondanks de faillissementen van de genoemde verdeelcentra 
en het elK, werd het eko-keurmerk gered.110 in 1986 werden de richtlijnen verplicht 
gesteld.111 de nieuwe verdeelcentra en de eerste supermarktketens eisten dat de alter-
natieve producten van een keurmerk (eKo, bd of biodyn) waren voorzien.112 

in 1987 werden, mede op aansporing van het ministerie van lnV, de onderhande-
lingen om tot een gezamenlijk keurmerk te komen, geïntensiveerd. de inspanning van 
lnV werd mede of vooral ingegeven door het feit dat de europese commissie een 
begin had gemaakt met het voorbereiden van europese richtlijnen voor de biologische 
landbouw en voeding.113 het probleem van een gemeenschappelijk keurmerk lag moei-
lijk voor de vertegenwoordigers van de bd-landbouw. hun handelsmerk dreigde 
immers ondergesneeuwd te worden. Tenslotte werden de partijen het na moeizame 
onderhandelingen met elkaar eens: het eKo-keurmerk zou overgaan in het keurmerk 
sKAl. in 1991 zouden de nieuwe normen als implementatie van de eeg-verordening 
2092/91 verplicht worden gesteld. de bd behield daarnaast zijn eigen handelsmerk 
demeter.114

uit bovenstaande blijkt dat slechts enkelingen zich naar aanleiding van onduidelijk-
heid en van gebleken fraude inspanden om tot een betrouwbaar keurmerk te komen. 
onenigheid, gebrek aan middelen en de passieve houding van lnV vertraagden het 
proces. wel slaagden de initiatiefnemers erin het eKo-merk van de grond te krijgen 
al werden de normen van hun aanvankelijke politiek-ideologische veren ontdaan. Ten-
slotte nam lnV, mede door toedoen van de eeg het initiatief de verschillende rich-
tingen op één lijn te krijgen en werden de eKo-normen bepalend. overigens zou het 
nog jaren duren voordat de eKo-normen voetstoots internationaal werden aanvaard.115 

Problemen van organisatie

in tegenstelling tot de gangbare landbouw kende de biologische sector lange tijd geen 
eigen organisatie. in feite gold dit ook voor de bd-boeren met dit verschil dat de Ver-
eniging voor biologische-dynamische landbouw met een eigen secretariaat een plat-
form voor overleg bood. al eerder vermeldde ik dat het aantal leden hiervan na 1973 
stormachtig groeide. het gros van het ledenbestand bestond evenwel niet uit agrariërs. 
Toch lieten de boeren op de vergaderingen in toenemende mate van zich horen. dat 

109   e.l, 1986, 2, p. 42 e.v.
110   Via het tijdelijk onderbrengen bij handelsorganisaties als locust en fertilia. in 1987 ging sec ook 

importproducten controleren (interviews Kees water en Jan holthuis).
111    de introductie van het eko-merk was succesvol (ekoland 1986, p. 188 e.v.). een discussie over de term 

“biologisch” of “ekologisch” werd in het voordeel van het laatste beslist.
112    Manna introduceerde in 1986 een kwaliteitsmerk om de gezondheidswaarde van een product aan te geven. 

dit product hoefde niet uitsluitend biologisch te zijn (Va, 1986, 4 , p. 17).
113    dit gebeurde mogelijk na lobbywerk van de ifoaM op initiatief van de duitse ‘grünen’ in het europese 

Parlement.
114    het besluit werd onder voorzitterschap van de voormalige commissaris van de Koningin T. schilthuis, 

aanhangster van de bd-methode, genomen. Volgens Jan bokhorst kwamen beide partijen moeilijk tot elkaar 
omdat er een kloof gaapte tussen de mens- en wereldbeelden van beide. Volgens Van genderen stemden de 
bd-vertegenwoordigers pas in toen dreigde dat zij de overheidssubsidie zouden mislopen. Van genderen 
werd als interim- directeur van sKAl door holthuis opgevolgd.

115    Volgens holthuis gold dit o.a. in duitsland waar belanghebbenden hun eigen merken hoger achtten dan die 
anderen. Volgens Vogt, 2000, p. 282, waren er in de jaren 90 ca. 100 keurmerken. daar kwam een gemeen-
schappelijke keurmerk in 1998 tot stand.
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gebeurde meer en meer toen de afzet stagneerde. nu kwamen de tegenstellingen 
tussen overtuigde aanhangers van de bd-methode en die van de minder gemotiveer-
den aan de oppervlakte. een bijkomend effect was dat het bestuur van de vereniging 
werd uitgedaagd het maatschappelijke en politieke isolement te verlaten. in het alge-
meen wisten de bestuurders de onvrede te bedwingen. een belangrijke rol hierin 
speelde willie schilthuis die met haar bemiddelingskwaliteiten decennia lang de rust 
had weten te bewaren of te herstellen.116 Pas in 1987 kwam het tot een bestuurscrisis 
die leidde tot het aftreden van de voorzitter w.g. albrecht.117 in tegenstelling tot zijn 
voorgangers toonde hij zich vooral pragmatisch; zo lobbyde hij actief bij lnV.118 Zijn 
optreden werd niet door iedereen gewaardeerd. de bestuurscrisis kwam naar buiten 
in de periode dat de nog jonge organisatie van biologische boeren levensvatbaarheid 
begon te tonen.119 opvallend was dat deze organisatie niet van boeren zelf was uitge-
gaan. het was de eerder genoemde wil van eysden van elK die met het oog op de 
invoering van een keurmerk, de oprichting van een eigen boerenorganisatie bepleitte. 
een belangrijk “dwangmiddel” was de bepaling dat het voeren van het eKo-merk 
gekoppeld werd aan het lidmaatschap van de op te richten belangenorganisatie.120

de vraag was nu wie de nog op te richten organisatie zou trekken. de medewerkers 
van elK haalden de nog jonge erik Jan van den brink, op stage in australië, over de 
taak op zich te nemen. het bleek een gelukkige greep. ondanks de lijdzame houding 
van de overgrote meerderheid van producenten – zij waren bezig met overleven – kwam 
de nederlandse Vereniging voor ekologische landbouw in nederland (nVel) in 1983 
van de grond. hij slaagde erin de diverse belangengroepen op één lijn te krijgen. het 
initiatief werd vergemakkelijkt nu de biologische landbouw met het sinds 1980 
bestaande informatiebulletin ekoland een ruime kring van biologische boeren 
bereikte. de agenda van de eerste “druk bezochte” ledenvergadering werd vooral 
gevuld met de afzetproblemen en de vraag of de ecologische producten ook buiten het 
bestaande circuit mochten worden verhandeld. Voorts kregen de eKo-richtlijnen de 
nodige aandacht. Tenslotte wees het bestuur op de noodzaak de biologische landbouw 
op de landelijke politieke agenda te plaatsen.121 

IFOAM122

in hoeverre voerde de nederlandse beweging voor biologische landbouw een eenzame 
strijd? het voert te ver hier een overzicht te geven van de ontwikkelingen van de bio-
logische landbouw in andere landen. in hoofdstuk 2 en 4 werden deze van landen als 
duitsland, het V.K., de V.s. en Zwitserland vóór 1970 summier beschreven. de enige 
organisatie die een min of meer geïnstitutionaliseerd internationaal overleg kende, 
was de bd-landbouw. in 1972 nam het bestuur van het franse nature et Progrès het 
initiatief een congres te organiseren voor haar buitenlandse zusterorganisaties. het 
zag in de eerder genoemde conferentie van stockholm een aanleiding de biologische 
landbouw op de internationale agenda te zetten. in 1974 vond de eerste vergadering 

116    Zie hoofdstuk 4.
117    el., 1987/8, 2, p. 35.
118   Zo was hij enkele jaren lid van de landbouwwerkgroep van d’66.
119    Va, 1987, 3, p. 13.
120   dit was in een aantal duitse deelstaten het geval; in nederland verviel deze verplichting al snel. 
121     el., 1984, p. 59. hier kwamen o.a. de verwerving van goede landbouwgronden en de rol van het 

landbouwschap aan de orde. 
122    gerei, A Look at the development of IFOAM in its first 25 years. 
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van de international federation of organic agriculture Movements (ifoaM) plaats 
in Versailles die werd bijgewoond door vertegenwoordigers van vijf staten, onder wie 
lady balfour van de soil association. in 1976 werd het secretariaat verplaatst naar 
Zwitserland. Één van de redenen voor de verhuizing was dat de Zwitserse overheid de 
biologische landbouw serieus nam.123 in hetzelfde jaar werden beleidsvoorbereidende 
werkgroepen, ondermeer op gebieden als derde wereld, onderwijs en communicatie, 
ingesteld. een ernstige hinderpaal was het chronisch gebrek aan financiën. de orga-
nisatie was en bleef nog jaren afhankelijk van de schaarse en soms moeilijk inbare 
bijdragen van de leden en van donaties.124 al het werk, inclusief dat van het secretari-
aat dat nadien nog naar ondermeer californië en naar frankrijk verhuisde, was vrij-
willigerswerk.125 in 1978 begon de Technische commissie van de ifoaM met de voor-
bereiding van internationale richtlijnen voor de biologische landbouw. Tenslotte beslo-
ten de leden in 1982 tot het opstellen van uniforme richtlijnen.126

ondanks de financiële en organisatorische problemen telde de organisatie in 1984 al 
ca. 100 vertegenwoordigers uit 50 landen. opvallend is dat het aantal organisaties uit 
de derde wereld na 1980 snel toenam. het belang van de participatie van de nieuwe 
landen werd in 1986 onderstreept met de keuze van burkino fasso als conferentieplaats. 
in 1987 kreeg ifoaM na 15 jaar een professioneel en betaald secretariaat. in hetzelfde 
jaar kreeg ze bovendien toegang tot Vn-organisaties als de fao waarna het begin 
jaren’90 een ngo-status kreeg. in 1991 werd de voormalige hoogleraar in de biologische 
landbouw en aanhanger van de bd-methode, Jan diek van Mansveld, tot voorzitter 
gekozen.

Onderzoek

wat had de alternatieve landbouw tegenover het ijzeren oVo-drieluik van de gang-
bare landbouw te bieden? uit het vorige hoofdstuk blijkt dat de “gangbare” landbouw-
kundige onderzoeksinstituten tot ver in de jaren 80 weinig belangstelling toonden 
voor de alternatieve sector. de uitzonderingen zoals het werk van de schuilenburg 
waren voor de sector zeker van betekenis maar de resultaten boden de biologische 
fruittelers weinig hoop op een snelle oplossing van hun problemen. het eerder 
genoemde onderzoek van Joke bloksma naar de werking van biologische gewasbe-
schermingsmiddelen was evenmin hoopgevend. het onderzoek in de groenteteelt van 
entomologen als Van lenteren, den ouden en Theunissen waarvan de resultaten 
sinds 1980 ook in ekoland verschenen, boden meer houvast. dit gold ook voor dat van 
Zadoks naar de bestrijding van schimmels in tarwe.127 het onderzoek in de glastuin-
bouw van de entomologen van lenteren en ravensberg was evenzeer van belang. de 
resultaten van hun onderzoek werden geconcretiseerd via het bedrijf van Koppert.128

123    Zwitserland (Vogt, 2000, p. 274) was naast Zweden (dKA, 1976, 4, p. 23) het enige land waar de overheid in 1976 
actief participeerde in onderzoek. in nederland was de overheid nog bezig met een inventarisatie van de 
alternatieve methoden.

124   Zo schonk de rodale Press, die het succesvolle Mother earth news uitgaf, $ 6000.
125   het secretariaat werd in de jaren 80 onbetaald waargenomen door de van oorsprong duitse 

milieuwetenschapper hartmut Vogtmann die zijn wetenschappelijke carrière nadien in de V.s. weer opnam. 
hij werd wegens zijn verdiensten tot erevoorzitter benoemd. hij werd opgevolgd door de Zweed gunnar 
Videgaard, die voordien directeur van een natuurorganisatie was geweest. 

126   Vogt, Entstehung, 2000, p. 273.
127   Zie hoofdstuk 5. Van Zadoks kwam het idee verschillende tarwerassen te mengen om de schimmeldruk te 

verminderen.
128   de onderzoekster Joke bloksma had kritiek op de term “biologische bestrijding” van Koppert ondermeer 

omdat het volgens haar om “symptoombestrijding” ging (el., 1985, 5, p. 112 e.v.).
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een aantal nieuwkomers experimenteerden aan de hand van buitenlandse litera-
tuur, inzicht of intuïtie met grondbewerking, bemesting, vruchtwisseling en plant-
aardige gewasbeschermingsmiddelen zoals brandnetelgier; soms mèt maar meestal 
zonder bevredigend resultaat als het om specifieke belagers of pathogenen ging.  
op het gebied van mechanische onkruidbestrijding experimenteerden een aantal 
telers zelf; zij zochten vooral naar verbetering van conventionele schoffelgarnituren.129 
in 1983 toonde het iMag voor het eerst belangstelling voor niet-chemische onkruid-
bestrijding.130 in duitsland kwam de ontwikkeling van grondbewerkingsmachines ten 
behoeve de biologische landbouw al begin jaren’80 op gang.131 eind jaren 80 schaften 
grotere bd-bedrijven in nederland de duitse zogeheten “Kemink” aan. het beginsel 
van deze machine berustte op de ruggenteelt.132 

Toch leek de alternatieve landbouw al in 1971 een zonnige toekomst tegemoet te 
gaan gelet op de eerder genoemde instelling van de commissie alternatieve land-
bouw Methoden. het initiatief ging uit van drs. J. Plantinga die zich opwierp als ver-
tegenwoordiger van de organische landbouw.133 de commissie bestond uit 13 leden. 
naast de vertegenwoordigers van de bd- en biologisch-organische landbouw maakten 
drie ecologen, een bodemonderzoeker van het ib, de onkruidkundige P. Zonderwijk, 
P. gruys van de schuilenburg. de bd-georiënteerde c.J. cleveringa van het lei en een 
ambtenaar van de directie landbouwkundig onderzoek, deel uit van de commissie. 
Voorzitter was de ecoloog J.T. de smidt. het secretariaat kwam in handen van r. boe-
ringa.134 het is opvallend dat vertegenwoordigers van de alternatieve landbouw en de 
ecologen het overwicht hadden. Misschien was dit overwicht tevens de zwakte nu de 
gangbare landbouw nauwelijks was vertegenwoordigd.

onder druk van de Tweede Kamer publiceerde de inmiddels ingestelde stuurgroep 
alternatieve landbouw een interim-rapport dat ondermeer een groot aantal onder-
zoeksvoorstellen bevatte.135 het werk van de commissie nam ruim vier en een half 
jaar in beslag. het voert te ver de inhoud van het eindrapport van bijna 400 pagina’s 
zelfs beknopt weer te geven.136 uit het onderzoek blijkt dat er negen methodes zijn 
bestudeerd en van kanttekeningen zijn voorzien.137 Voorts besteedt het rapport uit-
voerig aandacht aan teeltmaatregelen, ziekten en plagen, kwaliteit van de producten, 

129   de firma havelaar in Moerkapelle, was in de jaren 80 de enige die schoffelgarnituren ontwikkelde.
130   de op een bd-bedrijf ontwikkelde gasbrander werd door het iMag beproefd. Zie hoofdstuk 5, p. 286).
131   Vogt, Entstehung, 2000, p. 285. Thermische onkruiddoding was al rond 1860 in de V.s.beproefd. 
132   el., 1989, 4, p. 122. niet elke teler had het geduld met het Keminksysteem om te gaan.
133   Alternatieve Landbouwmethoden, 1977 (al) p. 3. over Plantinga is weinig meer bekend dan dat hij econoom was 

en zich inzette voor het behoud van natuurwaarden. hij noemde zich een “vertegenwoordiger van organisch-
biologische landbouw” wat gelet op het ontbreken van een organisatie merkwaardig aandoet. een verband 
met eerder genoemde de Jong, gepensioneerde ambtenaar en stimulator van biologische glastelers, heb ik niet 
gevonden. Plantinga werd later in het actieblad tegen de Kwakzalverij (nr. 3, 1987) gehoond om zijn advies 
een homeopathisch preparaat tegen zieke bossen in te zetten. de eerste vergadering, onder voorzitterschap 
van J.w. wellen, dg voor de landbouw en Voedselvoorziening, werd naast Plantinga, bijgewoond door de al 
genoemde ir. J.P. haisma, dr. M.J. imkamp, Tweede Kamerlid van d’66 (hij herinnerde zich ondanks 
herhaalde pogingen, niets meer van de bijeenkomst), dr. J.T. smidt (ecoloog) en de herboloog dr. P. 
Zonderwijk.

134   de nog jonge rob boeringa was als bioloog afgestudeerd in de entomologie en fytopathologie. hij had zich, 
na werkzaam te zijn geweest bij orgachemie, een agrochemische vestiging van aKZo, verdiept in de 
bd-landbouwmethode hij zou zich nadien bij dlo bezig houden met onderzoek naar de biologische 
landbouw; ook was hij enige jaren voorzitter van dKA. 

135   rapport stuurgroep alternatieve landbouw, 1977. op dit rapport kwamen bijna 100 reacties binnen van 
wetenschappers, consulentschappen en instituten die in het eindrapport zijn verwerkt.

136   opvallend is de bijdrage van a.g.M. van Melsen, een in die jaren bekende nijmeegse hoogleraar in de 
filosofie. Met de daarop volgende bijdrage van P. Tideman, voorzitter van de bd-vereniging werd de toon 
gezet voor de mens- en wereldbeschouwingen van de verschillende richtingen (p. 15 e.v.).

137   genoemd worden de anog, Macrobiotiek, bd- , Macrobiotische-, organisch-biologische (Müller)-, howard-
balfour-, lemaire-boucher- , Mazdaznan- , en Veganistische landbouw inclusief de erbij behorende 
voedingstheorieën. (al p. 47-121).
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economische aspecten en milieubelasting. het rapport besluit met een discussie over 
de technische uitvoerbaarheid van een uitbreiding van de alternatieve landbouw. de 
slotzin luidt: “alternatieve producten zullen ook bij toepassing van alternatieve land-
bouw op grote schaal duurder zijn dan de gangbaar geteelde. bij aanpassing van het 
consumptiepatroon behoeft dit geen probleem te zijn, al zal de aanpassing zelf dat 
uiteraard wel zijn”,138 het verslag getuigt van gedegenheid en behoedzaamheid. de 
behoedzaamheid kwam voort uit het beginsel dat de alternatieve methoden zich met 
hun pretenties moesten bewijzen tegenover de gangbare landbouw.139 het rapport 
werd door alternatieve boeren, winkeliers en consumenten gezien als een erkenning 
van hun ideeën en idealen. de gangbare landbouwinstituties namen het niet serieus 
en gingen over tot de orde van de dag. Politieke betekenis had het rapport dan ook 
nauwelijks. het onderwerp landbouw en milieu verdween onder de volgende kabinet-
ten naar de achtergrond. het enige concrete resultaat was dat de stuurgroep alterna-
tieve landbouw die “uit vooraanstaande vertegenwoordigers van instellingen van 
landbouwkundig onderzoek bestond” de mogelijkheid kreeg onderzoeksvragen bij de 
nrlo te deponeren.140 

eind jaren 70 diende Pieter Vereijken namens het overleg orgaan alternatieve 
landbouw (oal) een plan in om op de voormalige “drie organische stofbedrijven” 
in nagele (noP) een bd-bedrijfssyteem op te zetten.141 naast het bd-bedrijf zou ook 
een gangbaar en een “geïntegreerd” bedrijf worden ingericht. de start van het project 
verliep moeizaam mede omdat de begeleidingscommissie onderling verdeeld was over 
de criteria waarop het moest worden beoordeeld.142 ook toen het van start was gegaan, 
bleven de conflicten aanhouden. Met name eerder genoemde cleveringa stelde zich 
mede vanuit zijn bd-visie principieel dan wel onverzoenlijk op.143 nadat Vereijken 
inmiddels het vertrouwen van een aantal landbouwkundigen had gewonnen, werd het 
onderzoek met groenteteelt uitgebreid.144 het project hing evenwel als gevolg van bud-
gettaire problemen nog jaren aan een zijden draadje maar wist, mede onder druk van 
de Tweede Kamer, tenslotte de jaren 90 te halen. opmerkelijk hierbij is dat Verijken 
in 1989 afstand had genomen van de geïntegreerde landbouw met als argument dat 
deze vorm van landbouw te laat was ontwikkeld om het probleem van de agrarische 
overschotten te bestrijden. hij koos nu expliciet voor de biologische landbouw met 
als doel deze in een breder concept van natuurbehoud en -ontwikkeling te plaatsen. 
de mentaliteitsverandering ten aanzien van de biologische landbouw eind jaren 80 
garandeerde het voortbestaan van het project.145

landbouweconomisch onderzoek werd in deze periode verricht door cleveringa van 
het lei. ik noemde al het onderzoek naar het melkveebedrijf van cuperus. daar - 
naast verrichtte het lei vanaf begin jaren 70 boekhoudkundig onderzoek naar enkele 

138    Alternatieve landbouwmethoden, 1977, p. 314.
139     interview boeringa.
140   dijksterhuis e.a., Tussen coördineren en innoveren, 2007, p. 89.
141     Vereijken was in nijmegen afgestudeerd in de biologie en sociologie en riep aanvankelijk veel wantrouwen 

op bij de wageningers. in het vorige hoofdstuk is zijn dissertatie genoemd. 
142   dijksterhuis, Tussen coördineren, 2007, p. 102 e.v.
143    idem p. 104. de botsing tussen de commissieleden kwam vooral bij het melkvee-onderzoek aan het licht 

 Zadoks trok zich uit onvrede in 1982 terug uit de commissie. cleveringa volgde een jaar later.
144   dit vond plaats onder auspiciën van het Proefstation voor akkerbouw en Vollegronds groenten. idem p. 109.
145    langzamerhand werd afstand genomen van het bd-karakter. in 1989 noemt Vereijken het proefbedrijf 

“biologisch” (dKA 1989, 68, p. 7). dat het biologisch proefbedrijf nog niet rendabel was, weet hij ondermeer 
aan de schaalgrootte en de sterke positie van de gangbare landbouw die “op slordigheid en verkwisting 
berust” (idem, p. 8 e.v.).



175

bedrijven waaronder loverendale.146 het materiaal leverde in het algemeen onvol-
doende gegevens over de relatieve rentabiliteit van de onderzochte bedrijven bij gebrek 
aan “gangbaar vergelijkingsmateriaal”. Met uitzondering van Zwitserland en baden-
würtenberg lag dat elders in europa niet anders.147 

de bd-landbouw kreeg in 1976 (1978) met behulp van donaties een eigen onder-
zoekscentrum in de vorm van het louis bolk instituut.148 de medewerkers verrichtten 
vooral bodemonderzoek. daarnaast werden proeven opgezet met ondermeer melk, 
tarwe en winterpeen. deze hadden vooral betrekking op de kwaliteit.149 aanvankelijk 
werd het onderzoek voor een groot deel betaald door aquarius en de bd-verdeelcentra. 
daarnaast werd met behulp van fenomenologische methoden de ontwikkeling van de 
planten nauwgezet gevolgd. de “Health-” in plaats van “Pest-” benadering die door cle-
veringa werd bepleit, kwam pas in de jaren 90 in zicht.150 in 1989 verscheen een rapport 
over de vergelijking van de kosten tussen de gangbare en bd-landbouw. het onder-
zoek was naar aanleiding van het verschijnen van het nationaal Milieu beleidsplan 
(nMP) in opdracht van de Triodosbank uitgevoerd door het adviesbureau berenschot. 
de uitkomst was dat de primaire sector bij volledige omschakeling naar de bd-
methode ƒ 6,1 miljard zou overhouden in plaats van ƒ 1,5 miljard. het laatste bedrag 
berustte op de aan de sector niet toegerekende milieukosten.151 het onderzoek was 
een teken dat de bd-sector zich steeds meer rekenschap gaf van de maatschappelijke 
en politieke werkelijkheid. 

Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat – al of niet – nieuwsgierige onderzoekers 
en consulenten biologische bedrijven vaak ongevraagd bezochten zonder dat er een 
tegenprestatie tegenover stond.152 in de loop der jaren werden zij bovendien nog lastig 
gevallen met enquêtes van overheidsinstanties. aangezien deze zich voorlopig niet 
vertaalden in vormen van ondersteuning, nam de weerzin van een aantal biologische 
boeren in de loop van de jaren 90 toe mee te werken aan het “zoveelste” onderzoek. 
gelet op het bovenstaande wordt de conclusie in het vorige hoofdstuk bevestigd dat 
het onderzoek naar de biologische sector slechts een fractie vormde van het gangbare 
landbouwkundig onderzoek.153

146   cleveringa riep alternatieve boeren op hun boekhouding naar het lei te sturen in 1984 waren dat er tien 
(bron, lampkin, Collected papers 1990, p. 130). 

147     lampkin, 1990, vat de onderzoeksresultaten in het V.K., frankrijk, duitsland, nederland, Zwitserland, 
Zweden en enkele deelstaten van de V.s samen. hij constateert dat de onderzoeken te veel variabelen tonen 
voor een vergelijking met gangbare bedrijven. wel concludeert hij dat het fossiele energiegebruik van 
biologische bedrijven in duitsland en de V.s. 40 tot 50 procent lager ligt. bovendien vermeldt hij onderzoek 
naar de kwaliteit waaruit blijkt dat het gehalte van een aantal aminozuren in biologisch graan aanzienlijk 
hoger ligt dan in gangbaar graan. dat geldt ook voor het vitamine c gehalte van een aantal groenten. 

148   Volgens Va, 1976, 4, p. 13, vond de opening op 9-10-1976 plaats. de gegevens berusten op persoonlijke notities 
van Jan bokhorst en enkele artikelen in ekoland. de relatie tussen het bolkinstituut en de bd-vereniging 
verliep aanvankelijk stroef. het toenmalige onderzoek werd gefinancierd door de groothandel aquarius, 
Proserpina en loverendale.

149    bij winterpeen werden ondermeer de smaak en houdbaarheid onderzocht.
150     Va, 1977, 3, p. 11. cleveringa ziet hierin het fundamentele verschil tussen het gangbare en alternatieve 

onderzoek. Zie als voorbeeld het onderzoek van bloksma in hoofdstuk 8.
151       Va, 1989, 6, p. 11 e.v. het “rapport duurzame landbouw” werd overhandigd aan de Kamercommissie voor 

landbouw. de woordvoerders van de Pvda en de VVd wezen erop dat nederland zich alleen al uit 
exportoogpunt een dergelijke omschakeling niet kon permitteren waarop de aanwezige milieueconoom 
roefi hueting “pinnig” vaststelde dat “nederland nog steeds bezig is zijn milieu grotendeels naar het 
buitenland te exporteren”. hueting had met zijn Nieuwe schaarste en economische groei, 1974, als eerste 
nederlandse econoom aandacht besteed aan de keerzijde van de economische groei.

152    ook hadden de bedrijven te maken met een grote “excursiedichtheid” (el., 1987/88 p. 107).
153     in 1988 werd slechts 0,25 procent van het totale landbouwonderzoeksbudget aan onderzoek in de biologische 

landbouw besteed (dKA 1989, 1, p. 10). hierbij is m.i. geen rekening gehouden met “niet specifiek op de 
biologische teeltwijze gericht onderzoek” waarvan de resultaten de sector mede of toch ten goede zouden 
kunnen komen.
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Voorlichting

de biologische bedrijven waren aanvankelijk afhankelijk van de gangbare 
overheidsvoorlichters,154 “gangbare buren” en vakbladen. dat veranderde toen de bd-
vereniging in 1974 overheidssubsidie kreeg voor twee consulenten. nu kon de in 
hoofdstuk 4 genoemde Ten siethoff ruimer adem halen. Zijn collega eelco schaap 
concentreerde zich op de veehouderij. in tegenstelling tot de meeste gangbare voor-
lichters, gingen zij in hun activiteiten uit van het bd-beginsel van de bedrijfsindivi-
dualiteit. dit betekende dat zij zichzelf meer als begeleiders dan als voorlichters 
zagen.155 de biologische voorlichting kwam in 1978 met twee jonge, weinig ervaren, 
consulenten van de grond. Zij waren in dienst van het hiervoor genoemde elK. in 
tegenstelling tot de bd kreeg het elK geen subsidie. uit het voorgaande bleek hoe 
wankel de financiële positie van het elK was. Met het faillissement in 1985 verloren 
de voorlichters wil van eijsden en Kees water hun baan. in 1987 kreeg de laatste een 
aanstelling bij de rijks landbouw Voorlichtingsdienst. de kosten werden op paritaire 
basis toegerekend: de helft kwam voor rekening van de nVel, de helft voor lnV. 
Twee jaar later kreeg hij gezelschap van drie eKo-voorlichters die tot dan toe bij de 
nVel in dienst waren.156 uit deze aanstelling blijkt dat lnV de biologische landbouw 
nu serieus begon te nemen.

de informele voorlichting werd aanvankelijk door dKA via de proeftuin en het tijd-
schrift ter hand genomen. de artikelen waren gericht op amateurs en daarmee een-
voudig van aard. Vruchtbare aarde bood na het verschijnen van ekoland in 1980 steeds 
minder specifieke landbouwkundige artikelen.157 de aandacht voor bd-aspecten waar-
onder de zaaikalender van Maria Thun bleef evenwel behouden.158 de beschouwelijke 
bijdragen doorstonden de jaren 70. in 1985 doorbrak de redactie onder leiding van bart 
hommersen het isolement dat de bd-vereniging zo lang had gekoesterd of probeerde 
dit althans te doen. de biologische landbouw kreeg ruimschoots aandacht; ook kriti-
sche artikelen werden niet geschuwd.159

Met het verschijnen van de boerenbrief, gevolgd door ekoland, kregen de biologi-
sche boeren en tuinders een eigen voorlichtingsmedium. aanvankelijk leverden de 
teelttechnische artikelen voor het gros van de professionele belanghebbenden weinig 
nieuws maar met de jaren groeide de kwaliteit van de informatie.160 bovendien lever-
den de reportages over binnenlandse en buitenlandse bedrijven nuttige kennis op. 
opvallend was de aandacht voor landbouwpolitieke onderwerpen. Van discriminatie 
van de bd-landbouw was geen sprake. Zo kregen bd-bedrijven niet minder aandacht 
dan die van eKo-boeren. consequent hanteerde de redactie de termen “bd” en “eko-
logisch” als gelijkwaardige begrippen. ook de onderzoeksresultaten van het louis 

154    al eerder merkte ik op dat er enkele voorlichters waren die de alternatieve telers serieus namen. 
155    albert de Vries in Va, 1980, 3, p. 7 e.v.
156    waarschijnlijk besloot lnV met het oog op de naderende eeg-richtlijn tot deze benoeming. dat het 

departement voor eKo koos, lag dan ook voor de hand. 
157    sinds midden jaren 80 werden artikelen van deze aard gepubliceerd in het “duizendblad” dat zich richtte op 

hobbytuinders.  
158    de zaaikalender was een handleiding die aangaf wanneer bepaalde gewassen het beste konden worden 

gezaaid; de kalender berustte op de stand van de hemellichamen. Pas in 1987 verscheen er naar aanleiding 
van onderzoek een kritisch artikel op de zaaikalender (Va, 1987, 2, p. 17).

159   opvallend waren de kritische columns van drs. c.o.M. Post die bepaalde praktijken in de bd-landbouw en 
  handel onverbloemd aan de kaak stelde. een voorbeeld was zijn column in Va, 1985, 5, p. 7 waarin hij het 
stelsel van vaste prijzen van bd-producten vergeleek met de russische planeconomie. de hoge prijzen lokten 
sjoemelaars aan. als voorbeeld noemde hij het “beetje ordinaire” mengen van gangbare franse tarwe met 
bd-meel. in 1987 hield hij zijn bijdragen voor gezien met als belangrijkste argument dat de bd-landbouw 
“onlogisch statisch” is (Va, 1987, 1, p. 8).

160   een aantal redacteuren zoals Joke bloksma en gerjan brouwer waren afgestudeerd in wageningen. 
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bolkinstituut kregen ruime aandacht. Toch kwamen eind jaren 80 af en toe de con-
flicten over het keurmerk en de manier van afzetbevordering tussen beide richtingen 
versluierd aan de oppervlakte. de teneur van de artikelen was dat de bd-landbouw 
met zijn geloof in preparaten, vanwege de afzetbevordering bij het grootwinkelbedrijf 
moest opschuiven in de richting van de eKo-normen. dit was aanleiding voor willy 
schilthuis met nadruk te wijzen op de grondbeginselen van de bd-landbouw. Zij 
maande hen die deze leer niet aanhingen het lidmaatschap van de bd-vereniging op 
te geven.161

Onderwijs

na de verhuizing van “warmonderhof ” naar Kerk avezaath (gld.) in 1972, nam het 
aantal studenten sterk toe. de directie en docenten wisten ondanks de besmettelijke 
studentenprotesten aan andere opleidingen de groeistuipen te beheersen. na 1978 
bleef het aantal van ca. 200 studenten stabiel. daarnaast startte warmonderhof in 
samenwerking met de Kraaybeekerhof in driebergen een omscholingscursus voor 
oudere belangstellenden.162 de afgestudeerden vonden in nederland mede door de 
hoge grondprijzen en rente weinig emplooi in de landbouw. sommigen zochten hun 
heil in frankrijk. Van hen die de richting voeding en distributie hadden gevolgd, 
vonden velen wel hun weg in het alternatieve circuit. begin jaren 80 vroegen studen-
ten die zich niet in de antroposofie konden vinden, aandacht voor een zelfstandige 
ecologische opleiding. dit streven werd niet gehonoreerd. de oproep was begrijpelijk 
aangezien de gangbare land-en tuinbouwscholen in deze periode hoegenaamd geen 
aandacht besteedden aan de biologische landbouw. Pas eind jaren 80 boden enkele 
opleidingen ruimte voor lessen in de biologische teeltwijze.163 

op universitair niveau kreeg de alternatieve landbouw in 1980 wel erkenning met 
de benoeming van J.d. van Mansvelt als bijzonder hoogleraar. hieraan was een jaren-
lang ijveren van studenten die zich aangetrokken voelden tot de alternatieve land-
bouw, voorafgegaan. Zijn aanstelling was binnen de landbouwuniversiteit niet onom-
streden. los van de belangen van bepaalde vakgroepen, stuitte zijn bd-visie op weer-
stand.164

Reacties op het gangbare beleid

uit het voorgaande blijkt dat het landbouwagglomeraat uiterst sceptisch stond tegen-
over de biologische landbouw en zeker tegenover de pretenties die overigens zeker 
niet alle betrokkenen hadden. de vraag is dan ook welk verweer de nieuwe sector had 
tegen het verwijt dat deze vorm van landbouw desastreus zou zijn voor de wereld-
voedselvoorziening. rob boeringa publiceerde in 1975 een onderzoek waaruit bleek 
of moest blijken dat nederland zichzelf voldoende kon voeden wanneer het zou 

161    el., 1989, 3, p. 89. Zij schreef dit als reactie op een kritisch commentaar van Peter brul over de bd-methode. 
(el., 1988, 1).

162    Va, 1979, 2, p. 4 e.v.
163   in 1982 was de oproep van een studentenwerkgroep hiertoe uitgegaan (el., okt, 1983, p. 15). in 1989 hadden de 

Mas in boxtel en houten en de has in ’s-hertogenbosch alternatieve landbouw als keuzevak opgenomen 
(dKA, 1989, 7, p. 38).

164   ook in kringen van de biologische landbouw werd zijn aanstelling met gemengde gevoelens ontvangen (el., 
1981, 8, p. 11). 
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omschakelen naar de biologische landbouw. Voorwaarde was dat het vleesgebruik per 
hoofd van de bevolking zou worden beperkt tot 3,1 kg per jaar.165 een dergelijke omscha-
keling was “vloeken in de kerk van het landbouw in- en exporterend nederland” maar 
het onderzoek moet mede gezien worden in het licht van de toenmalige opvattingen 
over zelfvoorziening en kleinschaligheid. 

nadien werd het onderzoek van de gezaghebbende david Pimentel als maatgevend 
voor het wereldvoedselprobleem aangehouden. hij ontwikkelde modelstudies waaruit 
bleek of moest blijken dat de aarde nog voldoende mogelijkheden bood voor een 
beperkte bevolkingsgroei ook, of juist, als werd afgezien van chemische bestrijdings-
middelen en het hoge energiegebruik van de industriële landbouw.166 dit betekende 
niet dat Pimentel het heil voor het behoud van de leefbaarheid van de aarde louter 
afhankelijk maakte van de biologische landbouw. eerder kan hij tot de aanhangers van 
de geïntegreerde landbouw worden gerekend. 

het was deze vorm van landbouw die met de groeiende organisatie van de biologi-
sche producenten een bemiddelende rol kon spelen tussen de alternatieve en het 
milieubewustere deel van “de gangbare” landbouwonderzoekers- en voorlichters. Poli-
tiek vond deze dan ook in de loop van de tijd meer steun dan de biologische ook al 
omdat het “geïntegreerde” deel van het obs-project in nagele overtuigende resultaten 
liet zien met de sterke reductie van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Midden jaren 
80 wezen de spelers rond het eKo-merk de geïntegreerde landbouw definitief af. de 
belangrijkste reden van producentenzijde was de vrees voor het verlies van hun markt-
positie. een niet te kwantificeren aantal biologische boeren en tuinders die op zich 
niet onsympathiek stonden jegens de geïntegreerde landbouw had teveel geïnvesteerd 
in hun bedrijfsvoering om “geïntegreerd” te telen. Zeker nu binnen een afzienbare 
termijn geen meerprijs voor geïntegreerde producten viel te verwachten. bovendien 
waren de opbrengst- en prijsverschillen met de gangbare sector in de loop der jaren 
groter geworden. de winkeliers waren van hun kant bang voor de verwarring die de 
term “geïntegreerd” bij de consument zou wekken.167 

de milieu-organisaties als snM en Milieudefensie zetten dan ook in de loop der 
jaren hun kaarten meer en meer in op de geïntegreerde landbouw: zowel om de gang-
bare boeren voor een milieuvriendelijker landbouw te winnen als uit zorg voor het 
wereldvoedselprobleem.168 dat betekende niet dat de milieu-organisaties zich afkeer-
den van de biologische landbouw. Zo ondertekenden zij in 1985 een oproep van dKA 
aan minister braks om de vervuiling die de landbouw veroorzaakte niet af te wentelen 
op de belastingbetaler maar het principe “de vervuiler betaalt” toe te passen. daar- 
bij tekenden ze aan dat er sprake was van concurrentievervalsing zodat de biologische 

165    boeringa, Kan Nederland zichzelf voeden met ecologische landbouw, dKA, 1975, 3, p. 28. in zijn berekening konden 6 
mensen met 0,9 ha worden gevoed en zou 0,1 ha over blijven voor natuur. 

166    Pimentel, World food, pestlosses, 1978, p. 12 e.v. hij wees o.a. op de oogst- en bewaarverliezen die hoger uitvielen 
dan de meeropbrengsten door toedoen van bestrijdingsmiddelen. als voorbeeld voor het hoge 
energiegebruik noemde hij dat voor 1 ha maïs 860 liter aan olie- equivalenten nodig waren. Tenslotte noemde 
hij de nog niet te berekenen verarming van de biodiversiteit die in de toekomst op micro-organisch niveau de 
productie zou bedreigen (p. 181). in Food and energy resources, 1984, p. 7 e.v., werkte Pimentel de input van fossiele 
energie verder uit. bij maïs (vooral gebruikt als veevoeder) was de energie-efficiëncy 3,5; bij tarwe tussen de 1 
en 5 en bij appels 0,9 (p. 7 e.v.).

167    bij het schuilenburgproject hadden de initiatiefnemers al voor de benoeming van een econoom gepleit (zie 
hoofdstuk 3). ondanks de succesvolle resultaten, vooral van het obs-project , werd na de mislukking van het 
genoemde appelkeurmerk geen pogingen meer gedaan om tot een keurmerk voor geïntegreerde producten te 
komen. (o.a. interviews  Kees water en rob wijnands).

168    Zie hoofdstuk 5 over de oprichting van clM en het interview met reijnders die overigens zelf wel 
biologische producten kocht. het laatste was niet het geval bij alle biologische telers waarbij rekening moet 
worden gehouden met hun beperkte koopkracht). Van den ham, 2008, p. 38, bevestigt de relatief geringe 
aandacht van de milieubeweging voor de biologische landbouw in deze periode.
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landbouw met zijn hogere prijzen in het nadeel was.169 Voordien hadden zij de protes-
ten ondersteund tegen de verlaging van het melkquota van biologische – inclusief bd- 
melkveehouders. de overproductie kon hun immers niet worden verweten.170 het 
ontbrak de biologische landbouw na het vertrek van leeflang bij dKA aan voldoende 
lobbykracht. wel bleef ze een belangrijk forum voor de belangenbehartiging van de 
biologische landbouw. Zo bracht ze in 1989 het “Tien Punten Programma” uit dat tot doel 
had de omschakeling van gangbare bedrijven te bevorderen.171 het gros van de indivi-
duele boeren had tijd noch ambitie hun belangen op de politieke agenda te zetten.172 
Toch waren er onder hen die buitenparlementaire acties organiseerden ondermeer 
tegen de heffing van het landbouwschap om de wetgever te wijzen op het discrimi-
nerende landbouwbeleid. deze acties kregen alle de steun van nVel.173 

De consument 

uit het begin van dit hoofdstuk blijkt dat de vraag naar alternatieve producten begin 
jaren 70 sterk groeide. het waren aanvankelijk vooral de reformwinkels die van deze 
groei profiteerden al waren de meeste producten uit hun assortiment niet alternatief 
geteeld.174 de vraag was grotendeels te danken aan het groeiende milieubewustzijn en 
aan de negatieve publicaties over de gangbare landbouw en voeding die soms toxico-
fobische afmetingen aannam. 

in amsterdam waren het de kabouterwinkels die aan de vraag van alternatieve stu-
denten probeerden te voldoen. hun initiatief werd gevolgd in groningen en andere 
universiteitssteden. wageningen nam hierbij een bijzondere positie in: niet alleen 
omdat de landbouw hogeschool het centrum was van landbouwkundig onderzoek 
en onderwijs maar ook omdat een aanzienlijk deel van de studenten van boerenaf-
komst was. wageningen was een conservatief bolwerk en ook de studenten waren 
geen voorlopers in het studentenprotest van die jaren.175 Pas in de loop van de jaren 
70 uitten studenten kritische geluiden over het landbouwbeleid. deze leidden tot  
de oprichting van de boerengroep waaruit de werkgroep beter Zuivel beleid voort-
kwam. Met alternatieve landbouw hadden deze organisaties overigens niets van doen. 
de eerste biologische producten vonden hun wieg in de tuin van M.f. Mõrzer bruins, 

169   dKA 1986, 1, p. 44. de brief werd door 23 organisaties ondertekend. braks weigerde op het verzoek in te gaan. 
het enige resultaat was de toezegging dat het lei onderzoek zou doen naar de betekenis van de biologische 
landbouw. 

170   h. schelhaas, (interview), toenmalig voorzitter van het Productschap voor Zuivel, vond (ook achteraf ) de 
korting terecht. 

171     dKA 1989, 68, p. 5. ideeën als het vormen van associaties van gemengde bedrijven en het garanderen van een 
minimuminkomen om de financiering mogelijk te maken, kwamen van J.d. van Mansvelt. Jan Juffermans 
pleitte voor een parlementaire enquête om de ontsporing van het landbouwbeleid te analyseren (dKA, 1990, 
74, p. 44).

172   enkelingen waren actief in een (werkgroep van) partijen als d’66, PPr en PsP. naar mijn weten was er van de 
biologische boeren niemand prominent actief in een standsorganisatie. Zelf was ik tussen 1975 en 1978 lid van 
de toenmalige gelderse boerenbond. nadat de redactie van het verenigingsblad mijn ingezonden artikelen 
stelselmatig weigerde, gaf ik mijn lidmaatschap op. in het laatste ingezonden artikel stelde ik de 
persoonsverheerlijking van de toenmalige voorzitter aan de kaak.

173     e.l, 1984, 5, p. 97 e.v. bij een actie in 1987 tot het behoud van de extensieve veehouderij speelden eko-boeren 
  een hoofdrol. een bijzondere anekdote is dat ondanks de zeer teleurstellende opkomst – er waren slechts 1500 
in plaats van de verwachte 5000 boeren aanwezig op de protestvergadering in hoogeveen (1987) – de bijna 
voltallige landelijke en provinciale pers positief verslag deed over de bijeenkomst. Toen de voorzitter voor de 
vergadering meende dat minister braks binnenkwam, vroeg hij hem de hal te verlaten omdat hij zijn 
persoonlijke veiligheid niet kon garanderen. het was niet braks maar een verslaggever van het TV-Journaal. 
in een gesprek tijdens de prijsuitreiking van een nederlandse wijnkeuring in 2005 herinnerde braks zich deze 
bijeenkomst omdat hij op die dag in hoogeveen een evenement moest openen. 

174   dKA 1976, 4. p. 18.
175   een aardige typering hiervan geeft frank westerman in de inleiding van zijn Ingenieurs van de ziel, 2002.
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hoogleraar natuurbeheer. hij stelde op verzoek van alternatieve studenten ruimte 
beschikbaar voor de verkoop van onbespoten groeten en fruit. spoedig kregen de stu-
denten de beschikking over een winkelpand dat onder de naam Pé Pastinakel succes-
vol verder ging.176

de vragen zijn nu: wat was het profiel van de alternatieve consumenten in deze 
periode en welke factoren bepaalden de omvang van het koperspubliek? uit de studie 
van simone van den ham177 blijkt dat slechts twee onderzoeken uit de jaren 70 bekend 
zijn. het eerste betrof een marktonderzoek naar biologische tuinbouwproducten 
onder klanten van 14 alternatieve verkoopkanalen in den haag (1972). hieruit blijkt 
dat gezondheid, gevolgd door milieu en smaak de belangrijkste aankoopmotieven 
waren. het tweede onderzoek werd gehouden onder de klanten van de belly in 
amsterdam (1974). ook hier scoorde gezondheid het hoogst. hoewel niet uitdrukkelijk 
naar milieu als motief is gevraagd, worden “politieke redenen” en “het steunen van de 
alternatieve landbouw”als tweede genoemd. in het amsterdamse onderzoek valt de 
waardering voor de smaak met 22 procent van de respondenten op.178 uit de resultaten 
van de belly blijkt ook dat de meeste klanten student of hoog opgeleid zijn. uit het 
weinige onderzoek in de jaren 80 blijkt dat het gezondheidsmotief belangrijker is gewor-
den en dat van milieu is verminderd. de consumenten bestaan in meerderheid uit de 
leeftijdsgroep beneden de 35 jaar; ze zijn hoger opgeleid en de meesten zijn politiek links 
georiënteerd.179 de groei van het aantal “gezondheidsconsumenten” is de spiegel van de 
toegenomen vrees voor additieven in de jaren 80. deze kan in verband worden gebracht 
met de bezorgdheid over de, al of niet vermeende, toename van allergieën.180

De alternatieve winkels en hun prijzen

de eerste alternatieve winkels en eethuisjes openden hun deuren begin jaren 70 in 
amsterdam, gevolgd door de grote steden in de randstad en in groningen. een aantal 
van de nieuwe winkels had de rechtsvorm van een stichting of coöperatie wat in de 
lijn lag met de antikapitalistische ideologie in die jaren.

aanvankelijk bleven de consumenten in de provinciesteden aangewezen op de 
reformwinkels. Met de groei van het aantal alternatieve winkels, eethuisjes, consu-
mentenkringen en verkoop aan huis groeide de omzet in de jaren 70 sterk. ondanks 
deze groei bleef de omzet in vergelijking met de gangbare producten marginaal.181

176    interview inno Kock van de natuurvoedingswinkel buys en Ko in wageningen 
177    haar eerder genoemde Wens en werkelijkheid, 2008, is een verkorte uitgave van haar gedegen doctoraalscriptie 

(Vu 2007).
178    Van den ham, 2008, p. 99 e.v. in den haag is het onderzoek uitgevoerd door het lei. de belly deed het 

onderzoek op eigen initiatief. bij het laatste is opvallend dat 9 procent als belangrijkste motief de 
macrobiotische voedingsleer noemde.

179    idem p. 103 e.v. de onderzoeken zijn verricht bij de alternatieve winkels de belly en Markus in amsterdam 
(1980), de provincie groningen (1982) door de wetenschapswinkel aldaar en door b. wieringa e.a., 
gepubliceerd in economisch-statistische berichten (1983, 68, p. 1028 e.v.). winkeliers in het centrum van het 
land die ik indertijd leverde, gaven te kennen dat het gros van de consumenten betrekkelijk jong was; zij 
schatten het inkomen op modaal tot iets bovenmodaal in. het laatste komt overeen met mijn klanten aan 
huis. opvallend was het aantal van mijn klanten dat het Moerman- dieet volgde of allergisch was voor 
bestrijdingsmiddelen of hoge nitraatgehaltes. de belangstelling van patiënten met het Moerman-dieet werd 
door Jan holthuis, directeur van sKAl bevestigd. 

180   Vruchtbare aarde besteedde meer dan eens aandacht aan de relatie tussen bestrijdingsmiddelen en 
allergieën. Zo wordt in Va, 1985, 6, p. 6, een amerikaans onderzoek dat zou wijzen op een verband met het 
eten van bespoten appels en perziken. in dit verband wijs ik op het onderzoek naar histamine in hoofdstuk 5.

181    nieuwendijk, Roeien tegen de stroom in, 1983, schat op p. 57 het aantal consumenten in 1981 op 2 à 3 procent.  
in zijn studie wijst hij er op dat een deel van de consumenten in kleinere gemeentes hun eigen groentes 
kweekten.
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een aantal redenen voor het uitblijven van een massale consumentenomslag valt af 
te leiden uit het gedetailleerde onderzoek van barend nieuwendijk. een factor als 
bereikbaarheid speelde zeker, maar geen overheersende rol. in dit verband valt op te 
merken dat nederland in tegenstelling tot ondermeer belgië, californië en frankrijk 
geen recente traditie van boerenmarkten kende. Pas in 1984 lukte het dKA na bestuur-
lijk geruis de gemeente boxtel zover te krijgen een boerenmarkt te organiseren.182

een factor die een grotere rol speelde was het gebrek aan stabiele levering. dit was 
zeker het geval bij groenten in de winter en het vroege voorjaar.183 hierbij speelde tot 
midden jaren 80 de opvatting van veel winkeliers dat producten afkomstig van zware 
stookteelten en die uit verre landen taboe waren.184 belangrijker wellicht was het 
gebrek aan versheid en het uiterlijk van groenten en fruit.185 genoemde factoren eisten 
temeer hun tol naarmate de supermarkten hogere eisen stelden aan het uiterlijk van 
deze producten, die in toenemende mate voorverpakt en kant en klaar werden aange-
boden. daarnaast kon de ambiance een rol spelen. het bijna even grote percentage 
vrijwilligers als betaalde krachten186 en de soms weinig aantrekkelijke inrichting van 
winkels in die jaren wijzen op een gebrek aan al of niet bewuste professionaliteit.187 
Tenslotte valt op de factor “prijs” weinig af te dingen. al in een vroeg stadium werd 
van overheidszijde op de hogere prijzen van de alternatieve producten gewezen. 
opvallend is dat van “officiële zijde” nooit de term prijs-kwaliteitsverhouding werd 
genoemd. dat lag in zoverre voor de hand omdat het gangbare productieapparaat 
vreesde voor een diskwalificatie van haar waren. 

uit het voorgaande blijkt dat de verdeelcentra de producenten een redelijke prijs 
wilden betalen. het probleem was en bleef wat een “redelijke prijs” is. in de praktijk 
werd in overleg met de producenten een gemiddelde vastgesteld die voor groenten en 

182     dKA 1984, 51, p. 33. in amsterdam werd de boerenmarkt in 1989 opgericht. het initiatief van Mariken de 
goede bleek al snel een succes.

183    idem, p. 45
184  dat gold minder voor bd-winkeliers. eind jaren 70 betrokken zij bd-sinaasappels uit sicilië.
185     in 1980/1 had slechts 26 procent van de respondenten een koelcel (nieuwendijk, p. 43). interessant is het 

citaat van de voedingsvoorlichtster benner (1956) in Vogt, Entstehung, 2000, p. 256 dat de omzet van 
biologische groenten van het Zwitserse grootwinkelbedrijf Migros binnen enkele jaren meer dan 
verdubbelde: niet omdat de consumenten bewust “biologisch” kochten maar vooral vanwege aspecten als 
uiterlijk, smaak en houdbaarheid . 

186    nieuwendijk, Roeien, 1983, p. 49.
187   dat kon ook in het voordeel werken als de klanten juist om die reden hun winkel trouw bleven. een voorbeeld 

begin jaren 90 was de winkel ekodrome in utrecht die verstandelijk gehandicapten in dienst had. 
nieuwendijk memoreert op p. 49 dat de winkels weinig of niets aan afzetbevordering deden.

Alternatieve winkels 164  132

Reform-winkels 1  119

Konsumentenkringen 52  24

(= onbekend) 2  7

Totaal 219  282

Eko-verdeelcentraAfzetpunten B.D.-verdeelcentra

Bron B. Nieuwendijk, Roeien tegen de stroom in,  p. 39
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zuivelproducten mede het karakter had van een kleinschaligheidstoeslag.188 nieuwen-
dijk kwam voor groenten en fruit in de periode 1975-1980 op een gemiddelde groot-
handelsmarge 30 tot 26 procent en van een kleinhandelsmarge van 31 tot 37 procent. 
overigens verdiende een aantal winkels niets of nauwelijks aan deze producten. in 
onderstaande grafiek worden de prijsverschillen met de gangbare sector weergegeven. 
hieruit blijkt hoeveel de prijzen die de alternatieve telers kregen, gemiddeld boven die 
van hun gangbare collega’s lagen. 

de winkels moesten het vooral hebben van de verkoop van brood en droogwaren. 
groente en fruit volgden als derde en zuivelproducten als vierde omzetfactor.189 

de kritiek van gangbare landbouwzijde op het elitaire karakter van de consumenten 
die bereid waren een hogere prijs voor alternatieve producten te betalen, werd steevast 
weerlegd met het argument dat deze niet duurder uit waren mits zij de consumptie 
van vlees drastisch beperkten.190 uit onderzoek midden jaren 80 in duitsland bleek 
dat de consument van biologische producten een modaal inkomen had.191 om die 
reden had dKA een vaste kookrubriek die voorzag in gevarieerde vegetarische recep-
ten.192 Peilingen na 1985 zouden uitwijzen dat een deel van de gangbare consumenten 
bereid was tussen de 20 en 30 procent meer voor biologische producten uit te geven.193 

188    Zo was de consumentenprijs van de door het boldercentrum verhandelde kaas van Vermeer in udenhout 50 
cent per kilo hoger dan de Terschellingerkaas die door ondermeer aquarius werd verhandeld. de marge van 
de laatste was hoger dan die van het boldercentrum. in dKA, 1978, 1, p. 8 wijt de schrijver John onstwedde 
het prijsverschil aan de kleinschaligheid.

189   nieuwendijk, p. 44. 
190   aan de discussies over vleesgebruik heeft Verdonk, Het dierloze gerecht, 2009, p. 236 e.v. aandacht besteed. al 

eerder werd vastgesteld dat de bd-aanhangers niet principieel vegetarisch waren. de eerste bd-slagerij, de 
groene weg, werd in 1983 in utrecht geopend. Voor veruit de meeste alternatieve winkels was de verkoop 
van vlees in dit tijdvak nog een taboe. 

191     Vogt, Entstehung, 2000, p. 280. in dit onderzoek wordt bevestigd dat de consument van biologische producten 
aanzienlijk minder geld besteedt aan vlees en genotsmiddelen. hierbij moet rekening worden gehouden met 
het feit dat “de gemiddelde duitse consument” sterker gericht is op gezondheid dan de nederlandse 
(persoonlijke noot). 

192    deze rubriek werd jarenlang verzorgd door de diëtisten louise van gisteren en greet hospers. de laatste 
publiceerde in 1982 een ecologisch kookboek dat een oplage van ca. 10.000 zou bereiken. opvallend was het 
vriendelijke voorwoord van de voedingshoogleraar hautvast.

193    dKA, 1986, 3, p. 48 e.v. gelet op het verloop van de omzetten in de volgende jaren, mag aan de waarde van dit 
soort onderzoeken worden getwijfeld.
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in dit verband zijn de resultaten van een enquête in 1984 onder de antroposofisch geori-
enteerde lezers van de Vruchtbare aarde interessant. Van de respondenten, die in meer-
derheid hoger zijn opgeleid, blijkt dat bijna de helft minder dan 60 procent van hun 
voedingsmiddelenbudget besteedt aan bd-producten en bijna éénderde minder dan 10 
procent. Voor de helft van deze groep werd de prijs als grootste bezwaar genoemd.194 

in 1989 publiceerde de Voedingsraad een rapport over biologische voeding. de 
belangrijkste conclusies waren dat de verkrijgbaarheid onvoldoende was maar dat er 
in smaak en voedingsstoffen weinig relevante verschillen met de gangbare producten 
waren aangetoond. wel was het residu van bestrijdingsmiddelen van de laatste hoger. 
deze werden evenmin als de additieven van de gangbare voeding niet schadelijk 
geacht. gepleit werd voor een lange termijnonderzoek.195

aan het eind van de jaren 80 kreeg de biologische voeding steun van de culinaire 
journalist Johannes van dam.196 het was op de drempel van het decennium dat de bio-
logische landbouw serieuze aandacht begon te krijgen. het was in de tijd dat een aantal 
biologische winkels zich professioneler begonnen te positioneren als natuurvoedings-
winkels, ook al omdat de eerste supermarktketens in het biologisch segment stapten.197

Conclusie

in dit hoofdstuk kwam de vraag aan de orde onder welke omstandigheden de alterna-
tieve landbouw in de jaren 70 in nederland van de grond kwam. het was de anarchis-
tische Kabouterbeweging die rond 1970 vanuit ideeën van milieu en leefbaarheid de 
alternatieve producten propageerde. een sleutelrol speelde de “ideoloog” roel van 
duyn die opgegroeid was in een antroposofisch milieu. het was vervolgens de voor-
malige wetenschapsjournalist sietz leeflang die via de oprichting van de Kleine 
aarde de alternatieve landbouw en voeding een platform bezorgde. het beginsel van 
kleinschaligheid was een wezenlijk onderdeel van hun ideologie. 

alternatieve landbouw was in de jaren 70 een baaierd van landbouwmethoden en 
voedingstheorieën. onder “alternatieve landbouw” werd verstaan: een landbouw 
zonder het gebruik van gif en kunstmest; een definitie die weliswaar als vlag de lading 
niet geheel dekte maar voldoende duidelijk was als profilering tegenover de gangbare 
landbouw. het duurde evenwel tot het midden van de jaren 70 voordat de eerste bedrij-
ven omschakelden en – deels onervaren – nieuwkomers zich aan hun alternatieve expe-
riment waagden. de meesten sloten zich aan bij de bd-vereniging hoewel slechts een 
kleine minderheid de bd-landbouwmethode aanhing. de motieven tot de toeloop 
moeten dan ook vooral gezocht worden in de wens zich te profileren tegenover de 
gangbare landbouw en de afzetmogelijkheden die het bd-handelsmerk bood. opval-
lend is dat met het initiatief van dKA ook boeren en tuinders tevoorschijn kwamen 
die los van een “historisch-filosofische” levensbeschouwing zoals in landen als Zwit-
serland en het V.K., op grond van eigen ervaring al biologisch boerden. de tuinders 
herkenden zich het meest in de organische bodemleer van de Zwitserse Müller-rusch. 
de meestal onervaren nieuwkomers richtten zich vooral op de vollegronds tuinbouw. 

194    Va, 1984, 4, p. 17 e.v. Van de ruim 4300 verzonden formulieren werd er bijna 850 ingevuld.
195    dKA, 1989, 1, p. 43.
196     Va, 1989, 4, p. 17. Van dam schreef zijn columns o.a. in elseviers weekblad. hij koos voor biologische 

producten vanwege de smaak. overzee bepleitte kroonprins charles in dat jaar voor omschakeling naar de 
biologische landbouw.

197    de eerste die deze stap had gedaan, was de supermarktketen Torro.
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Ze waren vaak betrekkelijk jong en hoog opgeleid; zij of hun partners hadden veelal 
een nevenbaan.

Voorts werd de vraag gesteld naar de belangrijkste problemen van de alternatieve 
boeren en agrariërs bij de uitoefening van hun bedrijf. uit het onderzoek blijkt dat de 
melkveehouders, ook na omschakeling, tot de invoering van het melkquotum, de 
minste en de fruittelers de meeste problemen hadden bij de fysieke exploitatie van 
hun bedrijf. in toenemende mate werd de afzet als grootste probleem ervaren. aan-
vankelijk konden de meesten hun producten kwijt via de bd- en later de biologische 
verdeelcentra. de oprichting van de laatste was een initiatief van dKA. een minder-
heid zette hun producten af via gangbare kanalen als melkfabrieken en veilingen. de 
afzetproblemen begonnen pas echt te knellen toen de verdeelcentra te veel producen-
ten toelieten zonder dat er voldoende consumentenvraag tegenover stond. Voor de 
groenten- en fruittelers die hun producten via de gangbare kanalen afzetten, zag de 
toekomst er somber uit toen spanje tot de eeg werd toegelaten. het faillissement van 
de biologische verdeelcentra in 1987 die bovendien nog openstaande rekeningen nalie-
ten, dreigde de sector een gevoelige klap toe te brengen. het failleren was vooral het 
gevolg van factoren als gebrek aan logistiek inzicht en verliesgevende marges die 
ondermeer berustten op de opvattingen over een fatsoenlijke kostprijs en kleinscha-
ligheid. Één van de gevolgen was dat grotere bedrijven zich gingen toeleggen op de 
grove groenteteelt. net als in de gangbare landbouw was er sprake van een verdrin-
gingseffect. het was mede dank zij odin die met een nieuwe formule de vershandel 
een doorstart bezorgde. naast odin en de nieuwe band waren het enkele coöperatieve 
afzetorganisaties van telers die hun markt vooral in de export zochten. bij dit alles 
vormde de financiering van de biologische activiteiten een probleem. de desinteresse 
van de “gangbare” banken leidde ondermeer tot de oprichting van de Triodosbank die 
overigens niet in staat bleek de faillissementen van de verdeelcentra te voorkomen.

Veel aandacht in deze studie krijgen de problemen rond de invoering van een keur-
merk. al snel bleek dat niet alle alternatieve producten even alternatief waren als de 
consument mocht verwachten. het was arie van genderen, die al vroeg pleitte voor 
een apart keurmerk dat in tegenstelling tot het bd-handelsmerk demeter, door een 
onafhankelijke instantie moest worden gecontroleerd. het duurde ongeveer 12 jaar 
voordat hij zijn streven zag beloond met het eKo-merk. het trage verloop werd ver-
oorzaakt door factoren als gebrek aan actieve medewerking van de belanghebbenden, 
expertise en financiën, verschil van mening tussen de ecologische en bd-vertegen-
woordigers en gebrek aan medewerking van de overheid. het Ministerie van land-
bouw had midden ’70 wel enige belangstelling getoond voor de invoering van een keur-
merk maar liet deze tot in de tweede helft jaren 80 varen. onder druk van de nade-
rende regelgeving van de e.g. pakte met Mvl de draad weer op. de eKo-richtlijnen 
overleefden het faillissement van de verdeelcentra; ze werden in 1991 zelfs normstel-
lend voor de sector. de vertegenwoordigers van de bd-sector accepteerden tenslotte, 
met behoud van het handelsmerk demeter, ook de eKo-normen. 

uit het vorige hoofdstuk blijkt dat de overheid na het kabinet den uyl hoegenaamd 
geen belangstelling meer toonde voor de biologische sector. het rapport van de com-
missie alternatieve landbouw leidde tot veel weerstand in het gangbare landbouw-
agglomeraat. het enige concrete resultaat was de inrichting van en het onderzoek op 
het bd-proefbedrijf in nagele dat na een moeizame start onder de bezielende leiding 
van Pieter Vereijken opvallende resultaten boekte. Tot eind jaren 80 bedroeg het 
onderzoeksbudget voor de biologische landbouw een fractie van dat van de gangbare 
sector. de sector zelf was niet in staat enig onderzoek van betekenis te financieren. 
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de oprichting van het louis bolkinstituut was op zichzelf van betekenis maar zijn 
onderzoeksactiviteiten waren bij gebrek aan middelen beperkt. ook de voorlichting 
moest de steun van de overheid ontberen. weliswaar kreeg de bd-landbouw onder 
het kabinet den uyl subsidie voor twee voorlichters maar daar bleef het bij. de biolo-
gische sector ontving pas eind jaren 80 enige steun van overheidszijde. dus waren de 
biologische boeren lange tijd aangewezen op gangbare voorlichters en hun media die 
in zijn algemeenheid, zoals uit het vorige hoofdstuk bleek, weinig op hadden met deze 
vorm van landbouw. Met het verschijnen van ekoland kreeg de voorlichting langza-
merhand een professionele inhoud. het onderwijs bleef onderbedeeld. behoudens de 
bd-opleiding aan de warmonderhof die in de jaren 70 veel studenten trok, besteedden 
slechts enkele gangbare opleidingen in de jaren 80 aandacht aan de biologische land-
bouw. wel werd in 1980 aan de landbouw hogeschool na veel discussie een leerstoel 
alternatieve landbouw ingesteld.

naar de vraag waarom een consumentendoorbraak uitbleef, is weinig onderzoek 
gedaan. wel moet hierbij worden aangetekend dat de aanvankelijke groei van de alter-
natieve landbouw vraaggericht was. uit de motieven van kopers blijkt dat het gezond-
heidsmotief overheerste, gevolgd door bezorgdheid over het milieu. in de jaren 80 
werd het gezondheidsmotief belangrijker. dit had mede of vooral te maken met de 
publiciteit over residuen van bestrijdingsmiddelen en additieven in het gangbare 
voedsel. een niet te kwantificeren percentage consumenten bestond dan ook uit 
mensen die een dieet volgden of uit ouders wier kinderen een allergie hadden. de stag-
nerende consumentengroei in de jaren 80 werd mede veroorzaakt door een steeds 
gevarieerder aanbod aan fris ogende verswaren en gemaksvoeding van de supermark-
ten (zie hoofdstuk 5). de alternatieve winkels, al of niet gevangen in de ideologie van 
kleinschaligheid en milieu, waren niet in staat op de snelle veranderingen in het super-
marktgebeuren, te reageren. Voorts speelden factoren als bereikbaarheid, gebrek aan 
assortiment en stabiele levering een rol.
uit prijsvergelijkingonderzoek blijkt dat de alternatieve producten gemiddeld 20-50 
procent duurder waren dan die van de gangbare. hoewel het gangbare landbouwbe-
drijfsleven steeds wees op de hogere productiekosten als bottelnek voor de alterna-
tieve productiewijze, kan de stelling van de “onbetaalbaarheid van het biologische 
product” niet worden bewezen. uit consumentenprofielen blijkt dat de meerderheid 
van de alternatieve consumenten een modaal tot iets bovenmodaal inkomen had. de 
alternatieve voedingsvoorlichters bleven er op wijzen dat het biologisch voedselpakket 
niet duurder hoefde te zijn mits men de vleesconsumptie drastisch beperkte. het-
zelfde argument gebruikten de pleitbezorgers van de biologische landbouw tegen het 
argument dat deze vorm van landbouw de wereldvoedselvoorziening zou bedreigen. 
de groeiende landbouwoverschotten wezen al begin jaren 80 op het tegendeel. 
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hoofdstuk 7 

libeRAlisaTie en onZeKerheid  
(1990-2001) 

de ineenstorting van het sovjet imperium leverde het bewijs dat democratie en eco-
nomische liberalisme definitief hadden gezegevierd. dat was althans de toon van 
enkele gezaghebbende ideologen al probeerden de Vs de schijn van triomfalisme te 
vermijden.1 de macht van de V.s. en in haar kielzog de staten van de europese unie 
leek voor goed gevestigd. dit uitte zich ondermeer in de pogingen van de V.s., gesteund 
door andere agrarische grootmachten, de wereldhandel versneld te liberaliseren.2 de 
europese unie (eu) probeerde deze versnelling te vertragen. de derde wereldlanden 
kozen positie al naar gelang van hun belangen. in oost-azië voltrokken zich belang-
rijke veranderingen: in Japan stagneerde de economische groei geleidelijk3 terwijl die 
van china in snel tempo toenam. landen als indonesië en india ontwikkelden zich 
zelfs tot voedselexporteurs. de landen van het Midden-oosten en noord-afrika 
werden daarentegen steeds afhankelijker van de voedselproductie van de V.s. en de 
e.u.. dat gold nog in sterkere mate voor afrikaanse landen bezuiden de sahara: vooral 
in de delen die geteisterd werden door (burger)oorlogen en droogtes. 

de overigens voor agrarische producten moeizame liberalisering van de wereldhan-
del ging sluipenderwijs ten koste van de amerikaanse handels- en betalingsbalans. de 
industriële productie van zowel de V.s. als van de eu verplaatste zich in toenemende 
mate naar de lagelonenlanden. bovendien belastten de amerikaanse rol van wereld-
leider en de daaraan verbonden oorlogen zoals in irak en de hoorn van afrika de beta-
lingsbalans. Zo werden de V.s. steeds meer afhankelijk van buitenlandse financiers als 
Japan en china. 

op 19 juli 1999 “registreerde” de Verenigde naties de geboorte van de 6 miljardste 
wereldbewoner. Ze schatten voor het jaar 2050 het aantal monden op minimaal 7,6 en 
maximaal op 10,6 miljard. de angst voor overbevolking en ondervoeding werd na het 
brundtlandrapport minder in termen van agrarische productie als wel in termen van 
duurzaamheid geformuleerd. de Milieuconferentie van rio de Janeiro in 1992 moest 
de Vn-lidstaten na stockholm 20 jaar eerder, een impuls tot duurzame ontwikkeling 
geven. artikel 8 luidde: “om een duurzame ontwikkeling en betere kwaliteit van leven 
voor alle mensen te bereiken zouden staten niet-duurzame productiewijzen en con-
sumptiepatronen moeten beperken en elimineren en passende demografische beleids-
maatregelen moeten nemen”. het verschil tussen ambitie en werkelijkheid bleef voor-
lopig groot.

in de luwte van het streven naar duurzaamheid ontkiemden de cellen van een 
nieuwe agrarische technologie: de toepassing van genetische modificatie (gM) kreeg 
de landbouw op een aantal continenten in haar greep. deze viel samen met de (na)
werking van het neoliberalisme waarvan de privatisering van het landbouwkundig 

1   young e.a., International relations, 2004, p. 605 e.v.
2     na 1985 overtrof het volume van door multinationals verhandelde producten de overige interstatelijke handel 

(idem p. 614). 
3    Japan werd in 1997/8 door een economische crisis getroffen waarvan het zich moeizaam herstelde (idem p. 661).
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onderzoek een gevolg was.4 stond de wereld na de ontdekkingen van Von liebig en 
borlaugh voor een derde agrarische revolutie?

De Europese Unie

de europese unie (eu)5 raakte na een periode van stagnatie begin jaren 90 in een 
stroomversnelling. Met het Verdrag van Maastricht (1992) besloten tien van de twaalf 
lidstaten tot de instelling van de economisch Monetaire unie (eMu) die op 1 januari 
2002 tot invoering van de euro moest leiden. Voor de landbouw zou de gemeenschap-
pelijke munt verregaande gevolgen hebben. aan het stelsel van gecompliceerde groene 
koersen zou een einde komen. Zo ver was het nog niet. Koud na Maastricht dwong 
een speculatiegolf italië, spanje en Portugal tot devaluatie van hun munt.6 in het 
kielzog van duitsland kreeg nederland te maken met een sterke gulden die haar agra-
rische concurrentiepositie geen goed deed. de uitbreiding van de eu met finland, 
oostenrijk en Zweden was daarentegen wel gunstig voor de agrarische export.

belangrijker nog was de landbouwhervorming die de geschiedenis inging als de 
Mcsharry-reform, genoemd naar de ierse landbouwcommissaris. het was de meest 
ingrijpende hervorming sinds Mansholt. de doeleinden van Mcsharry waren: het 
herstel van het marktevenwicht, het terugdringen van de landbouwuitgaven, de ver-
sterking van de internationale concurrentiepositie – met het oog op de wTo7 – en een 
evenwichtiger ondersteuning van de boeren.8 als instrument koos de eu nu, in ruil 
voor het afbouwen van prijssubsidies, voor directe inkomenssteun aan de boeren. na 
moeizame onderhandelingen vonden de regeringsleiders elkaar in hectaretoeslagen 
voor de sterkst beschermde producten. hiertegenover stond dat de prijssubsidies lang-
zaam zouden worden verminderd om in de volgende eeuw te worden afgeschaft.9 

in het kader van de “Set aside- richtlijn” had de europese commissie in 1989 voor het 
eerst in haar bestaan de biologische landbouw als aparte sector erkend. nu konden land-
bouw- en milieudoelstellingen, bijna 30 jaar na carson, aan elkaar worden gekoppeld.10 
Toch bleven de concrete landbouwmilieudoelstellingen in deze periode vaag.11 de 
braaklegging was één van de weinige instrumenten die het landbouwmilieu voorlopig 
ten goede kwam.12 andere “Cross compliance-overeenkomsten” om deze doelstellingen 

4   richard, Private versus Public, in agribusiness, 2004, p, 270. 
5    de naam werd op 1 januari 1993 ingevoerd.
6   de hoogh, 1994, p. 84 e.v.
7    de wTo - world Trade organisation - verving in 1995 de gatt.
8    de hoogh, 1994, p. 59. de evenwichtigheid had betrekking op het probleem dat 80 procent van de steun naar 20 

procent van de boeren ging. de op handen zijnde uitbreiding van de eu met oosteuropese landen speelde bij 
Mcsharry op de achtergrond mee.

9     de prijsgarantie voor tarwe, in 1983 nog 54 cent//kg, liep van 38 cent in 1990 terug tot 31 cent/kg in 1994. (Van 
der bijl, Europees Landbouwbeleid, 1997, p. 4). later werd overeengekomen dat in 2014 melk zou worden 
vrijgegeven. 

10   oskam, EU policy, 2010, p. 32 en p. 341 e.v. de eerste concrete landbouwmilieumaatregelen tot dan toe waren: de 
Vogelrichtlijn (1979) en de nitraatrichtlijn (1991). de “subsidiële” erkenning was niet zonder discussies tot 
stand gekomen. het probleem was dat de uitvoering afhankelijk was van de lidstaten (bron: lampkin, Collected 
papers, 1990, p. 1. e.v.).

11   oskam, EU-policy, 2010, p. 361 e.v.
12   in 1995 was 5,5 procent van het landbouwareaal van de eu braak gelegd. Voor een klein deel werd hier koolzaad 

als grondstof voor biodiesel geteeld. in nederland was slechts 0,7 procent van het landbouwareaal braak gelegd 
(Van der bijl, 1997, p. 10). dat waren waarschijnlijk vooral bewerkelijke kopakkers (interview akkerbouwer r. 
oostdijk).
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te bereiken, werden als instrument nauwelijks toegepast.13 de belangrijkste redenen 
hiervoor waren de verplichting van de nationale overheden tot medefinanciering en 
de weigering van de boerenorganisaties milieumaatregelen zonder financiële compen-
satie te ondersteunen. een mijlpaal voor de milieuvriendelijke landbouw was dat  
Mcsharry de biologische landbouw uitdrukkelijk in zijn beleid opnam. Mede door 
toedoen van de eu- regelgeving kreeg de biologische landbouw in nederland voor het 
eerst substantiële financiële steun.14 Van een werkelijke omslag ten gunste van deze 
vorm van landbouw was in dit decennium overigens geen sprake.financieel had Mcs-
harry wel succes: in 2002 was het aandeel van de landbouwuitgaven teruggebracht tot 
48 procent van de totale europese begroting.15

niet minder belangrijk waren de beleidsontwikkelingen op het gebied van voedsel-
veiligheid. onder druk van de bse-crisis en de varkenspest in de tweede helft van de 
jaren 90 besloten de europese regeringsleiders tot strengere regelgeving op veterinair 
en fytosanitair terrein (1999). dit werd bevorderd doordat het europese Parlement op 
dit beleidsonderdeel medewetgevende bevoegdheid had afgedwongen.16 in het kader 
van de voedselveiligheid en het behoud van biodiversiteit speelde de gM-discussie 
een belangrijke rol.17

Landbouw en milieu binnen de context van het economisch beleid 
en ontwikkeling

het cda-Pvda Kabinet lubbers iii (1989-1994) ging onder het motto “sociale Ver-
nieuwing” voort met bezuinigen. aanvankelijk bedroeg de economische groei ca. 4 
procent maar mede door de gevolgen van de oorlog tegen irak (1991) zakte deze terug 
tot 2 procent. in 1993 bedroeg de nationale schuld nog 77 procent van het bnP terwijl 
het Verdrag van Maastricht als maximum 60 procent voorschreef. bovendien was 7,4 
procent van de beroepsbevolking in dat jaar werkloos. ondanks de schok van het 
brundtlandrapport kwam het kabinet op milieugebied niet verder dan de wet Mili-
eubeheer (1993) die de bestaande wetgeving op lucht-, water- en bodemverontreiniging 
verving en aanvulde.18 de landbouw bleef vooralsnog voor strengere milieueisen 
gespaard.19

het kabinet lubbers iii werd verrassend20 opgevolgd door een coalitie van Pvda, 
VVd en d’66 die de twee termijnen bijna voltooide (1994-2002). na een dip in 1994 
nam de economische groei toe tot ruim 4 procent in 2000. bovendien was de arbeids-
participatie deels door een strenger arbeidsongeschiktheidsbeleid (wao) en door meer 
deeltijdarbeid sterk toegenomen. nederland kon dan ook, ondanks de verlaging van 
de belastingdruk, zonder probleem aan de voorwaarden tot toetreding van de eMu 
voldoen. de zogenoemde Paarse kabinetten vervolgden het al eerder in gang gezette 
beleid van privatisering van overheidsdiensten. bovendien werden via de nederlandse 

13     V.d. bijl, 1997, p. 12 e.v. cross compliance betekent hier het verbinden van milieuvoorwaarden aan financiële 
steun. het plan “natura 2000” om europese natuurgebieden met elkaar te verbinden was in beginsel ook een 
vorm van cross compliance. in nederland had deze al eerder vorm gekregen in beheersovereenkomsten met 
boeren in daartoe aangewezen gebieden.

14   Zie hoofdstuk 8.
15    oskam, EU policy, 2010, p. 78. in 1970 bedroeg dit 85 procent en in 1992 was dit 56 procent.
16    idem, p. 61.
17    hierop word verder in het hoofdstuk ingegaan.
18   in 1994 kwam de wet bodembescherming tot stand die de sanering van vervuilde bodems regelde.
19    dit wordt later in het hoofdstuk uitgewerkt. 
20   “Verrassend” omdat de confessionele partijen sinds 1918 de regeringscoalities hadden gedomineerd. 
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Mededingingsautoriteit (nMa) een aantal kartels onder druk van de eu ontmanteld. 
Qua internationaal beleid kon nederland slechts schipperen in naVo- en eu-verband. 
haar medewerking aan de naVo-missie in bosnië liep uit op een menselijk drama21 
zonder economische gevolgen. Met de uitbreiding van de eu en de groeiende anti-
europese stemming liet de regering het oorspronkelijke integratie-elan varen en ging 
zij over tot een pragmatischer opstelling in communautaire zaken.22 Voor de landbouw 
koos zij voor een geleidelijke liberalisering die ingegeven werd door de gunstig geachte 
concurrentiepositie van de zuivel-, bloemen- en plantgoedsector.

aan het eind van de 20e eeuw was de nederlandse industrie meer dan in enig ander 
decennium buitengaats gegaan. dat gold ook voor een deel van de agrochemische 
industrie die haar belangen van de hand deed als gevolg van de ongunstige kostprijs-
ontwikkelingen en de verlopende patenten. langzaam groeide het besef dat de beteke-
nis van de landbouw als aandeel in het bnP verminderde en daarom geen bovenma-
tige bescherming meer verdiende. het aandeel van de primaire land- en tuinbouw-
bouwsector bedroeg in 2000 nog slechts 2,4 procent en voor dat van de verwerking 
van de binnenlandse grondstoffen 6,2 procent. het werkgelegenheidsaandeel van de 
primaire sector was verminderd tot circa 2,5 procent.23 bovendien konden de Paarse 
Kabinetten onder invloed van de media de aanspraken op natuur en milieu niet langer 
negeren. hierbij speelde de schandalen of bestuurlijke onmacht van het ruim 25 jaar 
door het cda gedomineerde Ministerie van lnV de critici van het landbouwbeleid 
in de kaart.24 Tenslotte deden de beelden van de gekke koeienziekte (bse) en de kosten 
die met de varkenspest (1997) en de mond-en klauwzeerepidemie (MKZ) (2001) waren 
gemoeid, (het aanzien van) de veesector geen goed.

Zo haalde nederland in 2000, mede door de brede toepassing van de informatietech-
nologie, steeds meer inkomsten uit de diensten- waaronder de transportsector.25 de 
keerzijde van “nederland als distributieland” met zijn hoge uitstoot van fijn stof en 
co2, werd slechts door de milieubeweging aan de kaak gesteld.26 de milieuwetgeving 
werd onder de Paarse kabinetten aangevuld met ondermeer de invoering van de 
ecotax (1995), de uitvoering van het Meerjarenplan gewasbescherming (MJPg), de 
jaarlijkse Milieubalans (1996), de natuurbeschermingswet (1997) en de invoering van 
de mineralenheffing (1999). 

Landbouwmilieubeleid

uit hoofdstuk 5 bleek dat het Meerjarenplan gewasbescherming (MJPg) in 1989 
onder onderzoekers en voorlichters opschudding veroorzaakte. de meest bedreigden 
waren evenwel de boeren en de agrochemische industrie en -handel. 

21    de militaire missie bleek niet in staat de genocide van de bosniërs in srebenicza te beletten. na een rapport 
van het niod trad het Tweede Kabinet Kok in 2002 alsnog af.

22   wielenga, Nederland in de Twintigste Eeuw, 2009, p. 312.
23    Van bruchem e.a., Agrarische structuur en beleid, 2008, p. 18 e.v. waarschijnlijk is de seizoensarbeid niet 

meegerekend. evenmin het aandeel van illegalen die vooral in de sier-, groenten- en fruitteelt werkzaam 
waren.

24    in 1990 moest minister braks als gevolg van visserijfraude aftreden. na de ontdekking van deze fraude 
kwamen in de loop der jaren meer onrechtmatigheden aan het licht. Zie verder in dit hoofdstuk.

25    sluyterman, Kerende kansen, 2003, p. 307.
26    het partijprogramma van groen links (1998) schreef: “nederland als distributieland doet het ergste vrezen.”
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de volgende vragen dienen zich aan:
– wat hield het plan in? 
– welke gevolgen had het plan voor de land- en tuinbouwsector?
– welke weerstanden riep het op?
– werden de beoogde resultaten van het plan respectievelijk in 1995 en 2000 bereikt?

het MJPg had al een geschiedenis achter de rug voordat het actueel leek te worden. 
in 1983 hadden de betrokken bewindslieden de nota gewasbescherming uitgebracht. 
het hoofddoel, te weten het terugdringen van bestrijdingsmiddelen werd, bij lange na 
niet bereikt. in tegendeel: in de periode 1984 - 1987 was het gebruik zelfs toegenomen. 
in 1989 stuurden de bewindslieden de nota “naar een taakstellend meerjarenplan 
gewasbescherming” naar de Tweede Kamer. de nota beoogde een sterk verminderde 
structurele afhankelijkheid van bestrijdingsmiddelen in het jaar 2000.27 het duurde 
evenwel nog drie jaar voordat het Ministerie van lnV het MJPg als “een concreet 
beleidsvoornemen” presenteerde. het plan werd voorgelegd aan 19 organisaties.28 

de belangrijkste doeleinden waren: een verminderde structurele afhankelijkheid 
van chemische gewasbeschermingsmiddelen; een substantiële afname van het gebruik 
van deze middelen29 en vermindering van de emissies in het milieu. randvoorwaarden 
waren: het beschikbaar blijven van een breed pakket gewasbeschermingsmiddelen en 
het verbieden van middelen die uit milieu-oogpunt onaanvaardbaar schadelijk zijn. 
Voorts besteedde het MJPg aandacht aan de arbeidsomstandigheden van de gebrui-
kers. het stelde vast dat er sprake was van een oververtegenwoordiging aan beroeps-
vergiftigingen. om het aantal terug te dringen stelde het “toetsing van de deskundig-
heid van beroepsmatig betrokkenen” in het vooruitzicht.30 Voor de agrochemische 
industrie voorzag het een daling van de omzet al zou dit door het substitutie-effect 
worden verzacht.31 de vrees was vooral dat de industrie niet meer zou investeren in 
middelen voor de vele kleine teelten die nederland telde wat tot illegaal gebruik zou 
leiden.32 Tenslotte werd de stimulering van de biologische landbouw genoemd als 
instrument voor een schoner landbouwmilieu al bleef er twijfel of deze vorm van land-
bouw een substantieel deel van de markt zou kunnen veroveren.33 

hoe dachten de voornaamste belanghebbenden over het plan? 
de vertegenwoordiger van het georganiseerde landbouwbedrijfsleven noemde 

ondermeer als bezwaren: het gebrek aan harmonisatie binnen de eu, de intensiviteit 
van de nederlandse landbouw, de export en het niet op zijn taak berekende 

27   Meerjarenplan Gewasbescherming (MJPg), 1990, p. 3 e.v.
28   onder andere het landbouwbedrijfsleven, nefyto, milieu- consumentenorganisaties en de unie van 

waterschappen.
29   “substantieel” bleek een rekbaar begrip. aanvankelijk noemde lnV een vermindering van 60 procent aan 

grondontsmettingsmiddelen en 46 procent van de overige middelen voor het jaar 1995. in juni 1990 stelde 
minister braks n.a.v. Kamervragen de percentages bij tot respectievelijk 80 procent en 50 procent met als 
einddoelstelling 80 procent in 2000. (Kamervragen feenstra, 1990, nr. 762). in 1991 werden de percentages 
bijgesteld tot 39 procent voor 1995 en 60 procent voor 2000 – inclusief grondontsmettingsmiddelen. (bron: gb, 
1991, p. 99).

30   MJPg, p. 58. in hoofdstuk 5 merkte ik op dat het nVic tot 2000 de vergiftigingsgevallen niet apart 
registreerde.

31     idem, p. 124. Volgens het MJPg werd ca. 33 procent van de nederlandse productie in het binnenland afgezet. 
substitutie slaat op nieuwe middelen waarvoor in het algemeen een hogere prijs kon worden berekend.

32   idem, p. 124 e.v. Merkwaardigerwijs werd de aardappelteelt een kleine teelt genoemd. de agrarische sector 
noemde dit argument in de jaren’90 om bestaande middelen als “onmisbaar” te bestempelen. in nederland 
werden ca. 600 gewassen op commerciële basis geteeld die door ruim 5000 belagers waaronder onkruiden, 
konden worden bedreigd (gb 1990, p. 172). 

33   MJPg, p. 67. 
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voorlichtingsapparaat dat in 1990 was geprivatiseerd.34 Van voorlichtingszijde werd 
gewezen op het gebrek aan menskracht en deskundigheid bij de inmiddels geprivati-
seerde dienst landbouwvoorlichting (dlV).35

de scherpste kritiek kwam van de agrochemische industrie. de woordvoerder voor-
spelde het einde van veel land- en tuinbouwbedrijven als het middelenpakket werd 
verschraald ook al omdat de generatie nieuwe middelen zeker niet vóór 2000 marktrijp 
zouden zijn. daarbij wees hij op de hoge kosten van ontwikkeling in een tijd dat veel 
patenten afliepen.36 

het gematigde commentaar van de vertegenwoordiger van het landbouwbedrijfsle-
ven is het meest opmerkelijk. deze was als voorzitter van de akkerbouwcommissie 
van de Zuidelijke landbouw Maatschappij het meest doordrongen van de maatschap-
pelijke kritiek op de landbouwpraktijk. representatief voor de hele sector was hij niet; 
zeker niet voor de glastuinbouw en de fruitteelt.37 het commentaar van voorlichtings-
zijde was het minst verrassend. sinds de jaren 50 was de voorlichting gericht geweest 
op chemische bestrijding. Typerend in dit verband is dat het Ministerie van lnV een 
boek over gewasbescherming voor het agrarisch onderwijs uitbracht omdat de gang-
bare leerboeken niet in de benodigde kennis voorzagen.38 Met de privatisering van de 
overheidsvoorlichting werden de telers afhankelijker van commerciële voorlichters.39 
Met dit al was het opvallend dat geen van genoemde vertegenwoordigers aandacht 
besteedde aan de vraag of het volumebeleid – en niet het stoffenbeleid – wel het belang-
rijkste criterium voor het MJPg moest zijn.40

ondanks de maatschappelijke en politieke druk werd het plan middels een wijziging 
van de bestrijdingsmiddelenwet pas in 1995 van kracht: het had er 12 jaar over gedaan; 
anders gezegd: ruim 30 jaar had de wetgever erover gedaan de onheilsboodschap van 
carsons dode lente ter harte te nemen. Kort, gelet op de millennia-oude landbouw-
geschiedenis; lang, gelet op de exponentiële groei van de kennisontwikkeling en haar 
toepassing sinds 1962. het MJPg werd op basis van een convenant met het landbouw-
bedrijfsleven uitgevoerd. de overheid had als sanctie dat ze de normen zou aanscher-
pen als de doelstellingen niet werden gehaald.

de vraag is waarom de aanscherping van het bestrijdingsmiddelenbeleid zo lang 
moest duren? uiteraard vormen vermeende belangen van de agrarische sector en 
deels de belangen van de agrochemische industrie en handel een deel van de verkla-
ring. niet uit te vlakken is de rol van de overheid i.c. het Ministerie van lnV. hoe 
men de economische orde sinds ca 1880 ook typeert, onmiskenbaar is de groeiende 
invloed van de overheid sindsdien op de landbouw geweest zo blijkt uit de vooraf-

34   gb 1991, p. 99. het commentaar werd geuit op een speciaal georganiseerd congres t.g.v. het 100-jarig bestaan 
 van de Koninklijke nederlandse Planteziektenkundige Vereniging.

35    gb 1991, p. 106 e.v. de dlV beschikte over 30 teams waarvan er één voorlichter voor 20 procent van zijn tijd 
aandacht aan gewasbescherming mocht besteden. deze voorlichters werden ondersteund door het nieuwe 
informatie- en Kenniscentrum (iKc). in de praktijk betekende dit ondermeer dat het contact tussen 
onderzoekers en voorlichters verschraalde. een voorbeeld: als een onderzoeker wilde overleggen met een 
voorlichter, moest dat tegen betaling waarin het onderzoeksbudget niet voorzag. een ander effect was dat 
boeren de commerciële voorlichters slechts bestelden om een “recept” voor een plantenziekte.

36    idem, p. 113 e.v. 
37    idem, p. 99. het is opvallend dat de betreffende akkerbouwer J.c. geluk uit dinteloord niet het standpunt van 

het toen nog bestaande landbouwschap uitdroeg. niet uit te sluiten valt dat geluk als suikerbietenteler meer 
oog had voor een minder schadelijke benadering van ziekten en plagen. het instituut voor rationele 
suikerproductie had al sinds de jaren 50 proeven gedaan met biologische bestrijding van aaltjes.

38    hanemaaijer e.a., Gewasbescherming omschreven, 1992. aan het boek werkten o.a. lucas reijnders, Joke bloksma 
en w.J. ravensberg van Koppert b.V. mee.

39    dit had ondermeer tot gevolg dat de commerciële voorlichters zich waagden aan “het grijze gebied tussen 
toegelaten en niet-toegelaten toepassingen” (bron gb 1995, p. 88). 

40   op de bijeenkomst waren belangrijke gasten, o.a. staatssecretaris gabor aanwezig. de reden dat niemand van 
de milieubeweging het woord voerde, is onduidelijk. 
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gaande hoofdstukken. 
ondanks de maatschappelijke en politieke kritiek op het beleid ten aanzien van 

natuurbescherming, dierenwelzijn, mest en bestrijdingsmiddelen sinds het begin van 
de jaren 70 was het ministerie steeds in staat geweest deze te ontkennen of te pareren. 
boegbeeld in deze periode was gerrit braks die met een korte onderbreking het depar-
tement tussen 1980 en 1990 aanvoerde. Vooral de latere jaren werd zijn ministerie 
geteisterd door schandalen zoals de fraude in de bosbouw, de zwarte melk, het mest-
beleid en tenslotte de visfraude die hem in 1987 bijna ten val bracht.41 het was onder 
zijn bewind dat de in 1987 benoemde directeur van de Planteziektenkundige dienst 
(Pd) zich gedwongen zag ontslag te nemen. goewie was de architect van het MJPg 
die in korte tijd erin was geslaagd alle belanghebbenden achter het plan te scharen.42 
in 1989 had hij vaart gezet achter het plan vanwege de drinkwaterproblematiek. het 
was Tjibbe Joustra, de secretaris-generaal, die het tegenhield. een gevolg was dat een 
aantal gemotiveerde medewerkers van de Pd ontslag namen.43 braks liet goewie 
vallen wat hem niet alleen door de oppositie maar ook door de Pvda, coalitiegenoot, 
werd kwalijk genomen. in 1990 was zijn positie als minister door een opstapeling van 
schandalen onmogelijk geworden. als gevolg van de nooit aangepakte visfraude liet 
de Pvda hem vallen zonder dat dit leidde tot een breuk in de coalitie.

hoe valt de rol van braks als falende minister te duiden? hij was de eerste minister 
die na Mansholt hèt maatschappelijk en politiek gezicht van de landbouw uitstraalde.44 
afkomstig uit een kinderrijk boerengezin uit de varkensrijke Peel, had hij tijdens zijn 
werk op de boerderij via avondstudie zijn toelating tot de landbouw hoge school afge-
dwongen en zijn studie met succes afgerond. hij maakte carrière als secretaris van de 
ncb en als landbouwattaché in brussel voordat hij in 1977 in de Tweede Kamer werd 
gekozen en in 1980 tot minister werd benoemd. hij stond bekend als een harde werker 
die met zijn jovialiteit en moedig optreden de sympathie van de boeren genoot. daarbij 
was hij een pragmaticus en geen ideoloog.45 

naast overeenkomsten met Mansholt: boerenafkomst (zij het qua aard en omvang 
van bedrijf duidelijk verschillend), intelligentie, ijver, charisma en europese gezind-
heid zijn de volgende verschillen wellicht bepalend geweest voor zijn falen. Mansholt 
was een bevlogen ideoloog die europa wilde vormgeven; met oog voor de grote lijn en 
de details; een politicus die zijn naaste medewerkers wist te inspireren. braks was 
daarentegen een man voor wie brussel het speelveld was van commerciële belangen. 
door zijn brusselse activiteiten liet hij gevoelige dossiers geheel over aan zijn ambte-
naren en maakte zich daarmee van hen afhankelijk. in tegenstelling tot de directieve 
Mansholt liet hij zich in goed vertrouwen door drukte of uit gemakzucht door zijn 
ambtenaren leiden. uiteraard speelde het verschil in tijdgeest een rol. natuur en 
milieu speelden onder zijn bewind een veel grotere rol dan onder Mansholt maar voor 
die belangen had hij weinig oog.46

41    Van der Kroon, Ministerie in Crisis, 1994, p. 11.
42     ook van nefyto al roept dit de nodige vragen op. in ruil voor een verbod van de schadelijkste middelen zou 

het cTb de toelatingsprocedure voor nieuwe middelen vereenvoudigen. de voorzitter van nefyto, b. 
hoppenbrouwer, verklaarde voor de TV dat hij boos was over de lange procedures voor toelating van 
milieuvriendelijker middelen en over het ontbreken van besluitvaardigheid van de overheid (Van der Kroon, 
1994, p. 204). in een interview sloot goewie niet uit dat er sprake was van lippendienst. Vertraging van de 
uitvoering van het MJPg zou de industrie namelijk geen windeieren leggen.

43    Van der Kroon, 1994, 175 e.v.
44   biesheuvel was dit wellicht ook maar zijn ministerschap was van korte duur.
45    Van der Kroon, 1994, p. 301 e.v.
46   Typerend was de uitspraak van f. Prillewitz, directeur natuurbeheer, na het onderbrengen van deze afdeling 

bij lnV in 1983: “we zijn ingekwartierd bij de vijand” na de fusie moest de top van natuurbeheer het veld 
ruimen (Van der Kroon, p. 58). 



194

Zijn opvolger bukman en staatssecretaris gabor, verantwoordelijk voor natuur en 
MJPg, waren niet in staat orde op zaken te stellen. beide bewindslieden lagen dan 
ook permanent onder vuur van de media en de oppositie.47 de verklaring hiervoor 
moet niet alleen in hun gebrekkige bestuurskwaliteiten en wellicht in hun weerzin 
tegen beleidsverandering worden gezocht maar vooral in de bestuurscultuur van het 
departement.48 de onderzoeksjournalist oscar van der Kroon beschrijft in “Ministerie 
in Crisis” het functioneren van het departement tussen 1982 en 1995. de in het boek 
geciteerde kwalificaties lopen uiteen van een “overjuridisering”, “staat in de staat” tot 
een “stalinistisch bolwerk”. Voor de juridisering werd Tjibbe Joustra, als jongste secre-
taris-generaal in de ambtelijke geschiedenis, verantwoordelijk gesteld. de juridische 
afdeling, de grootste van alle departementen op die van Justitie na, weigerde de poli-
tiek gevoelige dossiers aan te pakken of liet ze verdwijnen. 

de karakteristiek “staat in de staat” had niet alleen betrekking op onwil tot goed 
overleg met andere departementen maar ook op zijn eigen buitengewone macht. het 
had bevoegdheden die andere departementen buiten hun eigen werkterrein ontbeer-
den zoals op die van (ondermeer universitair) onderwijs, buitenlandse zaken via land-
bouwattachés, opsporing (aid) en invloed op de rechtspraak via het college voor het 
bedrijfsleven. regelgeving en uitvoering konden in de onderhavige organisatie gemak-
kelijk worden gesaboteerd. “stalinistisch” had betrekking op de behandeling van gewe-
tensvolle ambtenaren die niet langer konden zwijgen over de praktijken bij ondermeer 
natuurbeheer, Pd, aid en de rijksdienst voor Vee en Vlees (rVV).49 Kritiek werd 
genegeerd of gestraft met overplaatsing, schorsing, ontslag; zelfs het middel voorlopige 
hechtenis werd niet geschuwd. 

de kritiek van gezaghebbende mensen als Mansholt, wijffels en winsemius en de 
oppositie, gevoed door brede aandacht in de media, had tot resultaat dat het departe-
ment werd doorgelicht. Zo schreef het adviesbureau Twijnstra en gudde in 1991 een 
vernietigend oordeel over het functioneren van het departement.50 aangezien 
bukman niets deed met het rapport, eiste de oppositie een parlementair onderzoek. 
dit wist bukman te voorkomen door het af te kopen met een zware onderzoekscom-
missie onder leiding van de voormalige minister en latere eurocommissaris neely 
Kroes. het verslag (1992) was terughoudend waar het de algemene beleidsontwikke-
ling betrof. wel had het zware kritiek op het natuur-, mest- en gewasbeschermings-
beleid. ook bevestigde het rapport de intimidatiepraktijken, het afserveren van hoge 
ambtenaren en de bedragen die hiermee waren gemoeid. het rapport gaf als aanbeve-
ling de belangen van natuur en milieu gelijkwaardig met die van landbouw te stellen 
en deze onder politieke verantwoordelijkheid van één minister te brengen.51 ondanks 
het rapport en de aandacht van de media, bleven de verantwoordelijke bewindslieden 

47    idem, p. 175 e.v.
48   die weerzin was niet onbegrijpelijk gelet op zijn westlandse tuindersafkomst. de van oorsprong anti-

revolutionaire bukman had carrière gemaakt in de ncTb. J.d. gabor was voor zijn nieuwe ambt 
burgemeester geweest.

49     bij het rVV ging het ondermeer over het gedogen van groeihormonen waarbij het overgrote deel van de 
veeartsen betrokken zou zijn en de weigering de salmonella bij pluimveeslachterijen aan te pakken (Van der 
Kroon, p. 260-280). de vleeskeuring, vanouds in handen van gemeenten, was na een lange aanloop en sterke 
oppositie van veeartsen en consumentenorganisaties in 1985 gecentraliseerd in het rVV met lnV als politiek 
verantwoordelijk departement ( bron: P.a. Koolmees: Vleeskeuring, 1991, p. 118 e.v.). de reorganisatie was 
volgens Koolmees voor veel medewerkers aangrijpend en demotiverend. het gebruik van clenbuterol kwam 
in de ikon-uitzending van 02-02-1995 uitvoerig aan de orde.

50    Van der Kroon, p. 178 e.v.
51     idem, p. 241 e.v. en nos-laat, 22-05-1992.
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en hun secretaris-generaal aan.52 de parlementaire oppositie kreeg de Pvda nu niet 
mee de politieke en ambtelijke top ten val te brengen. de bejaarde Mansholt gaf als 
commentaar: “het parlement is zwak, ronduit zwak”.53 

Verkiezingsprogramma’s 54

in hoeverre had het falen van het departement invloed op de verkiezingsprogramma’s 
voor de verkiezingen van 1994 en 1998? het meest opvallende was dat van de Pvda 
die zich onder verwijzing naar rio de Janeiro slechts in algemene termen over natuur 
en milieu uitliet. concrete maatregelen ten aanzien van het landbouwmilieu werden 
niet genoemd. Pas in 1998 sprak zij zich uit voor ondermeer de vergroening van het 
belastingstelsel; de modernisering van de landbouw binnen de milieuplafonds; het 
verbinden van de inkomenssteun aan boeren met milieuverplichtingen en het streven 
naar het aandeel van de biologische landbouw van 10 procent in 2010. daarnaast vroeg 
ze aandacht voor een snellere uitvoering van de ecologische hoofd structuur (ehs) 
en een forse reductie van de varkensstapel.55

ook de VVd was in 1994 weinig concreet over landbouw. wel bepleitte het pro-
gramma net als in voorgaande jaren het beginsel “de vervuiler betaalt” maar dit werd 
ook nu niet nader uitgewerkt. de partij was “in constructieve samenwerking met de 
landbouw” voor een snellere uitbreiding van natuurgebieden.56 in 1998 telde het land-
bouwprogramma aanzienlijk meer woorden. Zo “verdiende de biologische landbouw 
aandacht” en werd een herstructurering van de glastuinbouw en de intensieve vee-
houderij in het belang van milieu en dierenwelzijn noodzakelijk geacht. ook was het 
voorstander van het verbinden van inkomenssteun aan milieudoelstellingen.

d’66 was veruit het meest verregaand en gedetailleerd in haar programma van 1994. 
de partij bepleitte aanpassing van het Verdrag van rome in die zin dat het milieu de 
centrale doelstelling moest worden in het europese landbouwbeleid. in dit verband 
wilde zij een sterke financiële ondersteuning van de natuurvriendelijke en extensieve 
landbouw; een duurzame landbouw die gekenmerkt werd door evenwichtige bemes-
ting en minder afhankelijk was van giftige middelen. deze middelen mochten niet vrij 
verkrijgbaar meer zijn. de biologische landbouw moest worden bevorderd ten behoeve 
van een gezonder productiepakket. opvallend was de passage waarin werd gesproken 
over de noodzaak tot “een herziening van de taakstelling, organisatie, personele bezet-
ting en politieke leiding van het ministerie van lnV”. daarmee was d’66 de enige 
partij die consequenties wilde of durfde te trekken uit de wantoestanden op het depar-
tement.

de vraag is nu: waarom waren Pvda en VVd zo terughoudend in hun programma’s 
van 1994? niet uit te sluiten valt dat beide partijen met het oog op de verkiezingen en 
de onvermijdelijke coalitievorming het cda niet voor het blok wilden zetten. het 
onverwachte resultaat van de vorming van een Paars Kabinet gaf beide in 1998 de 
ruimte hun doelstellingen ten aanzien van het landbouwmilieu en dierenwelzijn te 

52   in 2002 werd Joustra benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van het uwV. na onthullingen over 
een excessief dure inrichting van zijn kantoor, werd hij min of meer gedwongen op te stappen waarop hij tot 
coördinator Terrorismebestrijding werd benoemd. in 2009 volgde zijn benoeming tot voorzitter van het 
Productschap voor de Tuinbouw waarna in 2010 het voorzitterschap van de onderzoeksraad voor Veiligheid 
van mr. P. van Vollenhoven overnam.

53   Van der Kroon, p. 201.
54   ontleend aan het documentatiecentrum nederlandse politieke partijen (dnPP).
55   dit was vooral ingegeven door de varkenspest met de daaraan verbonden kosten voor de overheid.
56   winsemius, de voormalige VVd-minister van VroM, was toen voorzitter van natuurmonumenten.
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formuleren. dit vermoeden wordt verbaal ondersteund door het uitvoerige programma 
van het cda in 1994. daarin wordt gesproken van de bevordering van een concurre-
rende, veilige en duurzame landbouw onder meer door de invoering van een minera-
lenboekhouding en een gebruikersregistratiesysteem van gewasbeschermings- en 
diergeneesmiddelen. hierbij worden concrete reductiewaarden van de uitstoot van 
ammoniak en bestrijdingsmiddelen voor het jaar 2000 genoemd. wel moeten de mili-
eudoelstellingen na overleg met het bedrijfsleven vertaald worden naar het individuele 
bedrijf waarin de eigen verantwoordelijkheid van de landbouwer centraal blijft. het 
programma van 1998 is (dan ook) minder ambitieus. wel spreekt het van een “duur-
zame en concurrerende landbouw” in plaats van een “concurrerende en duurzame” 
maar de kosten van een milieuvriendelijke landbouw mogen niet eenzijdig bij de 
boeren worden gelegd. ook moet er binnen de eu plaats zijn voor de intensieve land-
bouw. Tenslotte verdient de biologische landbouw steun.

Van de partijen die buiten de regering bleven, had groen links57 het meest radicale 
programma: in 1994 wordt het Mcsharry plan afgewezen. in plaats hiervan moet 
nederland in eu verband het initiatief nemen tot een biologische en diervriendelijke 
productiewijze. inmiddels dient er in het kader van de vergroening van het belasting-
stelsel een belasting op kunstmest, krachtvoer en bestrijdingsmiddelen te komen. 
bovendien moet de veestapel worden gehalveerd. in 1998 pleit de partij voor het 
afschaffen van de bio-industrie. de biologische landbouw moet binnen 15 jaar het 
wezenlijk model voor de landbouw zijn. het streven is een marktaandeel van 20 
procent van de consumentenmarkt in 2005. dat dient met fiscale maatregelen te 
worden ondersteund. de partij staat zeer terughoudend tegenover genetische modi-
ficatie.

de sgP tenslotte is zeer kritisch ten aanzien van milieumaatregelen. de partij wil 
de boeren sparen en wijst vooral op het exportbelang.58

Landbouwmilieubeleid onder paars

na 50 jaar kreeg lnV een minister in de persoon van de VVd-er J. van aartsen die 
geen binding had met de agrarische sector. Voordien was hij secretaris-generaal van 
binnenlandse Zaken geweest. het was de nieuwe coalitie kennelijk ernst de proble-
men op lnV bestuurlijk krachtig en zonder inmenging van de sector aan te pakken. 
de ambtelijke top begreep dat het menens was nu het bestaansrecht van het departe-
ment op het spel stond.59 hij trad aan in het jaar van een lichte recessie die ook de 
glastuinbouw en varkenssector had getroffen.60 Voorlopig nam hij op hoofdlijnen 
genoegen met het beleid en de begroting van zijn voorganger. de Toelichting van de 
begroting voor 1994 schreef dat nederland zijn mondiale koppositie op het gebied van 
de intensieve veehouderij moet handhaven en daarom op preventie tegen dierziekten 

57     de socialistische Partij (sP), voor het eerst in 1994 in de Kamer, besteedde in zijn programma weinig aandacht 
aan de landbouw. wel verklaarde de partij zich voor het terugdringen van de bio-industrie: opmerkelijk gelet 
op de sociaal-economische belangen van die bedrijfstak in het stamland brabant. in 1998 pleit de partij voor 
steun aan de ecologische landbouw en een grote terughoudendheid bij genetische modificatie via het “nee, 
tenzij beginsel”.

58    de sgP had een relatief grote aanhang onder de intensieve mesters op de Veluwe.
59    interview J. dirven, lid van de toenmalige directie van lnV.
60   begroting lnV 1994, p. 4. de hoge prijzen van de laatste jaren hadden tot extra investeringen geleid. het ging 

kennelijk niet om milieu-investeringen wat wijst op het gevoel in beide sectoren dat “de bomen nog wel hoger 
konden groeien”. 



197

moet inzetten.61 geconstateerd wordt dat de mestproblematiek voorlopig niet onder 
controle is. het bleef voorlopig bij woorden: binnen zes jaar eisten drie epidemieën 
hun tol. 

over de gewasbeschermingproblematiek volstond de Toelichting met de mededeling 
dat er een “lange termijn taakstelling” zou worden vastgesteld maar dat een breed 
pakket aan middelen in verband met de kleine teelten beschikbaar moest blijven. het 
probleem van de illegale importen bleef een punt van zorg maar was moeilijk aan te 
pakken. de Toelichting op de onder verantwoordelijkheid van de nieuwe minister, 
opgestelde begroting van 1995, kondigde “een kader van uniforme beginselen voor de 
beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen” voor 1996 aan.62

de terughoudende opstelling ten aanzien van de intensieve veehouderij en de tuin-
bouw krijgen reliëf gelet op hun aandeel in de nationale agrarische productie. de 
onderstaande afbeeldingen tonen het belang van beide sectoren. Voor de tuinbouw 
was dit 36 procent en voor de intensieve veehouderij 27 procent.63 het hiermee verbon-
den mestprobleem zou de minister vooral bezig houden.64 

de problemen bij de vleeskeuring werd met een “Plan van actie” aangepakt.65 Voor de 
ecologische hoofdstructuur werd ƒ 40 miljoen beschikbaar gesteld. in 1996 werden via 
de wir het stimuleren van ondermeer bedrijfsovernames en milieumaatregelen in het 

61   idem. p. 27 e.v. ook maatregelen voor restrictieve en selectieve behandelingsmiddelen werden in het 
vooruitzicht gesteld. Tot dan toe hadden voorstellen in die richting het niet gehaald. in 2010 kondigde de 
minister onder druk van de media op basis van een convenant voor 2014 een vermindering van het antibiotica 
gebruik aan. 

62   begroting 1995, p. 18. de nog steeds voorkomende problemen bij het cTb werden niet genoemd. de illegale 
import werd wel als een probleem ervaren gelet op de instelling in 1998 van een zware commissie om de 
praktijken in de glastuinbouw te onderzoeken. het voorzitterschap was in handen van h. alders, de 
voormalige minister van VroM.

63   Toelichting 1996, waarschijnlijk niet zonder reden gepubliceerd onder Van aartsen p. 12. de percentages golden 
voor de periode 1992 t/m 1994. de aardappelpootgoed sector was goed voor 3 procent. genoemde sectoren 
genoten weinig of geen eu-bescherming wat de bereidheid tot liberalisatie verklaart. 

64   nrc-handelsblad van 19-09-1995 schreef dat de begroting van 1996 voor het eerst een persoonlijk stempel van 
Van aartsen toonde. in het artikel zegt hij vooral kopzorg te hebben over de hardnekkige mestproblematiek. 
de hoeveelheid geregistreerde mest blijkt tot 16,5 miljoen ton te zijn toe- in plaats van afgenomen. 

65   begroting 1996, p. 18. het plan voor privatisering van de Keuringsdiensten van waren en hun fusie met het 
rVV werd onder druk van ondermeer de consumentenorganisaties ingetrokken.

Geen/beperkte EU-ondersteuning

(gemiddelde 1992, 1993, 1994) (1993)

Aanzienlijke EU-ondersteuning
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vooruitzicht gesteld. dat gold eveneens voor de vermindering van de administratieve 
lastendruk.66

in het kader van het milieubeleid steunde lnV initiatieven tot invoering van een 
milieukeur waarvoor de verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven werd gelegd. de 
milieukeur voor de groenten- en fruitteelt had niet het gewenste resultaat toen bleek 
dat de handel geen meerprijs betaalde.67 Voorts verwachtte het departement een ver-
betering van de voedingsmiddelenkwaliteit via het instrument van integraal keten-
beheer.68

het al onder bukman ingezette beleid ter stimulering van de biologische landbouw 
werd in 1995 geconcretiseerd met omschakelingspremies en een subsidie voor het Plat-
form biologische landbouw en Voeding.69 de hiermee gemoeide uitgaven waren ove-
rigens een fractie van de totale begroting van gemiddeld ƒ 3,8 miljard over de volgende 
jaren, ongerekend de extra uitgaven van ruim ƒ 450 miljoen in 1999 voor de opkoop 
van varkensrechten.70 Ze vielen ook in het niet bij de ƒ 300 miljoen subsidie voor de 
glastuinbouw in 1997 “om de vooraanstaande positie van hoogwaardige tuinbouwpro-
ducten te laten herwinnen”.71 het laat zien dat het exportimago van “frau antje”, sinds 
1961 hèt symbool van het gezonde en frisse nederlandse tuinbouw- en zuivelproduct, 
was aangetast. 

de varkenspest in 1997 kwam voor Van aartsen als een geschenk uit de hemel: hij 
loodste, ondanks de kritiek van de raad van state in ijltempo de wet herstructurering 
Varkenshouderij door de Kamers. de wet verplichtte de boeren tot een generieke 
korting van varkensrechten met 25 procent. Voorts werden er speciale gebieden voor 
de varkenshouderij aangewezen. Met de wet hoopte van aartsen de ammoniak- en 
fosfaatemissies terug te brengen tot de vereiste eu-richtlijn. Zijn opvolger hajo apo-
theker (d’66) erfde de uitvoeringsproblemen die de wet met zich meebracht. de boe-
renorganisaties wisten nu met bodemprocedures de rechtspraak voor hun zaak te 
winnen. daarop zocht hij financiële steun bij de minsterraad om de varkenshouders 
tegemoet te komen. daar kreeg hij evenwel nul op rekwest. daarop trad hij af en nam 
de in europa gepokt en gemazelde l. J. brinkhorst zijn portefeuille over. de vonnissen 
toonden in hoger beroep aan dat de wet niet deugde.72 hij slaagde er wèl in om de 
sector voorlopig tevreden te stellen met het opkopen van mestproductierechten door 
de overheid. Voor de mestreductie werd tussen 2000 en 2004 bijna ƒ 1 miljard uitge-
trokken.73 gelet op de uitgaven voor de varkenspest, werd het vlees zo duur betaald. 
het is merkwaardig dat het juridisch topzware departement niet bij machte was 
geweest via een consistente wettelijke aanpak het mestprobleem op te lossen.

66   idem p. 8 e.v. de toegezegde verlichting doet merkwaardig aan. Juist de onvermijdelijke mest- en 
gewasbeschermingboekhouding zou de boeren de nodige hoofdbrekens kosten. het meest gehoorde 
argument bij emigratie werd: de afkeer van de regelgeving en de tijd die men nu achter de computer moest 
doorbrengen.

67    het MbT (Milieubewuste Teelt) – keurmerk werd omschreven als “een compromis tussen milieubelang en 
korte termijn tuindersbelangen” (gb 1993, p. 116). in 1993 haakte 25 procent van de fruittelers af; niet alleen 
wegens teleurstellende prijzen maar ook uit angst op controle op niet toegestane middelen (gb 1995, p. 93).
indirect had het initiatief na 2000 “succes” toen de grootwinkelbedrijven hun eisen ten aanzien van 
bestrijdingsmiddelen aanscherpten. de telers kregen hiervoor overigens geen vergoeding.

68   deze moest via standaardprocedures de bewerkingen van het primaire tot het eindproduct aangeven. later 
werd voor de meeste producten de hhacP verplicht. 

69   begroting 1995 p. 26 e.v. Voor het Platform werd ƒ 100.000 uitgetrokken (zie hoofdstuk 8).
70   begroting 1999. 
71    begroting 1997, p. 3. de uitgaven werden uitgesmeerd over 10 jaar.
72   h. bleumink, De geschiedenis van de reconstructie, 2007, p. 52 e.v. bleumink concludeert dat de wet in feite werd 

gebruikt als instrument voor de ruimtelijke ordening. de intensieve veehouderijsector werd in zijn protest 
gesteund door de provinciale en gemeentelijke overheden in het Zuiden en oosten van het land.

73   begroting 2001, p. 72.
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dat gold, zij het minder, voor de reductie van de bestrijdingsmiddelen. wel was in 
1995 de eerste doelstelling van het MJPg in kwantitatieve zin bereikt maar was er nog 
geen enkel zicht op het bereiken van het doel van de verminderde afhankelijkheid van 
de chemische middelen.74 ook was de sector ontkomen aan een extra heffing op deze 
middelen.75 dat nam niet weg dat de verantwoordelijke staatssecretaris geke faber 
(Pvda) in 2001 als beleidsdoel voor 2010 “het huidige niveau van geïntegreerde bestrij-
ding voor alle bedrijven” formuleerde.76 de reductie van de broeikasgassen waaronder 
het zwaarwegende methaan, kreeg pas na het Klimaatverdrag van Kyoto (1997) enige 
aandacht.

het is moeilijk de Paarse kabinetten aan de hand van hun partijprogramma’s op hun 
landbouwmilieu mérites te beoordelen: deels vanwege de problemen en praktijken die 
onder het cda-bewind waren gestimuleerd en gedoogd; deels omdat het Tweede 
Kabinet Kok werd geconfronteerd met epidemieën als de bse-crisis (1996), gevolgd 
door de varkenspest (1997) en de MKZ (2001). Zij vroegen de voortdurende aandacht 
van de bewindslieden zodat er voor andere dossiers weinig tijd overbleef. de bestuurs-
crises op lnV werden onder Van aartsen wel ogenschijnlijk opgelost. daarmee ging 
de opheffingsdreiging van het departement van tafel maar van een duidelijke en doel-
treffende transitiesturing in de richting van een duurzame landbouw was ook onder 
zijn opvolgers geen sprake.77 

De strijd om het (drink)water

al in de jaren 70 had de milieubeweging het landbouwmilieubeleid aan de kaak gesteld. 
Ze had ruimschoots aandacht van de media gekregen maar concrete resultaten bleven 
tot 1995 goeddeels uit. de vraag is of er geen andere belanghebbende partijen waren 
die afhankelijk waren van het landbouwmilieu. eén van hen was de Vewin, de Vereni-
ging van waterwinbedrijven. de volgende vraag is welke actie deze bedrijven onder-
namen om hun bronnen te beschermen.

nederland had sinds het eind van de 19e eeuw een netwerk aan drinkwaterbedrijven 
opgebouwd waarop in de jaren 60 bijna alle huishoudens waren aangesloten. hoewel 
de smaak door het toedienen van chloor in sommige gemeenten te wensen overliet, 
werd de kwaliteit van het water bij wet gegarandeerd. de sterk stijgende omzet van 
flessenwater in de jaren 90 was dan ook niet te wijten aan het gebrek van vertrouwen 
van de consument maar veelmeer aan de marketing van bronwaterleveranciers. Toch 
duurde het nog geruime tijd voordat de Vewin bestuurlijk in actie kwam tegen de 
waterverontreiniging door nitraat en bestrijdingsmiddelen.78 de alarmbellen gingen 
pas rinkelen na lozingen van landbouwgif door chemische concerns als basf en ciba-
geigy in de rijn in 1986. Vervolgens bleek dat de apparatuur van de waterwinbedrijven 

74   deze vermindering was voor het overgrote deel toe te schrijven aan de daling van het gebruik van 
grondontsmettingsmiddelen in de fabrieksaardappelteelt. deze kwam deels op het conto van aKZo dat met 
een nieuw procedé van dichloorpropeen op de markt kwam. Zie verder in dit hoofdstuk.

75   de middelen behielden tot 2000 het lage bTw- tarief (6 procent).
76   begroting 2001, p. 30. de term “geïntegreerd” was trouwens aan erosie onderhevig.
77   de grootste verdienste van Van aartsen was – naast het op orde brengen van het departement – de duidelijke 

wil het mestprobleem aan te pakken. Zijn opvolger apotheker, voormalig burgemeester net als gabor en 
faber, was niet tegen de juridische obstakels en de sector opgewassen. faber was niet tot een éénduidig beleid 
in staat en had moeite haar politieke hoofd boven water te houden.

78   het duurde zo’n 25 jaar voordat de nitraten en bestrijdingsmiddelen in een aantal gebieden de 
drinkwaterbronnen hadden bereikt. Voorts speelde een rol dat de toenmalige, aan de Tu delft opgeleide, 
directies vertrouwden op een technologie die de verontreiniging zou neutraliseren (interviews J.b. 
abrahamse en leo Joosten, indertijd verbonden aan de Vewin).
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niet in staat was alle ongewenste stoffen te detecteren. Pogingen om de vervuilende 
industrieën tot informatie over de lozing van hun afvalstoffen te bewegen strandden 
op onwil.79 in hetzelfde jaar kwam de verontreiniging van enkele bronnen met 
dichloorpropeen in drenthe aan het licht.80

Zelfs de wet Verontreiniging oppervlaktewater van 1970, die tot de instelling van 
zuiveringsschappen leidde, voorzag niet in de noodzakelijke transparantie. weliswaar 
waren vooral agrochemische bedrijven in duitsland en belgië debet aan de lozingen 
maar dat nam niet weg dat ook nederlandse industrieën en vooral de landbouwsector 
hun gif diffuus en ongecontroleerd konden lozen.81 

inmiddels had de eeg in 1980 een norm voor drinkwater uitgevaardigd.82 in neder-
land werd de richtlijn in 1984 met het waterleidingbesluit geïmplementeerd. nu bleek 
hoe moeilijk en kostbaar de uitvoering was. Zo was het aanpakken van de verontrei-
niging van oppervlaktewater dat als grondstof voor drinkwater diende nog toekomst-
muziek.83 uit onderzoek in 1988 bleek dat zelfs regenwater meer dan de toegestane 
norm voor drinkwater bevatte. op grond van dit onderzoek werd de vrees geuit dat 
“de bijdrage van de atmosferische depositie van bestrijdingsmiddelen aan de totale 
dispositie in oppervlaktewater, vooral in agrarische gebieden, van groter belang kan 
zijn dan tot nu toe is verondersteld”.84 ook bleek uit onderzoek dat de uitspoeling van 
een aantal middelen naar het diepere grondwater een ander gedrag vertoonde dan tot 
nu toe, op basis van de informatie van de producenten, was aangenomen. bovendien 
bleek de persistentie van een aantal “nieuwe” stoffen sterker te zijn dan van “oude”.85 

ondanks deze uitkomsten werd nog in 1992 een verbod op het herbicide atrazin door 
het college van beroep voor het bedrijfsleven afgewezen. ook het in de omringende 
landen verboden paraquat waarvan de acute giftigheid al lang maar de persistentie 
pas later was gebleken, bleef toegelaten.86 in 1994 bevatte bijna alle oppervlaktewate-
ren teveel insecticiden. bovendien was 95 procent van het grondwater vervuild door 
de landbouw.87 inmiddels waren de analysemethoden zo ver ontwikkeld dat de meeste 
van de 400 bekende actieve stoffen konden worden gedetecteerd.88

79      bal, Herkomst van bestrijdingsmiddelen, 1989, p. 4 e.v. het ging hierbij om zo’n 40 stoffen. dat gold ook voor 
duitsland, ondanks verscherping van de bestrijdingsmiddelenwet aldaar. (bron, waibel in Workshop on 
pesticides, 1997, p. 193).

80    Zie hoofdstuk 5.
81      bal, 1989, p. 7 e.v.
82      richtlijn 80/778/eeg. deze stelde een maximum van 0,1 µgl per middel en 0,5 µgl voor alle bestrijdings-

middelen als norm. deze moest in samenhang met de richtlijn 75/440/eeg (de norm voor oppervlaktewater) 
in nationale wetgeving worden geïmplementeerd. in belgië en duitsland werden in 1985/6 maximale 
concentraties bij wet vastgesteld.

83     ruim 30 procent van het nederlandse drinkwater werd gewonnen uit oppervlaktewater.
84    baumann, De aanwezigheid van (…) bestrijdingsmiddelen in regenwater, gb, 1992, p. 123 e.v. het onderzoek naar 

bestrijdingsmiddelen in regenwater startte toen het laboratorium van de gemeentewaterleiding in 
amsterdam aantoonde dat het regenwater bij een meetpunt in heemstede 1,5 maal de toegestane hoeveelheid 
bentazon bevatte. nader onderzoek van het riVM wees uit dat één op de vijf monsters van het landelijk 
Meetnet een te hoog gehalte aan herbiciden bevatte. de verontreiniging van het drinkwater met bromide in het 
westland staat hier buiten. de huishoudens ter plaatse kregen via PVc-leidingen “hun koekje van eigen deeg”.

85     brouwer, Landbouwbestrijdingsmiddelen en milieu, gb 1992, p. 66 e.v. hieruit blijkt dat het cTb in de jaren 80 niet 
in staat was tot een adequate milieubeoordeling. 

86     gb 1994, p. 159. in 1993 schrapte het cTb in zijn beleid bij toelating van nieuwe stoffen, het onderscheid 
tussen middelen die wel of niet in grondwaterbeschermingsgebieden mochten worden gebruikt (gb 1994, p. 
230). gelet op de enorme berg van herbeoordelingsaanvragen en de nog steeds onvoldoende kennis over de 
milieu-effecten van bestaande middelen, doet dit besluit merkwaardig aan. 

87     rapport van het Ministerie van Verkeer en waterstaat. geciteerd door l. Joosten: De valkuilen van het 
bestrijdingsmiddelenbeleid, 1996 p .9. aan de landbouw werd 50 procent van de totale vervuiling van het 
oppervlaktewater toegeschreven. Tot de overige grote vervuilers behoorden de gemeenten.

88    Joosten, 1996, p. 9.
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al voor 1990 was er binnen de Vewin een discussie op gang gekomen wie de kosten 
van de zuivering moesten dragen. besloten werd deze, geschat op jaarlijks ƒ 200 
miljoen, op de consumenten te verhalen.89 ook nu werd de vervuiler gespaard.

het was pas met de invoering van het MJPg in 1995 dat de overheid een begin van 
een – maar nog steeds gebrekkig – instrumentarium in handen kreeg om de emissies 
te beperken. spuitvrije waterbermen, verfijndere apparatuur en lagere doseringen 
hadden op termijn wel effect maar het welslagen bleef afhankelijk van de motivatie 
en medewerking van de agrariërs. onderzoek en voorlichting bleken ook hier lang 
achter de feiten te hebben aangelopen.90 op basis van het beginsel van vrijwilligheid 
was er nog een lange weg te gaan. initiatieven in die richting werden genomen door 
het clM dat met behulp van zijn ontworpen Milieumeetlat de telers inzicht pro-
beerde te geven in hun spuitgedrag.91 een ander voorbeeld was het waterwinbedrijf 
Zuid-holland dat fruittelers in de bommelerwaard trachtte te winnen voor een lager 
en selectiever gebruik van middelen. dit “pilotproject” bood inderdaad perspectief .92 

het residuprobleem van de cocktail van gifstoffen in de waterbodems bleef onop-
gelost.93 in 1997 waren de emissiedoelstellingen gehaald maar bleek de waterkwaliteit 
niet te zijn verbeterd.94 in het volgende jaar wees onderzoek uit dat “bestrijdingsmid-
delen die als snel afbreekbaar bekend staan onder specifieke omstandigheden onver-
wachte toxische omzettingsproducten vormen”.95 

de vraag blijft of de Vewin de problemen eerder had kunnen voorkomen. het ant-
woord is: wellicht ten dele. Mede uit de gebrekkige aanpak van het mestprobleem 
blijkt dat de landbouwsector tot 1995 heer en meester was over het bepalen of ontwij-
ken van de milieu-agenda. Voorts is van belang te memoreren dat nederland door de 
europese wetgeving gedwongen werd tot een gezonder waterbeheer.96

Modificatie van het landbouwkundig onderzoek (1990-1995)

uit hoofdstuk 5 kwam het beeld naar boven dat het landbouwkundig onderzoek in 
1989 in verwarring verkeerde. de vraag is hoe het conglomeraat van landbouwkundige 
onderzoekers op het MJPg reageerde. begin jaren 90 werd een deel van dit onderzoek 

89   h2o, 1990, nr, 26
90   Zo werd pas in de jaren 90 de vraag gesteld waarom het middelengebruik bij telers van dezelfde gewassen tot 

factor 3 kon verschillen. in Zweden en denemarken had dit onderzoek al in 1986 plaatsgevonden.
91   Joosten, p. 33. Volgens het clM leverde het – overigens vrijwillig - werken met de Meetlat positieve uitkomsten 

op. wel werd duidelijk dat de inzet op het volume- in plaats van het stoffenbeleid een belemmering vormde 
voor een optimaal milieuresultaat (J.a.w.a. reus, Minder kilo's, minder milieubelasting, gb 1995, p. 57). Volgens 
r.a.n. Vijftigschild toonde het classificatiemodel ter beoordeling van de milieugevaren van 
bestrijdingsmiddelen van het riVM gebreken. als voorbeeld noemt hij het in de bollenteelt veel gebruikte 
bodemontsmettingsmiddel metam-natrium dat veel giftiger is voor vissen en algen dan uit het nederlandse 
toelatingsonderzoek is gebleken (gb 1995, p. 151 e.v.).

92   interview h. de Jonge, verbonden aan dunea en fruitteler w. Verhoeven in rossum. als tegenprestatie 
betaalde het waterwinbedrijf de helft van de kosten van de spuitdoppen en die van de controle op de 
apparatuur. het bedrijf had voor dit pilotproject ƒ 2 miljoen uitgetrokken. Via de Veiling Zaltbommel 
participeerden zo’n 20 fruittelers (ca. 50 procent van het aantal aangeslotenen). in 2010 overwoog dunea de 
subsidie voor een dergelijk project in het zuidelijk Maasgebied te staken met als argument dat deze in strijd 
was met het “de vervuiler betaalt principe”. in 1997 zou de milieubelasting van de deelnemende bedrijven met 
70 tot 95 procent zijn verminderd (leendertse, Toelating bestrijdingsmiddelen op maat?, gb 1999. p. 68).

93   de waterschappen kregen in de loop van de jaren 90 mede als taak de kwaliteit van het oppervlaktewater te 
controleren maar de gestelde normen hadden betrekking op de ecologische en niet op de drinkwaterkwaliteit. 

94   gb 1997, p. 195. ook het lozingenbesluit voor de glastuinbouw waarin de recirculatie van het gietwater 
verplicht werd gesteld, loste het luchtemissieprobleem niet op (gb 1997, p. 37). 

95   J.P.M. Vink, verbonden aan het riZa, in gb 1998, p. 145.
96   ik ben niet nagegaan of en in hoeverre VroM een initiërende rol in de betreffende richtlijnen heeft gehad. de 

geïnterviewden konden op deze vraag geen antwoord geven. 



202

verzelfstandigd en herverkaveld.97 Voorts werden onderzoekers min of meer verplicht 
een deel van de budgetten bij het bedrijfsleven te zoeken. de vraag of en in hoeverre 
deze reorganisaties de kwaliteit en voortgang van het onderzoek beïnvloedden, laat 
ik rusten. alle belanghebbenden, inclusief het landbouwbedrijfsleven, betreurden de 
beperking van het overheidsbudget. sommigen verwelkomden de inspanningsver-
plichting waaraan de wetenschappers nu moesten voldoen; anderen laakten het 
systeem omdat meerjarig onderzoek, bijvoorbeeld bij veldproeven, niet tot een wen-
selijk einde kon worden gebracht.98 het budget voor onderzoek naar biologische 
bestrijding werd evenwel ontzien.

ook voor dit tijdvak blijft het tijdschrift gewasbescherming een belangrijke bron. 
het laat op zijn minst een deel van de achterkant van het beleid zien dat met het MJPg 
werd geïnitieerd. het jaar 1995 is gekozen omdat het plan dit als doeljaar had aange-
merkt. het tijdschrift geeft, deels via een samenvatting van dissertaties, het verloop 
van de ontwikkeling van het plantenziektekundig onderzoek in brede zin weer. de 
invloed van nieuwe technieken, waaronder die van de genetische modificatie (gM) 
wordt geleidelijk aan zichtbaar. de publicatie van de lijst van toegestane en verboden 
middelen is inmiddels verdwenen.99

in het kader van het MJPg selecteer ik enkele onderdelen die een beeld geven van 
het onderzoek en de waardering ervan in deze periode.100 interessant zijn de resultaten 
van het onderzoek naar de poot- en fabrieksaardappelteelt. Vooral door deze teelten 
had nederland het hoogste bestrijdingsmiddelengebruik ter wereld. daar viel dus nog 
veel winst te boeken. opvallend genoeg bleek dat het middelengebruik drastisch kon 
worden gereduceerd: deels door pleksgewijze bemonstering zodat niet gehele percelen 
met grondontsmettingsmiddelen hoefden te worden behandeld en deels door toepas-
sing van een nieuw middel.101 Voorts wees onderzoek uit dat de meeste gronden van 
nature een aantal antagonisten tegen aaltjes en schimmels bevatten. dit was overigens 
al langer bekend maar met de resultaten van deze ontdekking was nog hoegenaamd 
niets gedaan.102 de term “Good Agricultural Practice” (gaP) zoals in de jaren 60 gefor-
muleerd door de fao, kon de overheid nu beleidsmatig handen en voeten geven maar 
zover durfde zij nog niet te gaan. als één van de redenen voor deze “late” ontdekking 
wordt het gebrek aan samenwerking tussen “de twee nematologische scholen” in 
wageningen genoemd.103

begin jaren 90 had een multidisciplinaire onderzoeksgroep voor het eerst via een 
methode van geïnduceerde resistentie een veelbelovend onderzoek naar een biologi-
sche bestrijding van bodemschimmels opgezet. Veldproeven moesten de eerste resul-
taten bevestigen maar de stichting natuur en Milieu (snM) vocht de proeven tot 1994 

97       in 1988 was het iPo rechtstreeks onder de directie landbouwkundig onderzoek gebracht. in 2000 ging het 
iPo samen met andere onderzoeksinstituten en proefstations op in Plant research international onder regie 
van wageningen university. biologen van andere universiteiten vreesden voor wageningse dominantie in 
het landbouwmilieu onderzoek.  

98      deze conclusie is gebaseerd op een aantal interviews.
99     deze middelen werden in de Gewasbeschermingsgids gepubliceerd.
100    de bloemen- en bollensector laat ik buiten beschouwing. deze zou zich kenmerken door een steeds grotere 

milieubelasting. Zo “vroeg” de chrysantenteelt gemiddeld 220 kg actieve stof per hectare (gb, 1990 p. 65).
101     gb 1991, p. 17 en 68. door toepassing van cis-dichloorpropeen dat resulteerde in een stoffenvermindering 

van 30-50 procent.
102     o.a. Jager e.a., Rhizoctonia Solani, gb 1992, p. 33 e.v. en oyarzun e.a., Middelen voor het beheersen, g.b. 1995, p. 126 

e.v. Voor de biologische landbouw was dit op basis van ervaring al 60 jaar een gegeven.
103    o.b.M. de Ponti in gb 1991, p. 110.
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met succes aan omdat een gM-techniek was toegepast.104 het laat voorts zien dat de 
biologische gewasbescherming nu serieus wordt genomen. behalve die van bodem-
ziekten krijgt de biologische bestrijding van insecten en schimmels aandacht.105 in 1992 
wordt voor het eerst een door de firma Koppert ontwikkeld biologisch schimmelpre-
paraat door het cTb toegelaten.106 het zou overigens nog 8 jaar duren voordat het cTb 
haast ging maken bij de beoordeling van biologische middelen.107 een andere mogelijk-
heid om het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen, was het coaten van 
zaad met stoffen die het gewas enkele maanden tegen belagers beschermden.108 

het grootste probleem was, afgezien van groeiende resistentie, de reductie van het 
herbicidengebruik.109 Zo bleek in weerwil van de doelstelling van het MJPg het her-
bicide gebruik in snijmaïs in 1994 met 25 procent te zijn toegenomen.110 het rond 1970 
nog in nederland nauwelijks voorkomende gewas, had in de loop van de jaren 80 een 
hoge vlucht genomen. de reden hiervoor was niet alleen de hogere zetmeelopbrengst 
per hectare maar ook de mogelijkheid om mestoverschotten te dumpen. de toename 
van het herbicidengebruik was in zoverre merkwaardig omdat het gewas zich tamelijk 
goed leende voor mechanische onkruidbestrijding. nu werd voor het eerst toegegeven 
dat het onderzoek naar deze vorm van bestrijding te lang was verwaarloosd. resulta-
ten op proefbedrijven toonden in 1994 aan dat geldelijke besparingen van ƒ 30 tot ƒ 100 
per ha mogelijk waren.111 dat nederland als agrarische grootmacht niet voorop liep bij 
de reductie van herbiciden blijkt ondermeer uit de cijfers in denemarken. daar had 
men al in 1986 ingezet op een reductie van 25 procent in 1990. hieraan was 15 jaar 
onderzoek voorafgegaan.112

Toch bleef er in deze periode ruimte voor een defensieve benadering van het bestrij-
dingsmiddelenprobleem. een voorbeeld hiervan is een artikel in 1993 over het gebruik 
van parathion tegen emelten in grasland. hierin wordt gesteld dat de dosering per 
hectare kan worden gehalveerd. geschat wordt dat dit over heel nederland een ver-
mindering van 50.000 liter kan bewerkstelligen.113 in 1991 hadden proeven uitgewezen 
dat de bacillus thuringiensis (bT) emelten afdoende kon bestrijden maar dat de toe-
passing in vergelijking met parathion te duur was.114 het principe van “de vervuiler 
betaalt” was in deze periode voor de landbouw nog niet aan de orde. wel kreeg de 
kosten-batenanalyse voor het eerst de aandacht van landbouweconomen.115 

104   schippers, De uitdaging van driehoeksverhoudingen, gb 1992, p. 99 e.v. schippers, hoogleraar in utrecht en 
verbonden aan het fytopathologisch laboratorium (wcs) leidde het onderzoek. snM vocht het onderzoek 
aan omdat er sprake was van een gM-bacterie. in hoogste beroep gaf de raad van state groen licht voor het 
onderzoek (gb 1994, p. 231).

105   als voorbeelden van de meest belovende resultaten: fokkema in gb 1992, p. 51; gerlach e.a., Biologische bestrijding 
van sclerotinia, gb 1995, p. 158. 

106   gb 1992, p. 51.
107   Zo was tot 1994 een niet alleen voor de biologische fruitteelt belangrijk feromoon dat werkzaam was tegen de 

bladroller en het fruitmotje en daarmee schadelijke middelen doeltreffend kon vervangen, niet toegelaten 
(gb 1994, p. 62).

108   o.a. gb 1991, p. 20 (betreft suikerbieten) en g.b. 1992, p. 74 (betreft koolsoorten). overigens bleek later dat 
bijen die de met gecoat zaad behandelde drachtplanten bezochten, stierven. in frankrijk werd het gebruik in 
zonnebloemen hierna verboden.

109   in 1991 waren ruim 80 “onkruiden” resistent tegen één of meer bestrijdingsmiddelen (gb 1992, p. 58 e.v.).
110   gb 1995, p. 102. als referentieperiode golden 1984-1988.
111   Van der weide e.a., Mechanische onkruidbestrijding in de akkerbouw, gb 1994, p. 189 e.v.
112   gb 1990, p. 24 e.v.
113   Vlug, Nieuwe inzichten in de bestrijding van emelten, gb 1993, p. 47 e.v. in duitsland was het middel al verboden.
114   gb 1991, p. 21.
115   wassink, Gewasbescherming de maat genomen, gb 1995, p. 129 e.v. dit zal zijn bevorderd omdat het cda in de 

Tweede Kamer voorafgaande aan de invoering van het MJPg om een kosten-batenanalyse had gevraagd. 
overigens hadden enkele fytopathologen als Zadoks al sinds eind jaren 70 op het kostenprobleem en 
-bewustzijn gewezen. 
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Toch werd de doelstelling van het MJPg in zoverre bereikt dat het gebruik van de 
hoeveelheid stoffen in 1995 met 45 procent was verminderd.116 deze vermindering 
kwam vooral op het conto van de akkerbouwers117 en de vollegrondse groentetelers. 
de fruitteelt- en bollensector gebruikten daarentegen ca 6 procent meer terwijl de glas-
tuinbouw met een 40 procent meerverbruik aan fungiciden de doelstelling in het 
geheel niet haalde.118 het ging hier om de hoeveelheid stoffen(volume) en niet om de 
aard van de middelen. uit de passage over de drinkwatervoorziening bleek al dat de 
verontreiniging van het oppervlaktewater in dat jaar niet was verminderd. 

het convenant tussen overheid en landbouwbedrijfsleven had maar gedeeltelijk tot 
de beoogde resultaten geleid. nog los van het ontbreken van een doelmatige voorlich-
tingsstrategie lag de zwakte van het model enerzijds in het gebrek aan wettelijke sanc-
ties en anderzijds in de afwezigheid van fiscale prikkels. Zo werd tot het jaar 2000 niet 
getornd aan het lage bTw-tarief op bestrijdingsmiddelen.

Op weg naar 2000

de resultaten stelden belanghebbenden, zij het om verschillende redenen, niet gerust. 
een deel van hen was vooral bezorgd over het gebrekkige resultaat ten aanzien van 
de afhankelijkheid van bestrijdingsmiddelen. het doel het stoffenverbruik met 68 
procent in 2000 ten opzichte van de referentieperiode 1984-1988 te verminderen, stond 
minder ter discussie. in de loop van de jaren vulde de bestrijdingsmiddelenproblema-
tiek meer dan voorheen de agenda van menige bijeenkomst en symposium. hoe zagen 
de belanghebbenden de toekomst?

op een vergadering van de inmiddels honderdjarige Koninklijke nederlandse Plan-
teziektenkundige Vereniging (KnPV) in november 1995 ontvouwden een aantal repre-
sentatieve vertegenwoordigers van de sector hun visie op het onderwerp “Gewasbe-
scherming na 2000”.119 de woordvoerder van lnV erkende dat de stoffendoelstelling 
was behaald maar toonde zich bezorgd over het gebruik van bepaalde middelen en de 
omvang van de emissie. hij vestigde zijn hoop op bedrijfsmatige integrated Pest 
Management (iPM). Zijn conclusie luidde: “er zijn resultaten geboekt maar er is nog 
een lange weg te gaan. belangrijkste resultaat is dat een proces in werking is getreden. 
daarmee moeten we verder, niet teveel naar de letter maar vooral naar de geest van 
de overeenkomst”.120

116    geregistreerd volgens opgave van nefyto. de cijfers van illegaal (op)gebruik zijn niet meegeteld. 
117    deze was vooral het gevolg van het lager gebruik van grondsontsmettingsmiddelen. 
118   gb 1996, p. 90.
119    gb 1995, p. 173-184.
120   idem, p. 173. de woordvoerder was h.T.J. Peelen van de directie lnV, afd. gewasbescherming. hij zou in 1997 

tijdens een zitting in hoger beroep de aanklacht tegen de biologische fruitteler dirk van der Ziel wegens 
overtreding van de bestrijdingsmiddelenwet ondersteunen. de aid had na een inval biologische 
plantenversterkingsmiddelen aangetroffen die hij via het bedrijf van Th. grent had betrokken. in eerste 
instantie was hij wegens vormfouten vrijgesproken maar lnV had het hierbij niet gelaten. eén van de 
argumenten van de verdediging was dat albert heijn italiaanse appels met een sKAl-keurmerk verkocht die 
met het in italië en andere landen toegelaten middel waren behandeld. Van der Ziel verloor de zaak en kreeg 
alsnog een boete opgelegd. het vonnis impliceerde dat v.d. Ziel zijn middelen ter waarde van ƒ 3000,- niet kon 
terugeisen. de formele reden was dat het middel in nederland niet was toegelaten. de materiële reden was 
dat het middel onvoldoende werkzaam zou zijn. in die zin was het gebruik van b.v. suiker als expliciet 
bestrijdingsmiddel ook verboden (ik heb de zaak van nabij gevolgd). in dat jaar werden de glasgroentetelers 
Van der sman veroordeeld tot ƒ 800,- boete wegens het gebruik van een equisetumpreparaat dat door Th. 
grent was geleverd. deze noot is ingegeven door de in de hierboven genoemde uitspraak van Peelen dat 
“vooral naar de geest van de overeenkomst” moest worden gehandeld. grent zou nadien nog in 1998 voor 
andere overtredingen worden vervolgd. de door hem verhandelde middelen werden vooral door gangbare 
tuinders die zaten te springen om alternatieven, gebruikt (bron: grent: De biologische aanpak, 2001, p. 80 ; zie 
ook hoofdstuk 8).
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de vertegenwoordiger van de agrochemische sector zag ook en vooral heil in iPM. 
hij formuleerde dit in termen van preventie met behulp van veredeling, monitoring 
en het gebruik van selectieve middelen die de natuurlijke antagonisten spaarden.121

de vertegenwoordiger van de bloembollensector wees op de noodzaak van harmo-
nisatie van het toelatingsbeleid en de buitengewone kwetsbaarheid van de fytosani-
taire positie van nederland. hij stelde dat de ontwikkeling van de gewasbescherming 
door de sector “vanuit een eigen verantwoordelijkheid zelf, en niet door de overheid, 
wordt gestuurd (…). het is uiteindelijk de markt die hierover de sector op zijn handel 
en wandel afrekent.” hij had kritiek op de verdeling en besteding van onderzoeksgel-
den maar bepleitte met een aantal sprekers voor meer subsidie.122

de vertegenwoordiger van het cTb zag als opdracht de doelstelling niet meer in 
termen van volume maar in termen van aard en risico’s van het gebruik van middelen 
te formuleren. hij erkende de problemen voor toelating van biologische middelen. hij 
was van mening dat “er andere mechanismen ontwikkeld moeten worden om ook te 
bevorderen dat biologische middelen op de markt komen”.123 een deense onderzoeker 
zette het succesvolle beleid in denemarken uiteen. het succes aldaar was mede te 
danken aan een extra heffing op bestrijdingsmiddelen waarvan een deel ten goed komt 
aan onderzoek. Voorts gaf hij een verklaring voor de snel stijgende belangstelling voor 
biologische producten.124

de teelttheoreticus r. rabbinge bepleitte een revolutionair andere benadering van 
de landbouw die met de nieuwe technologie onder handbereik lag. daarbij moesten 
productiegroei en duurzaamheid hand in hand gaan. dit zou kunnen betekenen dat, 
waar mogelijk, de intensieve landbouw meer zou moeten produceren met een opti-
male input van hulpstoffen. “die optimalisatie zal leiden tot vaak tegen-intuïtieve 
resultaten (…).”125 e.a. goewie vond de aandacht voor de bestrijdingsmiddelenwet te 
overheersend in de discussie over duurzame landbouw. de aandacht voor moleculaire 
gewasbescherming was te groot bij de preventie, beheersing en bestrijding van plagen. 
hij voorzag dat de attitude van agrariërs, handelaren en consumenten belangrijker 
zullen blijken dan onderzoek. de laatste twee “moeten ophouden met het agrariërs 
pesten.” “landbouw wordt nu vooral bepaald door overleven, en zeker niet door de 
markt”. hij is dan ook zeer somber over “het zelfsturen van de boeren met betrekking 
tot preventie”.126 

bovenstaande visies laten in hun beknoptheid zien dat actoren over een aantal 
punten nogal van mening verschilden. desalniettemin besloot de conferentievoorzitter 
de Ponti met de conclusie dat de trendbreuk vraagt om de ontwikkeling van kennis 
maar dat de overheid kennelijk niet bereid is om deze te financieren.127

121   g. Voss, verbonden aan ciba-geigi, p. 177 e.v. hierna komt de rol van het concern uitvoeriger aan bod.
122   idem p. 176. opvallend is dat de betreffende J.J.J. langeslag bij het woord “harmonisatie” de eu niet noemt. 

de sector exporteerde namelijk wereldwijd. 
123   J.s.M. boleij, toenmalig directeur cTb, p. 181. als reactie vroeg n.J. fokkema, voorzitter van het KnPV, wat 

de zin was van de ƒ 3 miljoen voor onderzoek naar biologische gewasbescherming als de overheid er van afzag 
de onderzoeksresultaten te implementeren.

124   idem, p. 175. in 1996 werd het tarief verhoogd tot 27 procent op insecticiden en 13 procent op de overige 
middelen. door vroegtijdige melding aan brussel zou het land in de toekomst gevrijwaard blijven van een 
minder strenge eu-gewasbeschermingsrichtlijn.

125   gb 1995, p. 176 e.v. rabbinge kwam uit de school van en was de opvolger van de in hoofdstuk 5 genoemde c.T. 
de wit.

126   idem, p. 182. goewie, voormalig directeur van de Pd, was inmiddels hoogleraar biologische landbouw.
127   o.b.M. de Ponti had zich als onderzoeker op het gebied van plantenveredeling onderscheiden. na een korte 

tijd directeur van het iPo te zijn geweest, stapte hij over naar het bedrijfsleven.
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uit het oogpunt van internationale vergelijking van de problematiek rond de gewas-
bescherming, is de workshop on Pesticides in wageningen 1995 vermeldenswaard.128 
aan het symposium namen onderzoekers uit bijna 20 landen deel. uit het verslag blijkt 
dat Zweden, gevolgd door denemarken, sinds midden jaren 80 het middelengebruik 
aanzienlijk had gereduceerd. in 1991 was de hoeveelheid werkzame stof in denemar-
ken al tot 2,2 kg/ha teruggebracht terwijl dat in nederland nog 17,5 kg/ha bedroeg.129 
het succesvolle beleid was een gevolg van extra aandacht aan voorlichtingsactivitei-
ten. deze hadden ertoe geleid dat het verschil in gebruik tussen telers nog maar 20 
procent bedroeg. daarnaast hadden hoge fiscale tarieven het gebruik ontmoedigd en 
waren de kosten voor verbeterde spuitapparatuur gesubsidieerd. ook in engeland was 
sinds 1983 met een gericht beleid binnen 10 jaar een vermindering van het middelen-
gebruik met 25 procent gerealiseerd.130

de kosten kregen onder voorzitterschap van landbouweconoom oskam veel aan-
dacht. Met uitzondering van Portugal kende de benelux met 6 procent bTw veruit 
het laagste tarief binnen de eu.131 Voor nederland zou een heffing van 100 procent tot 
een omzetverlies van 11 tot 14 procent in de primaire sector en tot 12 procent in de 
toeleverende handel en industrie leiden.132 Toch ziet een aantal deelnemers weinig in 
het heffingeninstrument omdat het middel te weinig selectief is. hierbij wordt opge-
merkt dat de Mcsharry maatregelen wel tot een drastische vermindering van het 
kunstmestgebruik hebben geleid.133 duitse onderzoekers wijzen daarentegen op de 
nog steeds niet toegerekende milieukosten.134. in een latere studie komen ze aan de 
hand van berekeningen tot de conclusie dat de totale kosten van het bestrijdingsmid-
delengebruik bijna anderhalf keer hoger zijn dan de opbrengsten.135

de bijdragen over de geïntegreerde en de biologische landbouw beperken zich tot 
duitsland, het Verenigd Koninkrijk (VK) en nederland. onderzoek in baden-wür-
temberg toont aan dat de biologische landbouw voldoende perspectief biedt maar dat 
ondermeer de eu-regels een grootschalige transitie belemmeren.136 uit onderzoek in 
het V.K. en nederland blijkt dat een drastische vermindering van het middelengebruik, 
inclusief stikstof, de rentabiliteit niet aantast.137

de op het symposium zeer aanwezige Zadoks wijst erop dat de totale kosten van 
het bestrijdingsmiddelengebruik sinds 1945 misschien hoger blijken te zijn dan de 
baten. hij stelt op basis van onderzoek dat de landbouw in de eu met 10 procent toe 
kan van het huidige gebruik. ook de ontwikkelingslanden kunnen met minder toe. 
hij noemt het aantal directe slachtoffers van het gebruik zorgwekkend hoog.138

128   oskam e.a., Workshop on pesticides, het verslag in boekvorm verscheen in 1997. 
129   idem, p. 19 en 67. Zweden en finland sprongen er uit met ca. 0,5 kg/ha maar dit had vooral te maken met het 

relatief kleine landbouwareaal. ook landen als spanje en Portugal scoorden laag. hierbij moet, los van de 
waarde van de officiële registratie, worden opgemerkt dat de regionale verschillen zeer groot waren. dat gold 
ook voor belgië dat met 10,7 kg/ha aanzienlijk minder gebruikte dan nederland maar het verschil in gebruik 
tussen wallonië en het landbouwintensieve Vlaanderen wordt niet vermeld.

130   idem, p. 60. dit was vooral toe te schrijven aan een sterke reductie van herbiciden.
131    idem, p. 364. het tarief in denemarken en Zweden was 25 procent. 
132   idem, p. 344.
133   idem, o.a. p. 143.
134   waibel, e.a. in Workshop, 1997, p. 189 e.v.
135   waibel, Kosten und Nutzen, 1998, xvii e.v. als voorbeeld van de toegerekende kosten noemt hij boven de directe 

kosten o.a.: waterzuivering, voedselcontrole, overheidscontrole, schade aan gezondheid en biodiversiteit. 
Volgens zijn berekening zou het algeheel verbod de deelstaten van de voormalige bondsrepubliek minder dan 
900 miljoen dM kosten ofwel 5 procent van het netto binnenlands agrarisch product. 

136   braun e.a. in Workshop 1997, p. 313 e.v. 
137   s.e. ogilvy in idem 249 e.v., en f.g. wijnands e.a., p. 226 e.v.
138   Zadoks in idem, p. 116, e.v.
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in 1997 organiseerde de KnPV een conferentie met als titel “Gewasbescherming zonder 
chemie”. een brede verzameling van de belanghebbende sectoren waaronder milieu- en 
consumentenorganisaties leverden hieraan hun bijdrage.139 Tenslotte noem ik door de 
KnPV georganiseerde gewasbeschermingsmanifestatie in 1998. deze gaf een uitvoe-
rig beeld van het lopende onderzoek en de problemen waarmee de belangrijkste 
actoren werden geconfronteerd.140 de onderwerpen die betrekking hebben op biolo-
gische bestrijding namen een prominente plaats in.141

wat leert het tijdschrift gewasbescherming nog meer wat voor deze studie van belang 
is? apart van het onderzoek naar de hiervoor vermelde kwaliteit van het oppervlak-
tewater, valt op dat de phytophthora in aardappels een steeds groter probleem vormde. 
de jaren 1992, 1998 en 1999 hadden niet alleen tot kwaliteitsverlies en opbrengstder-
ving geleid maar ook de noodzaak tot extra bespuitingen vergroot. gelet op de doel-
stellingen van het MJPg zaten de onderzoekers en voorlichters steeds meer om een 
oplossing verlegen.142 de al in de jaren 50 bepleite maatregelen als afdekking of ver-
nietiging van loof en opslag werden nu met kracht van stal gehaald.143 de chemische 
bestrijding van aaltjes die de bodem en het grondwater zwaar hadden verontreinigd, 
was naar de achtergrond verdwenen,144

een ander zorgenkind was de appel. weliswaar was een proefstation met de teelt 
van enkele schurftvrije rassen begonnen maar een nieuwe schimmel gooide al snel 
roet op de schil.145 de appelteelt kende nog steeds een veelvoud aan problemen. het 
inmiddels bijna 40 jaar oude onderzoek naar een minder milieubelastende teelt, werd 
in de toepassing nog steeds gehinderd door de traagheid van het cTb. Zo waren fero-
monen nog steeds niet toegelaten omdat deze onder de bestrijdingsmiddelenwet 
vielen. hierdoor liep nederland achter bij andere landen wat ontmoedigend werkte.146 
ditzelfde lot trof een biologisch middel tegen botrytis.147

het is opvallend dat een principiële discussie over genetische Modificatie (gM) pas 
tegen het jaar 2000, mondjesmaat, opgang komt, temeer omdat de techniek al jaren 
binnenskamers werdt toegepast en gemodificeerde zaden van tabak, soja, maïs en 
katoen inmiddels de wereldmarkt veroverden.148 wellicht werd deze omzichtigheid inge-
geven door het “antibiologische” van deze techniek en de publieke en daarmee politieke 

139   gb 1997, p. 128 e.v.
140   gb 1999, nr. 6 – speciale uitgave.
141   de artikelen zijn te veel en veelomvattend om hier te beschrijven.
142   o.a. leendertse, Toelating bestrijdingsmiddelen, gb 1999, p. 27, 68, 111. Vooral de uitspoeling naar het 

oppervlaktewater baarde zorgen.
143   in 1998 werd een aparte werkgroep binnen de KnPV ingesteld. de “uitbraak” aardappelziekte werd mede 

veroorzaakt door nieuwe fysio’s. ook de teelt van het extreem gevoelige bintje werd niet ter discussie gesteld. 
in 1999 mocht men de Pd anoniem melden of akkerbouwers zich aan de afdekregels hielden (gb 1999, p. 111). 
in de iJsselmeerpolders kregen biologische telers de schuld van het onheil (gb 2000, p. 53). Merkwaardig is 
dat het in hoofdstuk 5 genoemde artikel van Turkesteen “ins westen nichts neues” in het vergeetboek lijkt 
geraakt. Zelf deed hij nog steeds onderzoek naar de ziekte, De aardappelziekte, gb 1999, p. 106.

144   Proeven wezen uit dat de toepassing van organische mest effectiever was dan chemische bestrijding (gb 1997, 
p. 73 e.v.).

145   heijne, Gewasbeschermingsonderzoek, gb 1999, p. 117. Proeven met schurftresistente rassen werden al eerder 
gedaan. Zie hoofdstuk 8.

146   gb 1997, p. 43 e.v. ook ik voelde me persoonlijk hierdoor benadeeld.
147   Köhl e.a., Biologische bestrijding van botrytis, gb 1996, p. 15 e.v. de bemoedigende resultaten waren vooral voor de 

biologische aardbeientelers van belang aangezien deze ziekte de grootste bedreiging vormde (mijn bedrijf 
was ondermeer betrokken bij de proeven). het ging om de antagonist ulocladium. deze bleek vooral te 
voldoen in de wijnbouw. wegens de hoge toelatingskosten werd het patent aan een bedrijf in nieuw Zeeland 
verkocht. Th. grent , Gewasbescherming Nieuwe Stijl, 2010.

148   Vertegenwoordigers van enkele “nederlandse” zaadproducenten drongen overigens al eerder aan op een 
liberalere wetgeving. “nederlands” is hier bewust met aanhalingstekens geschreven omdat ze deel 
uitmaakten van agrochemische internationals. 
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weerstand in europa. in 1998 wijst l.e.M. Vet op de beperktheid van de reductionis-
tische benadering die de gM eigen is. Ze ziet meer heil in een holistische, d.w.z. inte-
grale benadering van de ecologie. als voorbeeld noemt ze de nog nauwelijks onder-
zochte betekenis van de naar schatting 10- tot 100 miljoen insectensoorten voor de 
instandhouding van de voedselketen.149

in het laatste nummer van het millennium stelt Zadoks, inmiddels al vijf jaar eme-
ritus, de vraag of het taboe op gM niet doorbroken moet worden. hij constateert een 
conflict tussen de “rekkelijken” (industrie) en de “preciezen” (ecologen). ondanks de 
nodige twijfels meent hij dat mede met het oog op de besluitvorming van de wTo, 
een standpunt moet worden ingenomen op basis van de huidige kennis. goewie wijst 
gM af. hij voorziet ondermeer een verarming van het landbouwecologische systeem, 
gebrek aan stabiliteit van de transgene organismen en daarmee een verhoogde gevoe-
ligheid van gewassen voor pathogenen.150 hij krijgt repliek van f. van der wilk die wil 
aantonen dat op basis van resultaten van virologisch onderzoek de kans op instabili-
teit gering is. overigens is de teneur van het artikel bepaald door een sterk wantrou-
wen jegens de biologische landbouw.151

de vraag of deze teneur een achterhoedegevecht dan wel een voorbode op het 
denken over biologische landbouw in het nieuwe decennium is, overschrijdt het 
tijdvak van dit onderzoek. het is overigens opvallend hoezeer de kritiek van onder-
zoekers op de biologische landbouw aan het eind van de jaren 90 naar boven komt. 
wellicht typerend is opnieuw een citaat van de immer provocerende Zadoks. onder 
de titel “Politiek correct” schrijft hij in het voorjaar 1999: “de biologische landbouw heeft 
het tij mee (…). Zeg er nooit iets onaardigs over; het kan je je baan als gewasbeschermer 
kosten.” hij besluit met de opmerking dat “een risico-analyse betreffende de invoering 
van de biologische landbouw wenselijk is”.152 Politiek gezien werd hij binnen een half 
jaar op zijn wenken bediend.153 Tijdens het zomerreces dwong de Tweede Kamer staats-
secretaris faber het verbod op een aantal door de tuinbouw sector “onmisbaar geachte” 
bestrijdingsmiddelen in te trekken. haar inzet op een te ambitieuze doelstelling voor 
het MJPg-2010 en haar moeilijk te volgen beleid had het vertrouwen van de sector 
sterk aangetast.154 

Het CTB nader bekeken

uit het voorgaande blijkt dat het college Toelating bestrijdingmiddelen weinig ver-
trouwen genoot. dat gold niet alleen van de kant van de Milieubeweging. de vraag 
is of het cTb voor zijn taak was berekend. de jaarverslagen over deze periode geven 
een inkijk in de problemen waarmee het kampte. bij het verschijnen van het MJPg 
in 1990 was het cTb nog een ambtelijke organisatie waarin het ministerie van lnV 
het primaat had.155 het jaarverslag van 1990 meldt een achterstand in werkzaamheden 

149    inaugurele oratie als hoogleraar evolutionaire ecologie aan de luw. gb 1999, 61 e.v.
150   gb 2000, p. 78. goewie was toen hoogleraar biologische landbouw aan de luw.
151       Van der wilk (plantenviroloog). hij was, overigens niet de enige die, gelet op het gebruik van breedwerkende 

middelen in de biologische landbouw, de vraag stelde hoe milieuvriendelijk de methode eigenlijk was.
152     gb 1999, p. 48. in deze jaren werd de vraag gesteld of biologische producten wel veilig waren. Zie o.a. 

lammerts van bueren, Mycotoxine in biologische tarweteelt, el 2001, 10 p. 18 e.v. en Koopman, Hoe veilig is eko?, el 
2001, 12 p. 8 e.v.

153     de vraag is gerechtvaardigd of Zadoks, gelet op zijn tientallen jaren ijveren voor een milieuvriendelijker 
landbouw, de navolgende motie zou hebben ondersteund.

154    opvallend genoeg steunde coalitiegenoot d’66 – in weerwil van het partijprogramma – de motie. 
155    in hoofdstuk 5 is de organisatiestructuur aan de orde geweest.
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en grote werkdruk getuige de 6000 behandelde poststukken en de 450.000 fotoko-
pieën. als een zwaard van damocles hangen nieuwe taken zoals herstructurering, 
explicitering van de toelatingsgronden, nieuwe richtlijnen voor onderzoek en admi-
nistratieve volledigheid boven het hoofd.156 de sfeer wordt er niet beter op als het 
college van beroep voor het bedrijfsleven (cvbb) in een zaak een dwangsom oplegt 
van ƒ 100.000 per dag als het cTb niet tijdig een beslissing neemt over een bezwaar-
schrift.157 in 1991 blijft het kommer en kwel. Van de bijna 3000 dossiers worden er nog 
geen 2000 behandeld.158 er wordt nu gewerkt aan het ontwerpen van beslisbomen 
waarin naar de mogelijkheid wordt gezocht om nieuwe toelatingsgronden met het 
oog op de kwaliteit van bodem, lucht en water op te nemen. ook wordt een aanvraag-
formulier voor biologische bestrijdingsmiddelen voorbereid.

het gaat de Tweede Kamer niet snel genoeg. Vooral de belangenverstrengeling 
tussen beleidsvaststelling en -uitvoering wordt gelaakt. in een in 1992 aangenomen 
motie wordt de staatssecretaris gevraagd de ministeriële verantwoordelijkheid te ver-
vangen door die van een onafhankelijke instantie. de motie heeft tot resultaat dat in 
1993 een bestuur wordt benoemd onder voorzitterschap van de toxicoloog Koeman. 
Prioriteit krijgt het wegwerken van achterstanden en het uitwerken van regelgeving 
voor heldere normen.159

uit het verslag over 1994 blijkt dat het ministerie van lnV moeite heeft met de 
invulling die het cTb in zijn nieuwe vorm aan zijn taak geeft. openlijk geeft Koeman 
kritiek “op de bemoeienis van beleidsambtenaren”. hij klaagt over het feit dat de zelf-
standigheid nog steeds niet bij wet is geregeld. in dit jaar worden besluiten genomen 
over 200 werkzame stoffen die de samenstelling van ruim 2000 middelen betreffen. 
Voor de meeste wordt verlenging verleend.160 het jaar 1995 valt het college zwaar. de 
milieubeweging heeft een Zwartboek gepubliceerd dat het bestrijdingsmiddelenbeleid 
en vooral het functioneren van het cTb aan de kaak stelt. bovendien zijn er veel 
bezwaarschriften zowel door de milieubeweging als door toelatingshouders ingediend. 
het bestuur schrijft dat het Zwartboek onjuiste beweringen bevat en concludeert dat 
het verschil tussen het beleid en de verantwoordelijkheid van het college onvoldoende 
wordt beseft. het wil nu werken aan een betere voorlichting met het oog op een juis-
tere beeldvorming.161 het bestuur wil daarop de milieubeweging en de waterbeheer-
ders al in een vroeg stadium bij de voorbereiding van de besluitvorming betrekken. 
interessant is de vermelding dat het bestuur op excursie naar Koppert b.V. is geweest.162

 in 1997 constateert het bestuur dat het uitblijven van een wettelijk verankerde zelf-
standige status het cTb voor een onoverkomelijk dilemma heeft geplaatst. de op het 
milieugerichte kanalisatiedoelstellingen stuiten op weerstand van lnV. het bestuur 
laat weten dat het zich tenslotte heeft geconformeerd aan de verouderde beleidsuit-
gangspunten. het wil af van de “halfslachtige status” en vraagt om een politieke keuze 

156   Jaarverslag (JV) 1990, p. 26 e.v.
157   Jaarverslag (JV) 1990, p. 26 e.v. het ging om het verzoek om toelating van het middel fythiocarb van een niet 

genoemd bedrijf. een uitspraak als deze geeft een verklaring voor de angst en/of onwil van lnV in die jaren.
158   Jaarverslag 1991. Voor bijna 1700 middelen wordt verlenging verleend. niet duidelijk is of dit voor een periode 

van 5 of 10 jaar is. Voor 155 vervalt de toelating waarvan “53 op initiatief van de overheid”. het cTb deed 
overigens geen eigen laboratorium- of veldonderzoek. de aanvraag voor toelating was gebaseerd op de 
gegevens die de producent moest leveren. deze gegevens moesten voldoen aan standaardprocedures, 
uitgevoerd door laboratoria met een good laboratory Practice (glP) erkenning (bron: interview J.M. boley). 
als leek past mij geen oordeel over dit systeem. dat neemt niet weg dat er naar analogie van praktijken bij de 
commissie Toelating geneesmiddelen twijfels rijzen.

159   Jaarverslag, 1993.
160   Jaarverslag,idem, 1994. 13 nieuwe werkzame stoffen worden toegelaten.
161   Jaarverslag, idem, 1995.
162   Jaarverslag,idem, 1996.
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tussen terugkeer naar een ambtelijke structuur of naar een werkelijke autonomie 
onder sluitend toezicht van de betreffende minister.163 

in 1998 lijkt er sprake van een doorbraak. eindelijk kan worden begonnen met het 
toetsen van kanalisatiestoffen krachtens de wijziging van de bestrijdingsmiddelenwet 
in 1995. Toch vraagt deze constatering om relativering. Voor 57 stoffen wordt namelijk 
“wegens hun maatschappelijk belang en het convenant met het bedrijfsleven” een uit-
zondering gemaakt. deze constatering wordt bevestigd met de uitspraak dat “het 
college wordt verzocht een zo breed mogelijk scala aan belangrijke middelen in stand 
te houden”. hieraan wordt toegevoegd dat “de meeste de normen niet halen en hun 
toelating in 2000 zal worden beëindigd”. als oplossing voor dit probleem wordt gesug-
gereerd de toelating op langere termijn mogelijk te maken door de emissie van de 
betreffende middelen te beperken.164

als gevolg van de hoge werkdruk is in 1999 opnieuw sprake van een achterstand in 
beoordelingen. de hoop was gevestigd op het harmonisatiebeleid van de eu maar dit 
heeft vertraging opgelopen. ruim 500 toelatingen worden verlengd en bijna 120 beëin-
digd. nog steeds overschrijden de toelatingsaanvragen de verlengingstermijn.

in dat jaar tekenen 23 toelatingshouders en twee “derden partijen” beroep aan bij 
lnV.165 de voorzitter van het cTb constateert dat het aantal bezwaarschriften van de 
toelatingshouders die van de milieu-organisaties overtreffen. niet duidelijk is of de 
door de Tweede Kamer verlenging van een aantal “onmisbaar geachte” middelen in 
dat jaar al tot een formeel bezwaar van deze organisaties hebben geleid.

in 2000 wordt het college “eindelijk” verzelfstandigd. de nieuwe voorzitter, de che-
micus d.K.J. Tommel en voorheen milieuwoordvoerder van de d’66 Tweede Kamer-
fractie, zet vooral in op het wegwerken van de achterstand en het vormgeven van een 
nadere invulling van het beleid.166

aan de hand van deze chronologische beschrijving mag worden geconcludeerd dat 
de kritiek op het cTb bestuurlijk vooral het ministerie van lnV viel aan te rekenen.167 

De agrochemische industrie 

het MJPg was voor de agrochemische industrie van wezenlijk belang. de realisatie 
ervan zou immers ingrijpende gevolgen hebben voor haar bestaansmogelijkheden. hoe 
reageerde deze sector op het beoogde beleid? uit het voorgaande blijkt dat nefyto aan-
vankelijk een rampspoed voor de boeren voorspelde. Ze voerde hiervoor ondermeer 
aan dat met de aflopende patenten de bereidheid tot onderzoek drastisch zou afnemen. 
dit zou voor nederland met zijn 600 relatief kleine teelten buitengewoon nadelig uit-
pakken. hoewel ze aandrong op een wijziging van de bestrijdingsmiddelenwet die 

163    Jaarverslag, 1997. opvallend is de verlenging van de toelating van een aantal middelen in dat jaar. ik noem o.a. 
simazin en atrazin. het waren middelen die Vewin verboden had willen zien. ook het betwiste middel 
dichloorvos hield een – zij het beperkte – toelating vanwege het “onmisbaarheidsbeginsel”. (infobulletin 
cTb – maart 1997).

164   Jaarverslag, 1998. Koeman trok zich uit onvrede over de rol van lnV in juli 1999 terug uit het cTb..
165    Jaarverslag, 1999. “derdenpartijen” waren meestal milieu-organisaties. in 1997 en 1998 tekenden 14 van deze 

groep bezwaar aan. 
166    Jaarverslag, 2000. het verslag meldt ondermeer dat gM-gewassen als een nieuw gewas zullen worden 

behandeld.
167    goewie geeft in een interview een verklaring voor de rol van lnV: enerzijds was het departement niet in 

staat de wetenschappelijke inhoud en ontwikkeling van het gewasbeschermingsdossier juridisch vorm te 
geven; anderzijds was de top van het departement bang voor het verlies van macht waaraan het sinds de jaren 
50 was gewend. daarnaast had het moeite zich los te maken van de nauwe verwevenheid met het 
landbouwbedrijfsleven, inclusief de agrochemische industrie. 
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klaarheid over toekomstige normen moest verschaffen, profiteerde ze in deze periode 
nog volop van de bestaande wetgeving en de invulling ervan door het cTb. bovendien 
probeerden bedrijven als bayer en rhône-Poulenc het gebruik van in duitsland en 
Zwitserland toegelaten plantenversterkingsmiddelen in nederland te weren.168

Toch bereidden enkele spelers op de markt al vroeg in de jaren 90 een nieuwe stra-
tegie voor. eén van hen was ciba-geigi. dit bedrijf was in opspraak gekomen door de 
watervervuiling door het herbicide atrazin en een aantal vergiftigingsongevallen van 
kinderen in ontwikkelingslanden.169 in 1991 ontvouwde de bestuursvoorzitter zijn 
“Vision 2000”. hij bepleit een nieuwe solidariteit van de individuele mens met de 
gemeenschap en samenwerking met overheden van ontwikkelingslanden. Voorwaarde 
en kern van zijn boodschap was het begrip “duurzaamheid”. de visie sloot aan op de 
internationale gedragscode voor handel en gebruik van pesticiden van de fao in 
1990.170 om deze visie gestalte te geven, werden trainingsprogramma’s opgezet om 
iPM onder kleine boeren in ontwikkelingslanden te introduceren.171 Verkopers 
moesten tot gewasbeschermingbegeleiders omgevormd. dat stuitte in de praktijk op 
onbegrip aangezien de zittende generatie erop getraind was zoveel mogelijk producten 
te verkopen. Ze had in de laatste decennia miljoenen tonnen aan organische fosfor-
verbindingen als parathion omgezet in azië. de verkoopmethoden waren niet altijd 
even fraai geweest.172 Toen de aandeelhouders in 1993 begonnen te morren, stierf het 
project een stille dood.173 in 1996 fuseerde het bedrijf met sandoz en zette zijn activi-
teiten onder de naam novartis voort.

een andere benadering was die van Monsanto, de succesvolle producent van het 
onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat (round-up). in 1990 maakte de ceo, robert 
shapiro, een voormalige folkzanger en vredesactivist, de wereld met veel publiciteit 
bekend dat het concern zich van een agrochemische industrie zou omvormen tot een 
“Life Science Industry”. al snel kreeg hij de naam van “de bill gates van de bio-
technologie”.174 hij beloofde de wereld met een duurzame landbouw voor altijd te 
verlossen van honger en daarbij de milieubelasting te verminderen. hiermee was het 
win-win-tijdperk aangebroken. Monsanto had inmiddels met succes de bacillus thu-
riengis (bT) via transgene modificatie in katoenzaad ingebracht. om zijn ambitie te 
verwezenlijken kocht het bedrijf voor veel geld een aantal zaadveredelings- en biotech-
bedrijven op. een belangrijk motief voor zijn strategie was het aflopen van het patent 
op glyfosaat in 2000.175 in 1996 bracht het concern herbicidenresistent zaad van soja op 
de markt. Mede dank zij lobbywerk werd het genetische gemodificeerde zaad door de 
fda en ePa snel toegelaten en begon het aan de triomftocht over de continenten met 

168   beide bedrijven verzochten de aid het gebruik van kaliumfosfiet in nederland te verbieden. (bron: dossier 
Th. grent). het valt niet uit te sluiten dan de inval van de aid op het bedrijf van dirk v.d. Ziel op verzoek van 
een belanghebbende industrie heeft plaats gevonden. als aanwijzing geldt dat zijn bedrijf nooit eerder door de 
aid was gecontroleerd. 

169   Vorley, Reconciling shareholders, in Agribusiness, 2004, p. 25 e.v.
170   Zadoks e.a., Plant and Politics, 1999, p. 46. 
171   in een aantal landen had de overheid eind jaren 80 de landbouwgronden geprivatiseerd en uitgegeven aan 

kleine boeren. 
172   Vorley, Reconciling shareholders, in Agribusiness, 2004, p. 25 e.v. het concern was marktleider in o.a. Pakistan, 

indonesië en bangladesh. nog los van de ongevallen en ernstige ecologische schade (Vorley in agribusiness, 
2004, p. 39) wijs ik op de ervaring van mijn broer  in 1973 in bangladesh. hij had van ciba opdracht gekregen 
een insectenplaag in katoen te bestrijden. Toen hij de plaag insecten niet aantrof, telegrafeerde hij het 
hoofdkantoor in basel. dit beval hem toch te spuiten. hij weigerde, keerde onverrichte zaken terug en kreeg 
zijn salaris niet uitbetaald. het bleek dat undP van de Verenigde naties het project had gefinancierd.

173   op de gewasbeschermingsmanifestatie van het KnPV in 1995 leverde een vertegenwoordiger van ciba een 
bijdrage aan dit onderwerp. de praktische problemen kwamen niet ter sprake (gb 1996, p 6).

174   Vellema, Monsanto facing incertain futures, in Agribusiness, 2004, p. 42 e.v.
175   de vrees was niet ongegrond. in 2010 was de prijs (grootverpakking) gedaald met 90 procent.
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uitzondering van europa. in 1999 was 41 miljoen hectare aan soja, maïs, koolzaad, 
katoen en tabak met gM-zaad van Monsanto ingezaaid.176 Via lobbywerk bij organen 
van de Vn als fao en who probeerde het wereldwijde toegang voor zijn producten 
af te dwingen. inmiddels waren ngo’s als greenpeace een tegenactie begonnen. in 
de V.s. waren weliswaar de eerste rechtszaken verloren177 maar in een aantal andere 
landen werden consumenten door een gezamenlijk optrekken van milieu-, consumen-
ten- en ontwikkelingshulporganisaties gealarmeerd. de laatste hadden vooral kritiek 
op de gedwongen neringpraktijken van Monsanto. in brazilië dat rond 2000 geteisterd 
werd door een economische crisis, sloeg het protest onder kleine boeren aan. de crisis 
werd aangegrepen om de export van soja naar het gM-vrije europa veilig te stellen.178 

ook in de V.s. ontkwam Monsanto niet aan kritiek. een artikel in de new york 
Times over sterfte van de koninginnepage, de bambi onder de insecten genoemd, als 
gevolg van bT-zaad leidde tot onrust. deze werd gevoed door – onbewezen – berichten 
over de aantasting van het immuunsysteem van ratten.179 Toen shapiro trots aankon-
digde dat Monsanto een “Terminator technology” had ontwikkeld die het bedrijf in staat 
stelde om zaden onvruchtbaar te maken, zagen boerenorganisaties in ontwikkelings-
landen hun vrees voor afhankelijkheid bevestigd. de rockefeller foudation, die ruim 
50 jaar geleden borlaugh in zijn veredelingswerk ten behoeve van de voedselvoorzie-
ning van de derde wereld had gesteund, waarschuwde shapiro nu openlijk voor de 
koers die Monsanto had ingeslagen. gelet op de beschadigde beeldvorming en de 
moeizame wTo-onderhandelingen over de wereldwijde toelating van gM-gewassen, 
gaf de deutsche bank in 1999 een verkoopadvies van aandelen Monsanto. dit had tot 
gevolg dat de koers in elkaar klapte.180 daarmee was het onderzoek naar en de toepas-
sing van gM overigens niet van de baan. 

andere grote agrochemische internationals hadden inmiddels eieren voor hun geld 
gekozen.181 Zo trok shell zich in de tweede helft van de jaren 90 terug uit de bestrij-
dingsmiddelensector.182 in tegenstelling tot Monsanto die voorlopig met succes proces-
sen aanspande tegen boeren die door de patentbedingen in hun bedrijfsuitoefening 
werden belemmerd, kregen voormalige concurrenten alsnog de rekening gepresen-
teerd. al in 1984 klaagden costaricaanse landarbeiders de bananengigant dole aan 
wegens onvruchtbaarheid als gevolg van bestrijdingsmiddelen. het bedrijf schoof de 
aansprakelijkheid door naar dow chemical. aangezien het rechtssysteem in costa 
rica gebrekkig functioneerde, brachten de advocaten van de slachtoffers de zaak voor 
een rechtbank in Texas; deze deelstaat was namelijk de enige staat in de Vs die het 

176    Pelaez e.a., Social struggles in Agribusiness, 2004, p. 236.
177     ook de national farm coalition (Vs) spande een zaak aan tegen de ePa omdat deze het middel had 

toegelaten. het ging hierbij om het feit dat boeren die hun eigen zaad wonnen, door Monsanto werden 
verplicht dit zaad te vernietigen als dit was geteeld in de naaste omgeving van een bedrijf dat Monsanto-
zaaigoed gebruikte (glover e.a. in agribusiness, p. 213 e.v.).

178    Pelaez,in agribusiness, p. 236.
179    Vellema, Monsanto facing incertain futures, in Agribusiness 2004, p. 49.
180   idem, p. 50 e.v. de foundation had $ 100 miljoen in onderzoek naar gM gestoken.
181     in 1995 waarschuwde Zadoks voor de terugloop van het aantal bedrijven van 25 in 1970 tot 11 in 1995 waarbij 

ciba-geigy de verwachting uitsprak dat het aantal in 2000 nog slechts 8 zou bedragen (oskam, 
Workshop,1997, p. 122).

182     in Geschiedenis van Koninklijke Shell, dl. 3, p. 331 e.v. noemt sluyterman geen jaartallen. uit gb 1996 blijkt dat de 
KnPV nog in dat jaar op excursie bij het r&d centrum in Pernis is geweest. wel schrijft ze dat shell oil in de 
V.s. haar landbouwchemische tak verkocht aan du Pont vanwege teleurstellende resultaten en uit angst voor 
rechtszaken maar dat de rest van de wereld het vertrouwen in de Koninklijke shell behield (p. 144 e.v.). 



213

“Forum non conveniens” principe (fnc) niet erkende.183 in 1993 hadden 26.000 gedupeer-
den uit 16 landen hun zaak bij het hof van Texas lopen. eind jaren 90 waren een aantal 
schikkingen getroffen maar deze betroffen slechts een beperkte groep. in het volgende 
decennium wisten bedrijven als dow en shell met alle juridische middelen de claims 
nog jaren te ontlopen.184

Groeiende macht van de supermarkten

hoe reageerde de consument op de ontwikkeling van de voedingssector in de jaren 
90? allereerst is van belang te constateren dat het grootwinkelbedrijf, in lijn met de 
al eerder ingezette trend, de primaire sector steeds meer in zijn greep kreeg. bovendien 
was het in toenemende mate in staat de voedingsmiddelenindustrie naar zijn hand te 
zetten. de laatste speelde in op het toegenomen gezondheidsbewustzijn en probeerde 
met begrippen vanuit de “Lifestile-benadering” de consument te verleiden. Met of 
ondanks een aantal herverkavelingen in supermarktland groeide het marktaandeel 
van albert heijn tot boven de 40 procent in 2000.185 hiermee kon het zijn eisen aan 
prijs en kwaliteit aan de leveranciers gemakkelijker afdwingen. het aanbod was 
immers groot. Klachten van de consument, al of niet opgeschrikt door berichten over 
voedselveiligheid, konden in de meeste gevallen direct bij de producent van het betref-
fende artikel worden neergelegd. Voor groenten en fruit met hun ingewikkeld te ach-
terhalen herkomst, gaf dit een probleem. de sector werd in 1990 tot transparantie 
gedwongen na een TV-programma over een giftig bestrijdingsmiddel in komkommer. 
als gevolg van de uitzending werden er een dag later 1 miljoen minder komkommers 
verhandeld en daalde de prijs van 70 naar 30 cent.186 

in tegenstelling tot de industrie die in 1990 gedwongen werd de additieven aan hun 
producten te vermelden, ontkwam de groenten- en fruitsector aan de verplichting de 
gebruikte bestrijdingsmiddelen kenbaar te maken. ook daarop had het grootwinkel-
bedrijf een antwoord. een voorbeeld is een groeiregulator (alar) in de appelteelt waar-
over in de V.s. veel ophef was ontstaan. hoewel het middel in nederland was toege-
laten, zag het Productschap zich onder druk van consumenten, gevolgd door die van 
het grootwinkelbedrijf, gedwongen de telers het gebruik ervan te ontraden187. het was 
een teken dat de milieubeweging met behulp van de media een geduchte tegenspeler 
was geworden bij de agendering van chemische voedselveiligheid.188 Mede door de 

183   rosenthal, The DBCP pesticide cases, in agribusiness p. 176 e.v. het fnc-beginsel betreft de ontvankelijkheid 
van rechtszaken. als een bedrijf in Texas was gevestigd, kon het ook voor buitenlandse activiteiten 
aansprakelijk worden gesteld. 

184   nog in 2010 stelden braziliaanse boeren ondermeer shell aansprakelijk voor geleden gezondheidsschade als 
gevolg van het gebruik van drins in de jaren 80 (nrc-handelsblad 23-08-2010). een schrijnend voorbeeld is 
ook de afhandeling van de ramp in bhopal in 1983. Pas in 2010 werd de strafrechtelijke kant van de zaak met 
een veroordeling van 2 jaar van 2 medewerkers afgerond. de nabestaanden van de slachtoffers kregen (al 
eerder) slechts $ 3000 en de blijvend arbeidsongeschikten $ 500. in 2011 werd het aantal dodelijke slachtoffers 
op ruim 15.000 en het aantal gewonden op 570.000 geschat. inmiddels was dow chemical eigenaar van het 
bedrijf (nrc 20-05-2011). in 1987 had loevinsohn in The lancet, 23-06-1987, p. 1559 e.v. gewezen op de hoge 
sterfte onder kleine boeren in hun werkzame leeftijd op de filippijnen. hij schatte het aantal dodelijke 
slachtoffers als gevolg van insecticiden wereldwijd op ca. 10.000 per jaar.

185   dat gold o.a. ook in frankrijk voor carrefour en in duitsland voor aldi en lidl. 
186   gb 1990, p. 66. het ging om het middel vertimec waarover onder zwangere vrouwen die in de glasteelt 

werkten, onrust was ontstaan (zie ook hoofdstuk 5). berichtgeving over gif trof in dat jaar ook de telers van 
tomaten en ijsbergsla.

187   gb 1990, 65. baarscher, Eco-facts, 1996, p. 169. alar was een groeiregulator. de theoretische kans op kanker bij 
kinderen werd op 0,025 procent geschat (Quinn e.a. in Workshop, p. 160).

188   het was een internationaal verschijnsel waarover boerenorganisaties zich zorgen maakten (Zadoks, Plant and 
politics, 1999, p. 73).



214

onrust over voeding steeg de vraag naar biologische producten maar lang niet zo sterk 
als in duitsland, oostenrijk, engeland en vooral denemarken.

Voedingsvoorlichting en controle op voedselveiligheid

hoe reageerde de wereld van vooraanstaande voedingsdeskundigen op de onrust van 
de consument? in het overzicht “De Voeding in Nederland in de Twintigste Eeuw”189 krijgt 
de chemische voedselveiligheid geen speciale aandacht. er wordt slechts geconstateerd 
dat de jaren 90 gekenmerkt worden door onrust en onzekerheid bij de consument en 
dat als gevolg hiervan de geloofwaardigheid van het voedselsysteem ter discussie 
staat. het vertrouwensgebrek wordt ondermeer geweten aan de vervreemding van de 
consument en het, door de media aangewakkerde, verlies aan autoriteit van de over-
heid en wetenschap.190 nergens wordt melding gemaakt van zaken die de publieke 
opinie niet zonder reden verontrusten zoals het voorval van de aanwezigheid van 
residu van een ontsmettingsmiddel in babyvoeding van olvarit van de babyvoedinggi-
gant nutricia in 1992.191

de aandacht gaat vooral uit naar de samenstelling van het dagelijks menu. na de 
campagnes van tientallen jaren, blijkt het gebruik van verzadigde vetten eindelijk te 
zijn afgenomen. Zorgelijk wordt vastgesteld dat de consumptie van groenten en fruit 
sinds het eind van de jaren 80 een dalende trend toont.192 in de voorlichtingscampagne 
van 1996 worden deze producten dan ook extra aanbevolen.193

inmiddels was in navolging van ondermeer de V.s. en Zweden begonnen met een 
cohortstudie over de relatie tussen voeding en kanker onder ouderen. het onderzoek 
wees uit dat er geen oorzakelijk verband met het vlees- en vetgebruik kon worden vast-
gesteld. wel liet het resultaat een licht “invers verband” zien tussen darmkanker bij 
vrouwen en longkanker bij mannen met de consumptie van groenten en fruit.194

gelet op de nog steeds stijgende levensverwachting en de spectaculair toegenomen 
groei van de jonge mannen tot gemiddeld 181 cm195die vooral aan de kwaliteit van de 
voeding werd toegeschreven, was nu de hoop gevestigd op het humane genoom 
Project. dit zou in het nieuwe millennium meer informatie opleveren over de indivi-
duele vatbaarheid voor kanker.196 

in 1996 werd de “liberale” warenwet aangepast aan de eu-richtlijnen voor additie-
ven.197 in 1998 volgde een gedragscode “wetenschappelijke onderbouwing van gezond-
heidsclaims voor eet- en drinkwaren”. in dat jaar werd het Voorlichtingsbureau voor 

189     den hartog e.a., onder wie de in die jaren bekende voedingsdeskundigen r.J.J. hermus, w.h.M. saris en 
w.a. van staveren, De Voeding in Nederland, 2001.

190    idem, p. 40. ook de schandalen bij de vleeskeuring van het rVV begin jaren 90 worden niet vermeld.
191      Volgens ekoland 1992, 11, p. 5 had de Keuringsdienst van waren dit naar buiten gebracht met de aantekening 

dat het betreffende middel de gezondheid van babies in gevaar bracht. de rechtbank veroordeelde nutricia 
maar legde het bedrijf geen boete op omdat het een schade van ƒ 40 miljoen had geleden. daarna kocht 
nutricia het duitse bedrijf hipp dat sinds het nitraatschandaal begin jaren 60 biologisch babyvoeding 
produceerde. 

192     idem p. 110 e.v. interessant is de beschrijving van de succesvolle collectieve reclamecampagnes van het 
centraal bureau van Tuinbouwveilingen sinds 1924 die “ te beginnen met de tomaat, tot een hoger 
binnenlands verbruik hebben geleid”. den hartog zwijgt in Voeding, 2001, over een mogelijke relatie tussen 
het dalend verbruik en de consumentenonrust over bestrijdingsmiddelen.

193    Van der heide, Voedingsbeleid in Voeding, p. 152 e.v. de prominente rol van zuivelproducten is dan verdwenen.
194   Kromhout, in idem, p. 54. het onderzoek had betrekking op 120.000 vrouwen en mannen van 55-69 jaar. 
195    in 1997 bedroeg deze gemiddelde lengte 184 cm waarmee tot 2010 de top was bereikt (nrc 15-06-2010).
196    De voeding in Nederland, 2001, p. 58.
197    de term “liberaal” wordt door J. schrijver gebruikt (idem p. 202). 
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de Voeding onder de naam Voedingscentrum verzelfstandigd.198 daarmee kwam een 
eind aan de ruim 50-jarige dominantie van het ministerie van lnV.
in hoeverre was de publieke onrust, door deskundigen als chemofobie betiteld, terecht? 
bovendien is de vraag in welke mate de traagheid van het beleid terug te vinden was 
in door enkele Keuringsdiensten van waren bemonsterde producten.
helaas ontbreken de jaarverslagen van de Keuringsdienst van amsterdam. dit is 
temeer te betreuren nu deze dienst in 1992 als kerntaak kreeg voedingsmiddelen op 
residu van bestrijdingsmiddelen te controleren.199 al eerder noemde ik de Keurings-
dienst een “onschatbare bron” voor informatie over voedselveiligheid. de meeste door 
mij geraadpleegde exemplaren zijn prikkelend geschreven. Ze tonen het functioneren 
van een ambtelijk maar vooral onafhankelijk apparaat dat ondanks de beperkte moge-
lijkheden zich van het belang van zijn taak bewust is.

het was in deze periode dat de diensten een aantal jaren in hun taak werden gehin-
derd door ingrijpende reorganisaties of het voornemen daartoe. Veel commotie ver-
oorzaakte het plan “hendriks-de Zeeuw” om de keuringsdiensten met de rVV te 
fuseren. een nationaal controle bureau levensmiddelen zou onder verantwoordelijk-
heid van het bedrijfsleven de taken van beide instanties overnemen. deze dreigende 
privatisering leidde tot protest van onder meer de consumentenorganisaties waarop 
het plan onder druk van de Tweede Kamer door het nieuwe Paarse kabinet in 1994 
werd ingetrokken.200

in tegenstelling tot de voorafgaande jaren zijn de verslagen van de dienst in nijme-
gen over residu van bestrijdingsmiddelen na 1992 summier.201 in 1990 worden 90 mon-
sters van kleinfruit genomen die 3 processen-verbaal (PV) opleveren.202 in 1991 worden 
aardbeien voor het laatst genoemd. de 89 monsters geven aanleiding tot 1 PV. in 1990 
worden 319 partijen bladgroenten bemonsterd die tot 6 PV’s leiden.

opvallend is het aantal PV’s bij tuinkruiden. in 1990 bedraagt dit bijna 10 procent 
van het aantal monsters. Vanaf 1993 worden de producten niet meer afzonderlijk 
genoemd. in dat jaar worden totaal 1409 partijen gecontroleerd die 20 PV’s opleveren. 
in 1995 worden 21 PV’s uitgeschreven na bemonstering van 1370 partijen. in 1996 treft 
dit lot 24 van de 1653 monsters. Vermeldenswaard is de opmerking dat “gelet op de 
heersende chemofobie het nederlandse voedsel ondanks de additieven, chemisch 
gezien, meestal volkomen veilig is”. in 1997 werd de dienst van nijmegen opgeheven; 
zijn taken werden ondergebracht bij de zusterinstellingen van Zutphen en eindhoven. 
aan de hand van de verslagen mag voorzichtig worden geconcludeerd dat de monsters 
in de loop van de jaren 90 steeds minder residu bevatten. nog los van de waardering 
van het steekproefgehalte, had de bemonstering van groenten en fruit minder priori-
teit sinds de dienst in amsterdam dit onderzoek als bijzondere taak had gekregen.

198   in 1996 was de Voedingsraad opgenomen in de gezondheidsraad als gevolg van de zgn. woestijnwet die het 
aantaal adviesraden drastisch beperkte (idem p. 41). 

199   na vele pogingen bij de ministeries wVc en lnV en de gemeente amsterdam, werd mij door een 
medewerker van een archiefopslag in winschoten geadviseerd een beroep op de wob te doen. ook dit had 
geen resultaat. opvallend is dat de bibliotheek van de luw die al in 1969 de Vakgroep Voeding instelde, 
slechts over een klein aantal jaarverslagen beschikt.

200   Jaarverslag Kvw nijmegen 1992. het jaarverslag van alkmaar noemt 1993 en 1994 “verlammende” jaren. in 
1986 waren de diensten omgevormd tot een “gedeconcentreerde rijksdienst” het protest speelde zich af na 
het bekend worden van de gang van zaken bij de rVV. blijkens Van der Kroons, Ministerie in crisis, 1994, 
hadden medewerkers van hun directeur van de dienst in amsterdam toestemming gekregen hun ervaringen 
met controles van het rVV naar buiten te brengen.

201   Mogelijk heeft dit te maken met de bijzondere taak van amsterdam. 
202   JV 1990. in dit verslag wordt geklaagd over de belemmering van opsporingsactiviteiten als gevolg van de 

steeds ingewikkelder routering van groenten, fruit en vis. de overige in de tekst genoemde gegevens hebben 
betrekking op de jaarverslagen van de genoemde jaren.
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het verslag van de Keuringsdienst van alkmaar levert over de jaren 1995/6 wel speci-
fieke informatie op. de dienst besteedt ruimschoots aandacht aan het onderwerp. Zo 
heeft hij “vier signalerende acties” voor het hele gebied boven het noordzeekanaal voor 
aardbeien en vruchtgroenten gehouden. Voor aardappels en wortels beperkten deze 
acties zich tot twee terwijl slasoorten in 1996 continu zijn bemonsterd. hieronder zijn 
de resultaten zichtbaar. 

het verslag geeft hierop het volgende commentaar: “opvallend hierbij is het hoge per-
centage monsters met gedetecteerde bestrijdingsmiddelen en het relatief hoge percen-
tage overschrijdingen van de residutolerantie in de onderzochte productsoorten van 
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de signalerende acties, vergeleken met de opsporingsmonsters. Vooral aardbeien 
(zowel afkomstig uit nederland en spanje) vertonen een hoog overschrijdingspercen-
tage.203 bij vruchtgroenten blijkt dat de spaanse producten beduidend meer pesticiden 
bevatten dan de nederlandse. hieruit trekt het verslag de conclusie dat de inspannin-
gen op het gebied van de milieubewuste teelt effect sorteren.204 Tegelijkertijd wordt 
opgemerkt dat 20 procent van deze producten nog “foutief was aangeduid”. ook over 
de bemonsterde aardappels laat het verslag zich kritisch uit. slechts 7 van de 71 mon-
sters bleken vrij van residu. bijna 11 procent overschreden de wettelijke norm.

het concludeert dat “de geconcentreerde bemonstering heeft laten zien dat een ver-
hoogde aandacht voor sommige productgroepen zeker gerechtvaardigd is teneinde het 
terugdringen van het aantal overtredingen van de bestrijdingsmiddelentoleranties te 
bereiken”.205 de aandacht voor het onderwerp werd in 1996 beloond met de organisatie 
van de eerste europese workshop “Pesticides in Food and Drink”. het aantal deelnemers 
bedroeg 425 die afkomstig waren uit 34 landen.206

uit het voorafgaande mag worden afgeleid dat gericht en nauwkeuriger onderzoek tot 
andere resultaten leidde dan de bevindingen van de dienst in nijmegen. het laat ook 
zien dat de consument nog niet geheel kon vertrouwen op de overheid en de voedings-
autoriteiten in deze.

De invloed van het MJPG op de productie

werd de onheilstijding die het agrarisch bedrijfleven en de agrochemische industrie 
in de discussie die voorafging aan de invoering van het MJPg schetste, bewaarheid? 
Voor enkele producten volgen hier de cijfers.207

203   Jaarverslag Kvw alkmaar 1995/6, p. 25 e.v.
204   dat lag ook voor de hand omdat het overgrote deel hiervan werd geëxporteerd (persoonlijke noot). Zo hadden 

landen als de V.s. en Zweden strenge normen voor de import.
205   overigens werden in die jaren respectievelijk slechts 13 en 15 waarschuwingen gegeven en 24 en 21 PV’s 

opgemaakt. 
206    Jaarverslag Kvw alkmaar 1995/6, p. 7 e.v. 
207   bron: cbs. het jaar 1994 is gekozen omdat het jaar daarop het convenant MJPg van kracht werd. 

Tarwe 8,1 8,6
Aardappelen (consumptie) 46,7 51,9
Aardappelen (fabrieks) 40 ,0 43,9
Suikerbieten 54 ,0 61,0
Zaaiuien 43 ,0 62,0
Snijmaïs 34  39,7

Gemiddelde opbrengst in tonnen per hectare
1994 2000

Bron: CBS
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de totale productie aan appels daalde terwijl die van peren toenam. Per hectare bleef 
de productie tamelijk constant.208 Voor de glasgroenteteelt gold hetzelfde. uit de pro-
ductiecijfers van 2000 blijkt dat het begin jaren 90 door het landbouwbedrijfsleven 
voorspelde doemscenario ongegrond was.209 

aangezien de meerderheid van de agrariërs de veehouderij beoefende volgen hier 
enkele gegevens over deze periode.210

deze cijfers laten zien dat de melkproductie als gevolg van de quotering betrekkelijk 
stabiel bleef.211 opvallend is de geringe terugloop van de varkensstapel na de pest en 
de opkoopregeling van de overheid. uit de cijfers blijkt dat een aantal varkenshouders 
zijn heil in de geiten zocht. ook deze tak bleek niet vrij van risico’s. in 2008 werd de 
sector getroffen door de Q-koorts. nog opvallender is de sterke groei van het aantal 
slachtkuikens.212 de cijfers van de intensieve veehouderij bewijzen dat de oplossing 
van het mestprobleem nog een lange weg te gaan had. dit geldt ook voor het onder-
werp dierenwelzijn. de levensvatbaarheid van de mondiaal unieke Partij voor de 
dieren in het volgend decennium toont ondermeer aan dat de politiek sinds begin 
jaren 70 niet in staat was gebleken op een voortvarende wijze met deze dossiers om 
te gaan.213 in 2000 telde het dichtbevolkte nederland het hoogste aantal landbouw-
huisdieren per inwoner en per hectare.

het boereninkomen bleef gemiddeld, net als voorgaande jaren, achter bij de groei van 
de productie. de stijging van de détailhandelsprijzen in deze periode kwam de boeren 
en tuinders slechts bij uitzondering ten goede.214 Tussen 1990 en 2000 nam het aantal 
bedrijven af van 125.000 tot 97.000. het aandeel van de primaire sector in het bnP 

208   de productie per ha van peren liet als gevolg van veredeling en een nauwere inplant zelfs een stijging zien. 
overigens zeggen productiecijfers weinig omdat het vooral om kwaliteitsklasse 1 ging. uit de geraadpleegde 
bronnen – inclusief mondelinge – blijkt dat de gemiddelde kwaliteit in de jaren na 1995 niet achteruit ging.

209   de productieverhoging is voor een – al of minder – belangrijk deel toe te schrijven aan veredeling.
210    bron: cbs
211      niet duidelijk is of de levering aan buitenlandse melkfabrieken is meegerekend. bovendien werd in de jaren 

90 meer melk op het eigen bedrijf verwerkt.
212    de berichten over salmonella hadden kennelijk geen blijvende invloed op de consument. 
213     deze partij werd opgericht (2002) na het intrekken van een aantal aangekondigde dierenwelzijnmaatregelen 

door het door het cda gedomineerde Kabinet balkenende. de Pvd kreeg bij de verkiezingen van 2006 en 
2010 twee zetels.

214     Van elke consumentengulden kwam een steeds kleiner deel bij de boeren terecht (Van bruchem, Agrarische 
structuur, p. 33).

Melk- en fokvee 1,9 1,7
Melkproductie (excl. zelfverwerking) 10,7 (mln. ton) 10,5 (mln. ton)
Varkens 13,9 13,1
Geiten 0,06 0,17
Slachtkuikens 41,0 51

Aantal dieren in miljoen eenheden
1990 2000

Bron: CBS
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daalde van 3,7 naar 2,4 procent.215 steeds meer, vooral jongere, boeren zochten hun heil 
in nevenactiviteiten zoals recreatie, om hun inkomen aan te vullen. de boeren ver-
grijsden, net als in de rest van de wereld. in tegenstelling tot hun (pluim- en klein)vee 
leefden ze langer dan voorheen. dat wil niet zeggen dat jongeren geen toekomst meer 
zagen in het boerenbestaan maar de overnamelasten schrokken velen af.216 wel moest 
een deel van de agrariërs van hen – de schatting bedroeg ca. 20 procent - soms ver 
beneden het minimumloon werken. dat het aantal faillissementen ondanks lage 
prijzen en andere tegenvallers beperkt bleef, had alles te maken met hun vermogen.217 
dit was evenwel niet verdiend met “het werk hunner handen”. de vermogensgroei 
was vooral een gevolg van de schaarste aan grond en bouwkavels in het buitengebied. 
de oudere melkveehouders hadden daarbij geprofiteerd van de verhandelbare melk-
quota. ook in deze periode leefde “de boer” relatief sober om rijk te kunnen sterven. 

Conclusie

in de jaren 90 vonden, voorlopig op papier, ingrijpende veranderingen plaats op land-
bouwpolitiek gebied. deze werden ondermeer bepaald door de gewijzigde mondiale 
machtsverhoudingen. onder druk van de wTo en de naderende uitbreiding van de 
e.g. kozen de lidstaten met het Mcsharry-plan voor het afbouwen van een aantal sub-
sidies. de set aside richtlijn bevorderde via het subsidiëren van braaklegging in begin-
sel het herstel of behoud van de natuurwaarden. in nederland was (het effect van) de 
braakregeling minimaal omdat de boeren zich onvoldoende gecompenseerd voelden. 
de intensivering van de akkerbouw en grove groenteteelt ging onverminderd door. 
de eu erkende nu ook de biologische landbouw als een systeem dat kon bijdragen aan 
de oplossing van het europese landbouw- en milieuprobleem. de wijze waarop de 
nederlandse overheid dit vorm gaf, komt in hoofdstuk 8 aan de orde.

uitvoerig werd ingegaan op de vraag hoe het oVo-drieluik op het nieuwe beleid 
reageerde. duidelijk werd dat het onderzoek zich meer en meer richtte op een land-
bouw die rekening hield met de waarden van natuur en milieu. nu bleek de kennis 
die in en door de biologische landbouw vooral op bodemkundig gebied was opgedaan, 
waardevol voor verder onderzoek. dit werd gestimuleerd door het MJPg dat op 
termijn een drastische vermindering van de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen 
beoogde. het plan dat op basis van convenanten zou worden uitgevoerd, had in 
zoverre succes dat het volume van middelen al in 1995 sterk was gedaald. deze daling 
was vooral te danken aan de aardappelteelt. in de sier- en fruitteelt nam het gebruik 
nog toe. het MJPg was gebaseerd op een volume- en niet op een stoffenbeleid. dit 
had tot gevolg dat de productie en het gebruik van een aantal persistente middelen tot 
2000 bleef toegestaan. de milieuorganisaties en de Vewin slaagden er bij hun juridi-
sche procedures niet in om deze middelen te verbieden. 

de vraag hoe dit te rijmen was met het al begin jaren 90 onder druk van de Tweede 
Kamer tot stand gekomen plan om de milieutoxische middelen snel te verbieden, 
kan in grote lijnen worden beantwoord als volgt. het college Toelating bestrijdings-
middelen (cTb) was fysiek niet in staat de (her)beoordelingsaanvragen op tijd te 

215   idem p. 18. Van der Ploeg wijst er in De virtuele boer, 1999, p. 332 e.v. op dat het aantal bedrijven dat door het lei 
genoemd wordt op basis van de zogenaamde Meitellingen niet juist is omdat sommige bedrijven meer dan 
één relatienummer hebben.

216   Van der Ploeg, idem, p. 318 e.v. stelt dat de teruggang van bedrijven niet persé te maken heeft met een 
verminderde belangstelling voor het boerenbestaan. 

217   gemiddeld bedroeg het eigen vermogen in deze periode ca. 75 procent. (bron lei).
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behandelen. Voorts miste het de juridische instrumenten om de middelen die door de 
milieuorganisaties en de Vewin, schadelijk werden geacht, te verbieden. opmerkelijk 
is dat het de toelating van biologische middelen die in andere eu-landen waren toe-
gelaten, traineerde. het cTb bleef ondanks het streven naar verzelfstandiging door 
deze organisaties, gesteund door het bestuur van het cTb zelf, ondergeschikt aan het 
Ministerie van lnV. dit departement lag ten tijde van het Kabinet lubbers van cda 
en Pvda wegens – eufemistisch gezegd – bestuurlijke onmacht onder vuur van de 
media en de oppositie. onder het Paarse Kabinet Kok deed de VVd-minister Van 
aartsen, de eerste bewindsman sinds 50 jaar die niet uit de landbouwwereld afkomstig 
was, wel pogingen om het departement onder controle te krijgen maar het uitbreken 
van veeziekte-epidemieën benevens de mestproblematiek beletten hem en zijn opvol-
gers voorrang te geven aan de zowel de door de Kamer gewenste aanpak van dit laatste 
als ook aan de problemen bij het cTb. bij dit laatste moet worden opgemerkt dat 
het – inmiddels verzwakte – georganiseerde landbouwbedrijfsleven en in het bijzonder 
de agrochemische industrie alle juridische mogelijkheden uitbuitten om het verbod 
van een aantal middelen te voorkomen. Met het verlopen van patenten nam de macro-
economische betekenis van de agrochemische industrie rond het jaar 2000 af. 

het voedsel werd ook in deze periode veilig geacht. de consument werd niet blij-
vend geschokt door de beelden die de epidemieën opriepen noch door de, overigens 
schaarse, berichtgeving over onregelmatigheden bij de keuringen van vee en vlees. de 
berichten over residu van bestrijdingsmiddelen in groenten en fruit leidden er toe dat 
grootwinkelbedrijven nu langzamerhand strengere eisen aan de producten gingen 
stellen (zie hoofdstuk 8). Monsters van een keuringsdienst wezen uit dat een aantal 
gewassen nog steeds een relatief hoog residu bevatten. dit bevestigde de bezorgdheid 
van de milieubeweging en de Vewin dat het MJPg de problemen nog (lang) niet had 
opgelost. de voorspelling van het landbouwbedrijfsleven dat dit plan tot een sterke 
productiedaling zou leiden, werd niet bewaarheid. ondanks de drastische verminde-
ring van de hoeveelheid – officieel geregistreerde – verkochte bestrijdingsmiddelen nam 
de agrarische productie per hectare in dit tijdvak toe.
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hoofdstuk 8

oPTiMisMe Versus realiTeiT

Groei en grenzen van de biologische landbouw (1990-2001)

uit het voorgaande blijkt dat het aanzien van de biologische landbouw rond 1990 maat-
schappelijk en politiek begon te groeien. de toekomst zag er zonnig uit. de eu regelde 
de bescherming van de plantaardige biologische productie en schiep ruimte voor con-
crete stimuleringsmaatregelen. de nederlandse overheid was nu aan zet om dit beleid 
nader in te vullen. de vooruitzichten voor de gangbare productiesector waren ongun-
stig nu Mcsharry (zie hoofdstuk 7) een eind maakte aan de prijssubsidies van de granen. 
de overblijvende boeren konden hun bedrijf slechts in standhouden door verdere kost-
prijsverlagingen en intensivering. de vooruitzichten op intensivering waren niet roos-
kleurig omdat het mest- en bestrijdingsmiddelenbeleid binnen afzienbare tijd zou 
worden aangescherpt. bovendien vreesden zij de toelating van oosteuropese landen 
die aanmerkelijk goedkoper produceerden en de liberalisatie van de wereldhandel. in 
dit scenario lag het voor de hand dat meer boeren dan voorheen de overstap zouden 
maken naar de biologische landbouw. de vraag is of dit inderdaad gebeurde. 

de voorlopers van de biologische landbouw begonnen inmiddels de eerste tekenen 
van vergrijzing te tonen. bij een aantal onder hen werd de vraag steeds dringender of 
hun kinderen wel toekomst zagen op het bedrijf van hun ouders. de inspanningen 
hadden zelden tot een aanlokkelijk inkomen geleid. de voldoening van het compen-
serend idealisme was de kinderen dan wellicht met de paplepel ingegoten maar als 
pubers bezagen ze de wereld met andere ogen dan hun ouders. Met het einde van de 
Koude oorlog, de relatief snel toenemende werkgelegenheid, koopkracht en het onbe-
smuikte hedonisme leken de doemscenario’s van de jaren’70 te vervliegen. Zeker, veel 
nederlanders waren ook in dit decennium niet ongevoelig voor natuur- en milieuwaar-
den maar hun betrokkenheid reikte veelal niet verder dan de acceptgiro’s van natuur-
beschermingsorganisaties.1 de blik bleef vooral gericht op de inrichting van de eigen 
en buurmans achtertuin2 en op het behoud van het nabijgelegen park. het landbouw-
milieu baarde de modale burger minder zorgen dan in de voorafgaande decennia. epi-
demieën als bse en varkenspest beheersten bij tijd en wijlen het nieuws evenals de 
falende controles op vlees maar deze tastten het vertrouwen van de consument in de 
overheid ten aanzien van de voedselveiligheid niet wezenlijk aan. 

de vraag is dan ook hoe de biologische sector de overheid, de producenten en dis-
tributeurs en tenslotte de consument voor zijn zaak probeerde te winnen. het is moei-
lijk een keuze te maken in de volgorde van de belangrijkste (f)actoren die bepalend 
zijn voor de ontwikkeling van de biologische landbouw en voeding in dit tijdvak. ener-
zijds zijn er de europese en nationale overheid die de grenzen van de economische 

1     Het Sociaal en Cultureel Rapport ((scP) 1992, p. 427, constateert dat de zorgen van de ondervraagde burgers 
weliswaar aanhielden maar dat er minder steun voor overheidsmaatregelen was dan in voorafgaande jaren. in 
1995 werd de zorg over het milieu op het prioriteitenlijstje als vijfde genoemd (scP 1996, p. 473). Zo maakte de 
Vereniging van natuurmonumenten in de jaren 90 een groei door tot bijna 1 miljoen leden in 2001.

2   Van bergen e.a., De Nieuwe Kaaskop, 1999, p. 28 e.v.



222

orde en politiek van de landbouw bepalen; anderzijds is het de markt ofwel de consu-
menten en producenten die de vrijheid hebben binnen deze grenzen hun gedrag te 
bepalen. ik kies voor de instap via het overheidsbeleid. Zonder een sinds de jaren 30 
directieve overheid zou de landbouw er waarschijnlijk geheel anders hebben uitgezien. 
de decennia nadien drukte de overheid immers een zwaar stempel op het landbouw-
beleid. het was een beleid dat de biologische landbouw discrimineerde en frustreerde. 
op het argument van diezelfde overheid dat de vraag uit de markt moest komen, viel 
het nodige af te dingen. als voorbeeld mogen de aan de landbouwsector niet toegere-
kende milieukosten worden genoemd. 

Overheidsbeleid onder het kabinet Lubbers 111 

het Kabinet lubbers 111 had bij zijn aantreden hoog ingezet op duurzaamheid, verbe-
tering van het milieu en aandacht voor de natuur. uit het vorige hoofdstuk blijkt 
evenwel dat concretisering van een landbouwmilieubeleid naar de toekomst werd 
geschoven. bovendien leidde het functioneren van de bewindslieden braks, bukman 
en gabor tot zoveel onvrede in het parlement dat zelfs het voortbestaan van het 
Ministerie van lnV gevaar liep. gelet op de achtergrond van bukman en zijn verbon-
denheid met de gangbare sector hadden aanhangers van de biologische landbouw 
weinig verwachtingen van zijn beleid. wel werd tijdens zijn ministerschap de eg-
richtlijn voor de biologische productie in wetgeving omgezet; ook maakte hij geld vrij 
voor onderzoek maar andere concrete stimuleringsmaatregelen bleven voorlopig uit. 

het was onder druk van de Tweede Kamer dat bukman een beleidsplan voor de 
biologische landbouw ontwikkelde. dit verscheen in 1992 in de vorm van een notitie. 
hierin gaf hij ondermeer aan dat “de biologische landbouw als voorbeeld fungeert voor 
ontwikkelingen naar duurzaamheid zoals bijvoorbeeld in de geïntegreerde landbouw.” 
uitdrukkelijk laat de notitie weten dat “in het onderzoek prioriteit wordt gegeven aan 
de geïntegreerde landbouw”. Voorts wordt opgemerkt dat “het beleid van lnV erop 
is gericht belemmeringen en knelpunten weg te nemen en zodanige voorwaarden te 
scheppen dat een verdere ontwikkeling van de biologische landbouwmethode en de 
afzet van biologische producten mogelijk wordt voorzover de ontwikkeling van de 
markt dit toelaat”.3 het was een vage formulering die de minister politiek tot weinig 
verplichtte. de notitie bevatte ondermeer de volgende “actiepunten”: 

–  consumentenvoorlichting;
–  een – aflopende – subsidie voor de uitvoering van de controle door sKAl;
–  de mogelijkheid te onderzoeken om binnen de eg-regelgeving geld voor omschake-

ling van boeren en die van de al omgeschakelde uit te trekken;
–  het bevorderen van de toelating van biologische gewasbeschermingsmiddelen;
–  nagaan wat de rol van de biologische boeren in het natuurbeheer kan zijn;
–  rekening houden bij de mestwetgeving met de bijzondere omstandigheden van de sector;
–  het opzetten van demonstratieprojecten;
–  het opstellen van onderzoeksplannen, kennisuitwisseling tussen de biologische en 

gangbare voorlichtingsteams en aandacht voor (bij)scholing;
–  een – aflopende – subsidie aan de nVel en de bd-Vereniging.4

3   Notitie Biologische Landbouw, 1992, p. 3 e.v.
4   Notitie Biologische Landbouw, 1992, p. 5 e.v.
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gelet op het totaal aan landbouwuitgaven waren de uitgaven voor de stimulering van 
de sector marginaal.5 de winst lag vooral in de door de meerderheid van het Parlement 
afgedwongen erkenning. in het openbaar durfde staatssecretaris gabor zelfs de vol-
gende woorden uit te spreken: “niet langer is de biologische sector een te tolereren 
segment voor idealistische consumenten, maar vervult zij een voortrekkersfunctie 
van de totale landbouw in nederland.”6 impliciet gaf hij zich overigens bloot met het 
woord “tolereren” als ging het om het gebruik van softdrugs. in elk geval werd deze 
vorm van landbouw nu serieus genomen en op zijn minst als een zoekrichting erkend. 
bukman, de eerste verantwoordelijke, bleef evenwel sceptisch.7

Toch kwam er onder druk van de Tweede Kamer net voor de verkiezingen (1994) een 
omschakelingsregeling tot stand. deze hield in dat de omschakelaars in de akkerbouw 
ƒ 500,- de vollegrondsgroentetelers ƒ 1200,- de fruit- en glastelers ƒ 1800,- jaarlijks per 
hectare ontvingen mits zij vijf jaar volgens sKAl-normen zouden telen. de totale sub-
sidie per bedrijf werd beperkt tot ƒ 100.000,-. de bestaande bedrijven kregen ƒ 1500,- per 
ha, uitgesmeerd over 5 jaar. de (melk)veesector viel buiten de regeling. als reden voor 
deze, voor nederland belangrijke, uitzondering werd de onenigheid in de eu over vete-
rinaire bepalingen genoemd.8 daarnaast stimuleerden enkele provincies, met name 
noord-holland en gelderland, de biologische landbouw met projectsubsidies. 

inmiddels was het aantal geregistreerde eKo- en bd-bedrijven dat in deze periode 
nog niet van de omschakelingssubsidie had geprofiteerd, toegenomen van 399 in 1990 
tot 512 in 1995. het areaal groeide van bijna 7500 ha naar ruim 10.000 ha.9 nog steeds 
bleef dit onder de 1 procent van het nationale areaal. ondanks de inspanningen van 
milieuorganisaties en enkele supermarktketens, waarover later meer, stelde het resul-
taat teleur; temeer daar de gangbare sector mede door de recessie slechte jaren boekte.

Boerenzorgen

ondanks het optimisme van sommige “informele vertegenwoordigers”10 hadden de 
biologische boeren voorlopig niet de indruk dat ze de wind mee hadden. allereerst 
bleef de zorg voor een stabiele afzet bestaan al verschilde deze per sector. Vooral de 
groentetelers moesten leven in onzekerheid omdat het aanbod niet altijd strookte met 
de binnenlandse vraag. ook het faillissement van de oudste bd-verdeelcentra Proser-
pina en bloemberg in 1992 deed het vertrouwen geen goed. de telers die zich verenig-
den in de eerder genoemde coöperatie nautilus, konden daarentegen de toekomst met 
meer vertrouwen tegemoet zien naarmate deze met succes de duitse markt aanboorde.

de biologische akkerbouwers hadden relatief weinig problemen. wel daalden de tar-
weprijzen al was deze daling veel minder dramatisch dan die van de gangbare telers.11 
net als hun collega’s in de gangbare sector namen zij meer en meer groenten in hun 

5     ekoland (el.), 1990, 4, p. 107. lnV had in 1990 ƒ 1,2 miljoen voor een periode van 4 jaar uitgetrokken.
6    el., 1992, 6, p. 10. de woorden werden uitgesproken op een congres over voeding en milieu. 
7     el.,1994, 4, p. 3.
8        el., 1993, p. 6 e.v. het voorstel werd in het najaar van 1993 aan de Kamer aangeboden en begin 1994 van kracht. 

het is opvallend dat bukman zich op de eu beriep. denemarken paste een vergelijkbare regeling voor melkvee 
wel toe.

9     bron: cbs. 
10  hiertoe reken ik allen die zich als betrokkenen in woord en geschrift uitlieten over de ontwikkeling van de 

gehele sector in verticale zin zoals boeren, verwerkers, winkeliers, bestuursleden van biologische organisaties 
en redacteuren van ekoland.

11   e.l, 1991,1, p. 19. in 3 jaar tijd waren ze van 90 naar 70 cent/kg gedaald. de prijs van gangbare tarwe was in 1991 
ca. 25 cent.
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teeltplan op. Phytophthora bleef een probleem met als gevolg dat de productie in 
sommige jaren sterk achterbleef bij die van de gangbare teelt. door hun schaalgrootte 
waren de biologische akkerbouwers in staat tegen lagere kosten te produceren. de 
overstap naar groenten werd mede ingegeven door de eisen die aan de vruchtwisseling 
werden gesteld. overigens moest de sector rekening houden met de eu-richtlijn die 
op termijn de mest afkomstig van biologische bedrijven verplicht stelde.12 

de melkveehouders hadden in het algemeen weinig problemen. wel liet de melkgift 
een steeds groter verschil zien met die van de gangbare melkveehouderij maar dit 
werd gecompenseerd door een hogere literprijs.13 de achterblijvende melkgift werd 
veroorzaakt door de krachtvoernormen die door sKAl werden gesteld. deze stelde 
beperkingen aan het percentage gangbare krachtvoer.14 nu wreekte zich de eenzijdige 
exploitatie van hun areaal die zeker voor de laagveengebieden een gevolg was van de 
historisch gegroeide structuur van de melkveebedrijven. in het algemeen was het vee-
bestand gezonder dan dat van de gangbare bedrijven; het enige probleem waarin het 
zich negatief onderscheidde, was mastitis (uierontsteking) wat mede een gevolg was 
van het beperkte gebruik van antibiotica.15 Tenslotte kampte de sector met de verlies-
gevende afzet van slachtvee.16 hiertegenover stond dat de eerste onderzoeksresultaten 
uitwezen dat de boeren zich voorlopig geen zorgen hoefden te maken over de Mest-
wet.17 daarentegen dreigde de oormerkverplichting die om redenen van dierenwelzijn 
protest opriep.18

de vollegrondsgroententelers, zeker de kleinere, hadden vooral afzetproblemen.19 
Zoals gezegd, schortte het aan voldoende marktevenwicht wat vooral te wijten was 
aan onvoorspelbare weersomstandigheden. bovendien werd een deel van de sector 
getroffen door de al eerder genoemde faillissementen van distributiecentra. wel kwam 
er in deze periode uitzicht op een verbetering van de afzetstructuur waarover later 
meer. bovendien baarde de Mestwet met de beperking van het fosfaatgebruik vooral 
de kleine en vaak intensieve bedrijven zorgen. deze wet bedreigde ook de weinige 
glastuinders. Zij hadden overigens geen afzetproblemen aangezien de vraag van 
binnen- en buitenland het aanbod ver overtrof. de weinige fruittelers hadden dit 
evenmin. hun voornaamste probleem was naast de ziekten en plagen, de steeds 
hogere eisen die aan het uiterlijk van het fruit werden gesteld. in tegenstelling tot een 
aantal van hun eu-collega’s werden zij bovendien door de wetgeving in het gebruik 
van biologische gewasbeschermingsmiddelen belemmerd.20 opvallend was het project 
van de Veiling in aalsmeer die de regie in handen nam om een omschakelingsproject 

12    in nederland gold die verplichting in deze periode niet. Veel bio-boeren gebruikten nog mest van gangbare 
bedrijven.

13    e.l, 1992, 9. p. 24. de prijzen waren gemiddeld tussen de 10 en 15 cent/l. hoger. wel was er soms sprake van 
afzetproblemen. 

14   e.l, 1991, 5, p. 15. Van het veevoer moest 85 procent van biologische herkomst zijn.
15    e.l, 1993, 12, p. 14.
16   op de afzetproblemen van rund- en varkensvlees kom ik later terug.
17    Notitie, 1992, p. 20. de eerste onderzoeksresultaten wezen uit dat het mineralenoverschot lager was dan dat van 

gangbare bedrijven. Zo was de nitraatuitspoeling 3 tot 6 keer zo laag (el., 1990, 1, p. 3). uit onderzoek op het 
proefbedrijf de Marke bleek dat de energiebalans van de biologische veehouderij 2,5 keer beter scoorde dan die 
van het gangbare (el., 1993, 5, p. 16).

18   el., 1993, 5, p. 4. de regeling diende om het verhandelde vee te kunnen traceren. de bio-boeren pleitten voor 
een “regeling gewetensbezwaarden”. 

19    in 1992 luidden enkele middelgrote bio-tuinders de noodklok vanwege de lage prijzen. Ze dreigden over te 
schakelen op de geïntegreerde teelt (bron agrarisch dagblad, overgenomen door e.l, 1992, 6, p. 5). deze 
noodklok moet als een uiting van wanhoop worden gezien aangezien de prijzen van gangbare groenten in dat 
jaar ook verliesgevend waren. 

20    Zie hoofdstuk 7. daarnaast hadden de appeltelers te kampen met een relatief lage vruchtzetting waardoor de 
opbrengst zo’n 40-50 procent achterbleef bij het gangbare fruit. de reden was het tekort aan stikstof tijdens de 
vruchtzetting.
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van ca. 40 biologische bloementelers te begeleiden.21 Tenslotte moet worden gememo-
reerd dat loverendale, het in 1991 bijna failliete moeder- en voorbeeldbedrijf van de 
bd-landbouw na 65 jaar werd opgesplitst in twee bedrijven.22

Herverkaveling in distributie- en productieland

gelet op het teleurstellend aantal boeren dat in deze jaren omschakelde, stelden infor-
mele vertegenwoordigers van de productiekolom de vraag welke strategie moest 
worden gevolgd om de afzet te vergroten. Moest de nadruk eerst op de aanbod- of eerst 
op de vraagzijde worden gelegd? Koos men voor de aanbodzijde dan was de kans groot 
dat de markt zou worden overvoerd met het ontmoedigingseffect als gevolg. Koos men 
voor de vraagzijde dan zouden groothandel en supermarkten bij gebrek aan geregelde 
en voldoende aanvoer afhaken. het was het zogenoemde “Kip of ei” probleem. de 
overheid ging uit van het marktbeginsel. Zij wilde slechts de voorwaarden scheppen 
voor een betere marktpositie van het biologisch product. behoudens hierboven 
genoemde bijdragen ter bevordering van de omschakeling, koos ze vooral voor het ver-
lenen van bijdragen in onderzoek naar de knelpunten in de distributie en consumen-
tenvoorlichting. het resultaat moest leiden tot een lagere prijs van de eindproducten. 
Voorstellen van de sector, gesteund door milieuorganisaties, om biologische producten 
vrij van bTw te stellen en bestrijdingsmiddelen met het hoge bTw-tarief te belasten, 
wees zij af. 

de vraag is hoe de sector binnen de toenmalige mogelijkheden inspeelde op de 
distributie- en afzetproblemen. de beantwoording van deze vraag loopt langs twee 
lijnen: de natuurvoedingssector enerzijds en de grootwinkelbedrijven en speciaal-
zaken anderzijds. uit hoofdstuk 6 blijkt dat de oorspronkelijke, vaak op idealisme 
gebaseerde verdeelcentra aan het eind van de jaren 80 waren verdwenen. succesvol-
ler waren odin, de nieuwe band en de Zaaister. Zij kregen begin jaren 90 gezelschap 
van Kees Kroon in nieuwegein en udea in uden.23 allen concentreerden zich aan-
vankelijk op verswaren en zuivel. daarnaast verscheen eosta op de markt. dit bedrijf 
richtte zich in toenemende mate op de im- en export van ondermeer tropisch fruit. 
de afzet van groenten werd voor een deel verder geconcentreerd door de coöperatie 
nautilus in lelystad die zich in toenemende mate richtte op de export.24 opmerkelijk 
was het in 1991 opgezette coeT-project om in samenwerking met enkele veilingen 
de afzet van groenten via speciaalzaken en supermarkten te stimuleren. het stond 
onder leiding van Paul van der loo die zijn sporen bij de supermarktketen Torro had 
verdiend. de initiatiefnemers waren optimistisch gestemd in de overtuiging dat de 
productie van gangbare groenten en fruit door de verwachte, bij wet opgelegde, 
beperking van mest- en bestrijdingsmiddelen tot hogere kosten zou leiden. begon-
nen aan de veiling in iJsselmuiden, participeerden steeds meer veilingen in het 
project. de producten werden niet onder de klok maar door bemiddeling verhandeld. 
Vooral voor kleinere telers die toch al een deel van hun afzet via het gangbare 

21    el., 1993, 6, p. 26.
22     Provinciale Zeeuwse courant (PZc) van 28 en 31 dec. 1991. als belangrijkste reden voor het bijna failleren 

worden de verkeerde investeringen in de bakkerij en de aankoop van een landbouwbedrijf in de biesbosch 
genoemd. het werd voortgezet onder de naam Ter linde; 12 ha kwam in handen van de eerder genoemde 
fruitteler Piet Korstanje. 

23   na het faillissement van bloemberg had erik Jan van de brink met 20 telers de afzetcoöperatie bick opgericht. 
samen met erik does, eigenaar van een aantal natuurwinkels, startte hij in 1994 udea.

24   el., 1992, 12, p. 26. in 1992 waren 30 – voornamelijk bd- telers – bij nautilus aangesloten.
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veilingkanaal regelden, was dit een uitkomst. overigens werd het initiatief door de 
bestaande verdeelcentra met argwaan bejegend.25 opmerkelijk was de stap van aVebe 
in 1993 om biologische aardappels in babyvoeding te verwerken.26 Minder opmerkelijk 
maar wel tekenend was het initiatief van de aardappelverwerker aViKo in hetzelfde 
jaar biologische frites op de markt te brengen.27 Tenslotte mag de gerenommeerde kool-
verwerker Kramer uit scharwoude worden genoemd. dit bedrijf ging voor enkele 
supermarkten in 1991 biologische zuurkool produceren.28 in deze periode nam het 
aantal boerenmarkten toe.29 dat gold ook voor het systeem van groentenabonnemen-
ten waarbij telers hun producten thuis afleverden.30

op zuivelgebied bleven ingrijpende veranderingen achterwege. de fabriek op Ter-
schelling die in 1989 had moeten sluiten, hervatte de productie in 1991. “de Vereeni-
ging” in limmen bleef met “Zuiver Zuivel” de natuurvoedingmarkt domineren. 
nieuwkomer was “de Zwaluw” in udenhout (1991) die de supermarktketen Konmar 
van een volledig biologisch zuivelpakket ging voorzien. op de kaasmarkt waren bas-
tiaansen in udenhout en de “eendracht” in staphorst actief. dat gold ook voor “de 
dageraad” in ottersum die haar melk voor 80 procent uit duitsland betrok en deze 
in de vorm van kaas exporteerde. Voorzichtige experimenten van de zuivelgiganten 
Melkunie en friesland strandden in deze periode.31 de doorbraak werd mede belem-
merd door de hoge logistieke kosten die de zuivelaars moesten maken. 

de groothandel in droogwaren werd in deze jaren wel opgeschud. begin jaren 90 
werd de markt voorzien door fertilia en de nieuwe band, aquarius (bd) en natufood. 
in 1992 fuseerden de laatstgenoemden en gingen zij verder onder de naam natudis. 
het nieuwe bedrijf kreeg met een marktaandeel van 80 procent een “bijna-monopolie” 
in de natuurvoedingssector.32 in deze periode verjongden een aantal natuurvoedings-
winkels zich met een moderne uitstraling; ook kwamen er nieuwe bij. uit voorzorg of 
angst voor de concentratie in de groothandel en de dreigende concurrentie van de 
gangbare supermarkten organiseerden zo’n 300 zich in de nederlandse Vereniging 
voor natuurvoedingswinkels. overigens bleven de meeste natuurvoedingswinkels 
voor een deel van hun omzet afhankelijk van “niet-biologische” reformartikelen wat 
geregeld tot discussies leidde.33 bovendien voelden de winkels zich steeds meer 
gedwongen om in navolging van de gangbare supermarkten hun assortiment uit te 
breiden.34 in 1994 werd de door erik does ontwikkelde en modern geoutilleerde fran-
chise-organisatie “de Natuurwinkel” marktleider met 37 vestigingen. de biologische 
boeren en tuinders reageerden met gemengde gevoelens op de ontwikkelingen, ook al 
omdat er een doorbraak viel te verwachten bij de grootwinkelbedrijven. enerzijds 

25    idem 1991, 8, p. 10 en dKA, 1992, 79, p. 14. in 1994 telde coeT 100 leden. er bleef een tekort aan glastuinders. 
(el., 1994, 7/8, p. 7). gelet op mijn persoonlijke ervaring, werkte het systeem effectief; de prijzen waren in het 
algemeen hoog. daar stond tegenover dat de prijzen in de vakantiemaanden instortten. Paul van der loo, 
(interview) meende dat de weerstand van de verdeelcentra een doorbraak van het project verhinderde.

26    idem, 1993, 7/8 p. 5. opmerkelijk omdat aVebe voordien bekend stond als de belangrijkste watervervuiler van 
de provincie groningen. in hoeverre deze stap te maken had met het in hoofdstuk 7 genoemde olvarit-
schandaal, heb ik niet onderzocht; het kan ook te maken hebben gehad met de “gifpieper acties” van de 
Vereniging Milieudefensie in die jaren.

27    idem, 1993, 2, p. 6.
28    idem, 1991, 3, p. 8.
29    does, van de natuurwinkelketen, noemde de boerenmarkten in een open brief in el., ‘een bedreiging’. el., 

1994, 10, p. 29). 
30    dKA, 1992, 80, p. 11. in enkele staten van de V.s. bestond dit systeem al langer.
31     el., 1992, 9, p. 24 e.v.
32    el., 1994, 1, p. 20. na het failleren van de Manna-winkels, werd de naam gekocht door o.a. bakkerij Verbeek. 
33    el., 1992, 6, p. 20. grotere (franchise-) organisaties waren “de groene winkel” en “gimsel”.
34    Zo brachten biologische bakkers steeds meer banket en vanouds ambachtelijke bedrijfjes als de rit en het 

Molenaartje suikerarme producten zonder additieven op de markt. 
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waren zij bang voor prijsdruk, anderzijds zagen de meeste wel in dat aan de gangbare 
groothandel niet viel te ontkomen om hun afzet veilig te stellen of te bevorderen. de 
vraag is dan ook of en welke supermarktketens hun schappen met biologische produc-
ten durfden te vullen. Torro, onderdeel van Vendex food, die als eerste keten al eind 
jaren 80 de stap had gewaagd, trok zich in 1991 terug. Konmar, ook al onderdeel van 
Vendex, begon daarentegen in 1992 met de verkoop van biologisch agf en zuivel; het 
haalde hiermee 2 procent van haar omzet. iets eerder had Vomar hetzelfde gedaan met 
dit verschil dat een deel van het pakket verpakt werd aangeboden. beide ketens waren 
respectievelijk geconcentreerd in Zuid- en noord-holland. opvallend was het beleid 
van Vomar dat na gedegen marktonderzoek bereid was te investeren in het biologisch 
product en er vooralsnog weinig aan verdiende.35 albert heijn hield de hand op de knip 
en durfde niet verder te gaan dan de verkoop van biologische aardappels, winterpeen 
en zuurkool. in 1993 liet het concern weten dat het definitief besloten had het bij deze 
producten te laten en te kiezen voor de gecontroleerde teelt.36

Biologica als koepelorganisatie

uit hoofdstuk 6 blijkt dat de nVel en de bd-Vereniging niet of nauwelijks in staat 
waren het biologisch product onder de aandacht van een breed publiek te brengen. 
hun apparaat kon immers niet op tegen de macht en lobby van de landbouw- en voe-
dingssector. na jaren van verkenning en onderhandelingen besloten de beide vereni-
gingen samen met de Vereniging van eKo-producenten en die van de demeter-han-
delaren met financiële steun van de overheid in 1992 tot de oprichting van de stich-
ting biologica. het doel van de stichting werd omschreven als “ambassadeur van de 
biologische landbouw, een kwaliteitslandbouw met toekomstperspectief, marktge-
richt en innovatief ”.37 het oogmerk was vooral het biologisch product onder de aan-
dacht van de consumenten te brengen; voorts streefde ze naar een verbetering van 
de infrastructuur van de handel en tenslotte wierp ze zich op als lobby-organisatie 
bij de overheid. als middelen voor de bevordering van naamsbekendheid en afzet 
koos de organisatie ondermeer voor reclamespotjes en de aanwezigheid op binnen- en 
buitenlandse beurzen en manifestaties. Voorzitter werd ria beckers, voormalig frac-
tieleider van de politieke partij groen links.38 Met haar relaties in de milieubeweging 
wist zij deze achter de doelstellingen van de biologische landbouw te scharen. al in 
1991 waren de belangrijkste milieuorganisaties de campagne “gifpieper” begonnen 
om de milieubelasting van de gangbare aardappelteelt aan de kaak te stellen. deze 
actie had in zoverre succes dat 70 procent van de supermarkten tot de verkoop van 

35   el., 1994, 4, p. 24 e.v. Vomar had een speciale cursus voor medewerkers opgezet. in 1994 bedroeg de omzet van 
verpakte waren 7 procent en die van losse agf 2 procent van de omzet.

36   idem, 1993, 1, p. 26 e.v. “gecontroleerde teelt” staat voor een min of meer geïntegreerde teeltwijze. het concern 
verdedigde zich nog steeds met de argumenten dat het aan een stabiele aanvoer schortte en de producten te 
duur waren. het is merkwaardig dat het concern geen proef nam met een selectie van winkels. andere ketens 
als edah gaven te kennen dat albert heijn als marktleider het voortouw moest nemen.

37   Jaarverslag biologica 1993/4, p. 3 e.v. biologica nam daarmee de functie van het in 1987 opgerichte Platform 
biologische landbouw waarin ondermeer dKA, de nVel en de bd-Vereniging waren vertegenwoordigd, 
over.

38   el., 1993, 9, p. 3. naast haar kennis van de politiek en de milieubeweging werd haar verkiezing ook 
gemotiveerd met het feit dat zij niet belast was met de conflicten tussen de eko- en bd-beweging.
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biologische aardappel overgingen.39 
biologica wilde en wist een centrale rol te spelen in de belangenbehartiging op maat-

schappelijk en politiek vlak. Zij onderhield nauwe banden met sKAl en de dienst 
landbouwvoorlichting. ook was ze vertegenwoordigd in het landbouwschap. het 
inmiddels zieltogende schap heette de biologische sector weliswaar welkom maar 
bleek niet van zins deze daadwerkelijk te ondersteunen.40 de in hoofdstuk 6 genoemde 
conflicten tussen de ecologische- en de bd-vertegenwoordigers speelden aanvankelijk 
opnieuw op maar werden tenslotte bijgelegd.41 Zo ontwikkelde biologica zich tot een 
platform waarin de boeren hun inbreng maar ook niet meer dan dat hadden.42 hun 
bovengemiddelde individualisme en gebrek aan tijd en middelen stonden een zelfstan-
dige belangenbehartiging in de weg. in tegenstelling tot hun bij tijd en wijlen opstan-
dige “gangbare sectorgenoten” zoals akkerbouwers, varkenshouders en glastuinders, 
had hun oorspronkelijk activisme zich naar binnen gekeerd. Zij wisten dat zij geen 
vuist konden maken. biologica was qua opzet en structuur evenmin activistisch maar 
was wel in staat op de, soms op het randje van het recht,43 gevoerde acties van de milieu-
beweging in te spelen.

De ontwikkeling van SKAL

na enige vertraging werd de eg-verordening biologische landbouw in juni 1992 van 
kracht. in nederland kreeg sKAl het monopolie van de uitgifte van en de controle 
op het eKo-keurmerk.44 daarmee koos de overheid, in lijn met het toenmalig beleid, 
voor één privaatrechtelijke organisatie met een publiekrechtelijke taak.45 daarmee 
had sKAl een voorsprong op haar buitenlandse zusterorganisaties. Met deze voor-
sprong probeerde ze van meet af aan een marktaandeel in andere eg-lidstaten te ver-
overen. de taak in nederland was overigens al uitdagend genoeg. de normen voor 
de plantaardige productie moesten in wetgeving worden vastgelegd. Voorts moest 
het buiten de sector weinig bekende eKo-keurmerk onder de aandacht van het grote 
publiek worden gebracht. daarnaast moest ze met buitenlandse zusterorganisaties 

39    dKA, 1991, 78, p. 40 en el 1992, 7/8 p. 8. het was een gezamenlijke actie van o.a. snM, Mdf, dKA en saw 
tegen het bintje. Zelfs de consumentenbond die zich in 1994 nog negatief uitliet over biologische groenten 
(el.,1994, 5, p. 5) was positief met de constatering dat de smaak van de bio-aardappel beter was en aanzienlijk 
minder nitraat bevatte. het resultaat van de actie was dat het aandeel van de bio-aardappel ondanks de hogere 
prijs tot 2,5 procent van de totale gangbare omzet toenam.

40    dKA, 1994, 88, p. 89. het schap gaf als argument dat de bio-landbouw slechts 1 procent van het areaal omvatte. 
Pas in 1996 toen de kans op het voortbestaan van het schap bijna bekeken was, toonde het zich bereid aan de 
voor bio-boeren discriminerende heffing, (zie hoofdstuk 6) een eind te maken (el., 1996, 10, p. 5).

41    in 1993 richtten bd-boeren de bd-boerenvereniging op om hun belangen bij biologica sterker te kunnen 
verdedigen. overigens bleek dat de kou tussen eko en bd nog niet geheel uit de lucht was. eind 1994 ging het 
eKo-spotje op de TV van start terwijl demeter rond die tijd met een eigen, door biologica gesteunde, 
campagne begon. de hoofdredacteur harry te walvaart betreurde dit met de constatering: “we zijn weer 
terug bij het natuurvoedingssectarisme” (el., 1994, 12, p. 3). 

42    huib bor, voormalig voorzitter van de nVel, schatte in een interview het aantal eko-boeren dat lid was van 
de nVel op ongeveer 50 procent.

43    Zo voerde Milieudefensie “hinderlijke acties” bij supermarkten. de aardappelcoöperatie ZPc spande tegen de 
vereniging een proces aan omdat ze een ras van ZPc een “gifpieper” had genoemd. de rechtbank verwierp de 
eis om de campagne stop te zetten. na het vonnis verdubbelde de verkoop van bio-aardappels (el., 1993, 1, p .3). 

44  deze en de navolgende beschrijving berusten op el., 1992, 6. p. 18 e.v.
45   niet alle betrokkenen stemden in met het monopolie. waar producenten in andere landen in geval van 

ongenoegen, bij voorbeeld over de controlekosten, konden overstappen op een andere erkende organisatie, 
mocht dit in nederland niet. slechts veehouders en slagers slaagden erin uit te wijken naar een controle-
organisatie in belgië. dit was mogelijk omdat – zoals hiervoor vermeld – de eg-verordening niet voor vlees 
gold. een zwakte van de constructie was de afwezigheid van een formeel eindverantwoordelijke 
toezichthouder. Zo konden de aid en de Keuringsdiensten wel onrechtmatigheden signaleren maar 
sanctionerende bevoegdheid hadden ze niet.
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tot overeenstemming komen over de erkenning van elkaars controles. sKAl had 
hierbij de handicap dat de nederlandse biologische producten werden gewantrouwd 
vanwege het slechte imago van de gangbare land- en tuinbouwproducten.46 Tenslotte 
kon de organisatie zich bij haar controle geen fouten veroorloven nu de sector voor vol 
werd aangezien en de media haar kritisch zouden volgen. aangezien het veld in deze 
periode nog overzichtelijk was, de controleurs de meeste bedrijven kenden en de 
sociale controle nog functioneerde, leverden de inspecties weinig problemen op. in 
1993 werden op 945 controles ruim 50 overtredingen geconstateerd.47 

de introductie van het milieukeur aMK48 leidde tot onrust. holthuis, directeur van 
sKAl, zag als één van de weinigen binnen de biologische sector de positieve waarde 
van het nieuwe keurmerk. Zijn opstelling leidde tot een conflict met anderen die vrees-
den dat het keurmerk verwarring bij de consumenten zou zaaien wat ten koste van de 
biologische landbouw zou gaan.49

Onderzoek, voorlichting en onderwijs

Voor onderzoek kwam in deze periode meer geld beschikbaar. de gevestigde insti-
tuten speelden met wisselend succes in op de al of niet uit het veld afkomstige vragen. 
de belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn in het vorige hoofdstuk weergege-
ven. naast de gevestigde instituten kreeg het louis bolk instituut meer ruimte voor 
onderzoek.50 het was een erkenning van het ondermeer onderbelichte bodemkundig 
onderzoek uit de voorafgaande jaren. de belangrijkste projecten hadden betrekking 
op (bemesting van) grasland51 en glasteelt, diergezondheid, plantenveredeling en de 
appelteelt. een deel van het onderzoek werd vanuit de bd-visie benaderd. Voor het 
appelonderzoek betekende dit dat de structuur van het bodemleven en de boom in 
zijn ontwikkeling werd bestudeerd. de bd-zienswijze ging uit van het beginsel dat 
gezocht moest worden naar een holistische benadering van de natuur die de integriteit 
van het dier, de plant en de bodem respecteert. daarmee gaf ze een eigen betekenis 
aan het begrip “natuurlijke landbouw”. hiermee probeerde ze de pretenties van de 
geïntegreerde landbouw te ontzenuwen. in tegenstelling tot de eko-boeren voor wie 
het te doen was om een schone landbouw, waren onderzoekers van bd-huize in staat 
een eigen visie op de toekomst te ontwikkelen. het waren dan ook bd-prominenten 
die in internationaal verband hun, aanvankelijk voorzichtige, kritiek op de techniek 
van de genetische modificatie formuleerden. de ecologische sector liet dit onderwerp 
voorlopig over aan de milieubeweging.52

de voorlichting richtte zich vooral op de omschakelaars. langzamerhand groeide 
de door de overheid gewenste integratie met de gangbare voorlichting. een belangrijk 
medium was ekoland. het groeide uit tot een volwaardige nieuwsbron van de 

46  hierop kom ik later terug.
47   el., 1994, 7, p. 5. hiervan hadden er 47 betrekking op veevoer, 5 op meststoffen en 3 op niet toegelaten 

bestrijdingsmiddelen.
48   Zie hoofdstuk 7.
49   el., 1994, 7, p. 3. holthuis zag bij het aMK (zie hoofdstuk 7) een taak voor sKAl weggelegd. het conflict liep zo 

hoog op dat de Kleine aarde zich terugtrok uit het overleg. 
50   de informatie is ontleend aan de jaarverslagen 1989 t/m 1994 van het louis bolkinstituut. 
51    het onderzoek was ondermeer gericht op de functie van klaver als stikstofbinder.
52   in deze periode ’90 besteedde ekoland weinig aandacht aan dit onderwerp; uit het weinig gepubliceerde en uit 

eigen ervaring blijkt dat de eco-sector, voor “het nee, tenzij beginsel” koos (el., 1993, 5, p. 5) . het door de 
Tweede kamer goedgekeurde experiment met stier herman werd door de hoofdredacteur van ekoland 
afgewezen (el., 1993, 2, p. 3).
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natuurvoedingssector in binnen- en buitenland. de hoofdredactie besteedde vooral 
aandacht aan de teleurstellende groei van de vraag en koos steeds meer voor een 
marktgerichte benadering om van het “geiten wollen sokken imago” af te komen. in 
tegenstelling tot de, met uitzondering van het agrarisch dagblad, gangbare landbouw-
pers, werden discussies niet geschuwd. naast teeltkundige adviezen en bedrijfsrepor-
tages, besteedde ekoland vooral ruimte aan de ontwikkelingen in de politiek en het 
voedingsbedrijfsleven. hoewel het blad oorspronkelijk vanuit de ecologische land-
bouw was opgezet, koos de redactie na kritiek van bd-zijde voor een benadering die 
beide richtingen tot hun recht deed komen. Zo werden sinds 1991 adviezen voor het 
gebruik van bd-preparaten in het blad opgenomen.

het beleid van lnV het onderwijs in de biologische landbouw te stimuleren had 
ondermeer tot resultaat dat een aantal middelbare tuinbouwscholen deze vorm van 
landbouw als keuzevak in hun leerplan opnamen. in 1994 bood de christelijke agra-
rische hogeschool in dronten als eerste een volwaardige 4-jarige opleiding in de bio-
logische landbouw. in 1990 verhuisde warmonderhof vanuit de betuwe naar lelystad. 
de nieuwe locatie had als voordeel dat de omgeving met een groeiend aantal bd- en 
biologische bedrijven stageplaatsen schiep.53 aan de landbouw universiteit(luw) 
werd e.a. goewie, de voormalige directeur van de Pd, in 1992 tot hoogleraar ecologi-
sche landbouw benoemd. de luw plaatste deze benoeming in het licht van haar 
strategisch Plan 2000 waarin het begrip “duurzaam” centraal stond. bewust koos het 
bestuur voor de ecologische landbouw omdat deze dichter dan de bd bij de boeren-
praktijk stond.54

De consument

de grote onbekende was de consument. Zou hij zich met de professionalisering van 
de handel en de acties van de milieubeweging laten overtuigen? het resultaat stelde 
tenslotte teleur. aanvankelijk werd de geringe groei van de afzet geweten aan de onbe-
kendheid van het biologische product.55 in 1992 werd de stagnatie toegeschreven aan 
de economische recessie. het volgende jaar tekende zich een kentering af die de ver-
tegenwoordigers van de sector optimistisch stemde. Zo gaven de acties van de milieu-
beweging tegen de “gifpieper” de aardappelomzet zo’n impuls dat de omzet van bio-
logische aardappels groeide tot 2,5 procent van de totale vraag. ook winterpeen en 
uien deden het relatief goed; vooral omdat deze in de schappen van een aantal super-
markten voorhanden waren. desondanks bleven de omzetten marginaal; dat lot trof 
ook de zuivel dat op een marktaandeel van minder dan 1 procent bleef steken. 

Zoals gezegd, was de teleurstellende groei mede te wijten aan de onwil of het gebrek 
aan durf van grote, overigens niet alle, supermarktketens. de omzet van de natuur-
voedingswinkels steeg gestaag maar niet revolutionair. het merendeel van hun 
klanten kocht uit overwegingen van gezondheid, principe, trouw en bejegening. de 
nieuwe of vernieuwde winkels boorden wel een ander publiek aan: de bovenmodale 

53    eind jaren 90 verhuisde de opleiding naar dronten.
54    el., 1992, 12, p. 22 e.v. goewie benadrukte dat de opleiding ook voor bd-georiënteerde studenten was bedoeld. 

hij stelde zich tot taak in samenwerking met andere vakgroepen de bestaande kennis bij elkaar te brengen en 
nieuwe kennis te ontwikkelen. belangrijke thema’s waren bodemvruchtbaarheid, managementbedrijfs-
systemen met aandacht voor biodiversiteit en het gebruik van duurzame hulpbronnen en het bestuderen van 
de omschakelingsproblematiek. 

55    in 1992 wees onderzoek uit dat tweederde van de consumenten nog nooit van een biologisch keurmerk had 
gehoord. in 1995 was dit percentage tot minder dan de helft gedaald (Van den ham, Wens en Werkelijkheid, 
2008, p. 115 e.v.).
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tweeverdieners. onderzoek wees uit dat zo’n 20 procent van de consumenten een 
voorkeur had voor biologische producten mits het prijsverschil niet meer dan 15 
procent zou zijn. het was op basis van dit soort onderzoeken dat bedrijven als Konmar 
en Vomar in de verkoop van biologische producten durfden te investeren. Toch bleek 
steeds weer dat veel van de ondervraagden in enquêtes sociaal wenselijke antwoorden 
gaven maar hun koopgedrag niet veranderden. de aanzienlijk hogere prijzen werden 
kennelijk als beletsel ervaren.56 de prijsverschillen vonden hun grond in achtereenvol-
gens de hogere prijzen voor de producent, de tussenhandel en voor een deel in de 
marges van de detaillist. 

over de producentenprijzen was weinig discussie. de hele sector was ervan over-
tuigd dat de boeren hun prijs verdienden. deze overtuiging berustte niet alleen op 
ideologie maar ook op het inzicht dat de meeste boeren al op het scherp van de snede 
produceerden. Zouden de afnemers hen onder prijsdruk zetten dan was de kans groot 
dat de producenten zouden afhaken.57 schaalgrootte speelde zeker een rol wat onder-
meer bleek uit het succes van nautilis maar dit werd in dit tijdvak niet uitgespeeld 
tegenover kleinere telers. bovendien zag de sector terdege in hoe boeren in de gang-
bare landbouw met zijn “moordende concurrentie” als gevolg van intensivering en 
grootschaligheid juist in die jaren het loodje legden. Tevens werden de prijsverschillen 
met die van het gangbare assortiment, mede door de aanvoer uit de Zuidelijke eu-
lidstaten, al maar groter. hierbij moet worden aangetekend dat de supermarkten de 
lagere inkoopprijzen zelden ten gunste van de consument vertaalden. Voor de zuivel-
sector speelde vooral de hoge logistieke kosten een rol. concentratie van biologische 
melkveebedrijven rond een aantal zuivelfabrieken had de kostprijs kunnen drukken 
maar dit gebeurde niet.

de groei van de natuurvoedingsmarkt was vooral te danken aan de bewerkte pro-
ducten waarvan de grondstoffen voor een groeiend aandeel van buitenlandse her-
komst waren. dit was het spiegelbeeld van de toename van de export van groenten 
en fruit. Zo voltrok zich een proces van internationale handel in landbouwproducten, 
de sierteelt uitgezonderd, waarin nederland al eeuwen lang haar kracht had getoond. 
de verwerkers van de biologische producten kampten enerzijds met schaalproblemen 
en in mindere mate met de hogere prijzen van de grondstoffen. Zij moesten de markt 
proberen te winnen met een onvergelijkbaar lager promotiebudget dan dat van de 
gangbare voedingsmiddelenindustrie. hierbij kwam nog het feit dat “het grote publiek” 
inmiddels was gewend aan de “voorgekookte of voorgekauwde smaak” van de gangbare 
producten.58 Met dit al bleef de zo gehoopte doorbraak bij de consument uit.

56   in 1995 noemde 52 procent de hogere prijs als beletsel (idem, p. 117). 
57   Zie de in dit hoofdstuk eerder vermelde noot in het agrarisch dagblad, geciteerd in el., 1992, 6, p. 5). 
58    uit een onderzoek van de Volkskrant bleek dat de smaak van een aantal bio-producten door de meerderheid 

negatief werd beoordeeld (el., 1993, 4, p. 24). ander onderzoek wees uit dat bijna 50 procent van de 
ondervraagden de alternatieve voedingsmiddelen smakelijker vond tegenover bijna 90 procent van de 
ondervraagde klanten van natuurvoedingswinkels (e.J.c. Paardekoper e.a.: “Voedingsmiddelen en 
consument” 1992, p. 31- 46, geciteerd door Van den ham, Wens en werkelijkheid, 2008, p. 112).
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Overheidsbeleid onder paars (1994-2001)

het nieuwe kabinet kwam ook voor de redactie van ekoland als een verrassing. wel-
iswaar had groen links, de belangrijkste pleitbezorger voor de biologische landbouw, 
zetelverlies geleden; daartegenover stond dat van de nieuwe coalitie (Pvda, VVd, 
d’66) meer verwacht werd dan van de oude. Vooral het vertrek van het cda werd met 
instemming begroet.59 al snel won Van aartsen, de VVd-minister van lnV, het ver-
trouwen van de redactie van ekoland. hij was immers de eerste minister na 50 jaar 
die geen banden had met de landbouwsector. hij droeg de biologische landbouw een 
goed hart toe. dit bleek ondermeer uit zijn bezoeken aan biologische bedrijven en 
manifestaties. Zijn agenda werd overigens vooral gevuld door de problemen rond de 
Mestwet en het massale verzet ertegen. bovendien moest hij het departement weer 
onder politieke controle krijgen. onder zijn ministerschap werd het landbouwschap 
geliquideerd. hij zette in op een duurzame en marktgerichte landbouw en werd daarin 
door een kamermeerderheid gesteund. onderdeel van dit beleid was een verdere sti-
mulering van de biologische sector. 

in zijn Plan van aanpak biologische landbouw (1996) wees hij op de voortrekkers-
rol van de sector. als beleidsinstrumenten koos hij voor het ondersteunen van afzet-
bevorderende initiatieven, verhoging van de omschakelingspremies en versterking van 
het kennisbeleid.60 in feite verschilde zijn beleidsplan in wezen weinig van dat van 
zijn voorganger bukman. hij liet er geen misverstand over bestaan dat de groei uit de 
markt moest komen. een verzoek van groen links het bTw-tarief van de gangbare 
producten onder het hogere tarief te brengen wees hij af.61 dat neemt niet weg dat hij 
ƒ 60 miljoen uittrok voor zijn beleid en daarmee de sympathie van de vertegenwoor-
digers van de sector en een aantal milieuorganisaties won.62 los van dit bedrag was 
het vooral zijn onverbloemde verbale steun waarmee hij de belanghebbenden voor 
zich innam. al of niet uit opportuniteitsoverweging werd het niet nakomen van het 
in het VVd-verkiezingsprogramma geformuleerde “de vervuiler betaalt” hem nauwe-
lijks aangerekend. Zijn optreden en zijn beleid legden kennelijk meer gewicht in de 
schaal. het zou te ver voeren te stellen dat de biologische sector zich rijk rekende maar 
aan de gedachte dat “een lege hand gauw is gevuld” kan niet geheel worden ontkomen. 
de minister kon van zijn kant de biologische landbouw als één van zijn breekijzers tot 
een duurzame landbouw jegens de gangbare sector hanteren. 

Voor de omschakeling trok de minister tot 2001 ruim ƒ 11 miljoen uit. dit bedrag 
werd verdeeld als volgt: de akkerbouwers kregen ƒ 500/ha; de tuinders ƒ 2500,-/ha; de 
fruittelers ƒ 5000,-/ha, de glastuinders ƒ 9250/ha en de veehouders ƒ 1500,- mits zij dit 
bestemden voor eigen voederwinning. het totale subsidiebedrag werd gelimiteerd 
tot ƒ 100.000,- per bedrijf.63 bovendien werd “de fiscale groenregeling”64 verruimd 

59    el., 1994, 6, p. 3.
60    Tweede Kamer 1996-7 nr. 25127. het Plan was overigens via een motie Vos (gl) en stellingwerf (rPf) 

afgedwongen. Zij vroegen om concrete maatregelen gelet op de achterstand die nederland op bijvoorbeeld 
denemarken en oostenrijk had opgelopen.

61     dit verdedigde hij met een beroep op de eu-regelgeving. ook een accijns op de milieubelastende 
landbouwproducten om het prijsverschil met de biologische producten te overbruggen, wees hij af.

62    o.a. van de stichting natuur en Milieu (Van den ham, Wens en werkelijkheid, 2008, p. 77).
63     el., 1996, 9, p. 4 e.v.. deze bedragen werden uitgekeerd op voorwaarde dat de boeren 5 jaar lang biologisch 

zouden telen. in 1998 werd de omschakelingspremie voor de glastuinbouw verhoogd tot ƒ 12.500,-/ha. Voorts 
verviel in dat jaar de limiet van ƒ 100.000,- per bedrijf (el., 1997, 4, p. 7).

64    deze regeling van staatsecretaris van financiën w. Vermeend, was bedoeld om milieu-investeringen te 
stimuleren. 
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waarmee de biologische agrariërs goedkoper geld konden aantrekken.65 het beleid 
had tot resultaat dat in 1998 het duizendste bedrijf als “biologisch” werd geregistreerd. 
overigens is niet vast te stellen of en in hoeverre boeren louter op basis van de sub-
sidie hun bedrijf omschakelden.66 de subsidie was, bijvoorbeeld in het geval er sprake 
was van zware overnamelasten van het ouderlijk bedrijf, niet altijd voldoende om de 
overstap te durven maken. 

haijo apotheker (d’66), de opvolger van Van aartsen onder het Tweede Kabinet 
Kok, zette het beleid van zijn voorganger voort maar hij mistte diens overtuiging en 
uitstraling. de biologische sector had redelijkerwijze meer van hem meer mogen ver-
wachten.67 hij schoot politiek en bestuurlijk tekort in de behandeling van het mest-
dossier en trad binnen een jaar af.68 Zijn opvolger brinkhorst (d’66) pakte de draad 
van Van aartsen daarentegen met de nodige verve op. hij stond niet bekend als boer-
vriendelijk en al helemaal niet voor de intensieve veehouderij. Zo greep hij in 2001 
hardhandig in als antwoord op het boerenprotest op de Veluwe naar aanleiding van 
de gedwongen ruimingen wegens de MKZ. Zijn streven om de intensieve veehoude-
rij aan banden te leggen, kon per definitie op de steun van de biologische sector 
rekenen. het belangrijkste was evenwel dat hij in 2000 met de beleidsnota biologische 
landbouw kwam waarin hij voor de periode 2001-2004 een bedrag van ƒ 277 miljoen 
beschikbaar stelde. dit bedrag zou overigens niet direct ten goede komen aan de 
boeren maar aan de verkoopbevordering van biologische producten.69 Zijn beleid ver-
schilde in zoverre van dat van Van aartsen dat hij uitsluitend koos voor het stimule-
ren van de vraag. in lijn met het standpunt van zijn voorganger trok hij hierbij opnieuw 
geld uit voor het wegnemen van belemmeringen in de distributie. hij verdedigde zijn 
koers met een beroep op de door de wTo gewenste en de voor de eu onvermijdelijke 
liberalisatie van de agrarische wereldhandel. de vraag of dit het juiste argument was 
om de biologische sector op de door hem voorgestane wijze financieel te ondersteu-
nen, laat ik rusten. wel ontleende hij aan het door de sector gedeelde optimisme dat 
een consumentendoorbraak nabij was.70 

in het jargon van die jaren nam hij in 2001 het initiatief tot de vorming van een Task 
force Marktontwikkeling biologische landbouw. deelnemende partijen waren, naast 
lnV, ondermeer biologica, snM, de boerenbelangenorganisatie lTo nederland, het 
centraal bureau levensmiddelenhandel en de banken Triodos en rabo. de emanci-
patie van de biologische landbouw en voeding werd hiermee formeel voltooid. het 

65    el., 1996, 9, p. 4 en 1997, 4, p. 7. deze bedragen werden uitgekeerd op voorwaarde dat de boeren 5 jaar lang 
biologisch zouden telen. in 1998 werd de omschakelingspremie voor glastuinbouw verhoogd tot ƒ 12.500,-/ha. 

66     Jaarverslag biologica 1998. onduidelijk is of het aantal slechts de door skal geregistreerde bedrijven betrof.  
los van een aantal niet door skal gecertificeerde biologische bedrijven, waren een aantal veehouders lid van 
de belgische keuringsorganisatie blik (el., 1997, 9, p. 7). ik besteed geen aandacht aan de bedrijven die hun 
registratie beëindigden. 

67     in 1994/5 had de werkgroep landbouw van d’66 een beleidsnota onder de titel la campagne gepubliceerd 
waarin onomwonden voor een transitie naar de biologische landbouw werd gepleit.

68   Zie vorige hoofdstuk. apotheker weigerde in 2010 een interview.
69      Tweede Kamer 2000 – KsT 27416. de bestaande steunregeling zou in 2003 eindigen. Via een motie Meijer 

(cda) e.a. werd deze regeling ook op de biologische varkens- en pluimveesector van toepassing verklaard 
(KsT 2001 – 51824 en 51341).

70      Zo schreef de hoofdredacteur van ekoland eind 1997: “nog nooit waren de vooruitzichten zo gunstig” . 
wel voegde hij er aan toe: “Maar wat gebeurt er als de Montgnac-rage voorbij is?” (el., 1997, 12, p. 3).  
het Montignac-dieet was een vermageringsmethode die in die jaren veel aandacht kreeg. 
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doel van de Task force was het behalen van 5 procent van de voedingsbestedingen 
aan biologische producten in 2004.71 

Boerenwedervaren 

hoe ontwikkelde zich de biologische boerenpraktijk onder dit beleid? de akkerbouw 
groeide, zij het langzaam, gestaag. de tarweteelt bereikte producties van gemiddeld 
ca. 6 ton/ha. daarmee bleef deze gemiddeld ca. 2 ton/ha onder die van de gangbare 
teelt.72 in deze periode werden de eerste akkers met spelt ingezaaid. het bijna vergeten 
gewas ging een voorspoedige toekomst tegemoet als vervanger van tarwe waarvoor 
een groeiend aantal consumenten allergisch bleek.73 de aardappelteelt werd in de 
zomer van ’98, net als die van de gangbare sector, zwaar geteisterd door phytophthora. 
dit leidde niet alleen tot financiële verliezen maar ook tot imagoschade.74 de volle-
grondsgroenteteelt groeide relatief sterk vanaf 1997. Toch bleef de afzet, zeker in de 
vakantiemaanden, problematisch. dit werd deels toegeschreven aan de slechte kwali-
teit van de producten in deze maanden.75 de sector moest het in steeds toenemende 
mate van de export hebben die aan het eind van dit tijdvak nog gehinderd werd door 
het negatieve imago van het gangbare nederlands product. ondanks dit imago werd 
in 2000 circa 70 procent van de productie geëxporteerd.76 bovendien moesten de telers 
zich voorbereiden op een strengere regelgeving ten aanzien van bemesting.77 de spe-
cialisatie die de nederlandse landbouw sinds de jaren 50 kenmerkte, speelde ook hen 
parten.78 bovendien werd in deze periode zaad- en plantgoed van biologische herkomst 
verplicht gesteld. in het algemeen gaf dit weinig problemen aangezien enkele zaadpro-
ducenten adequaat op de vraag inspeelden.79 onkruid bleef net als in de akkerbouw 
teelttechnisch het grootste probleem. de mechanische onkruidbestrijding liet trouwens 
rond 2000 een bemoedigende ontwikkeling zien.80

71    brinkhorst zou gezegd hebben of in de mond gelegd zijn dat hij streefde naar een landbouwareaal van 10 
procent in 2010. genoemde nota sprak echter van een wenselijkheid. in een interview met hem in 2008 wist hij 
zich dit percentage niet te herinneren. hij zei mij dat hij überhaupt niet geloofde in een biologische landbouw 
in het verstedelijkte nederland.

72   el., 1998, 11, p. 20. er was bezorgdheid over de afname van het aantal geschikte tarwerassen.
73    idem, 1995, 10 p. 39. Voordelen van spelt waren de relatief lage eisen aan bodem en klimaat, de geringe 

vatbaarheid voor schimmelziekten en de afwezigheid van mussenvraat. het had met een eiwitgehalte van ca. 
13,5 procent een goede bakkwaliteit.

74    het imago was al belast gelet op het feit dat een grote oostenrijkse supermarktketen in 1996 na een 
phytophthora-explosie in dat land weigerde nederlandse bio-aardappels te importeren (el., 1997, 11, p. 33). 
“nederland en natürlich waren voor de consument onverenigbaar”. 

75    het verwijt werd deels bij de groothandel gelegd; deze kocht teveel in en hield de producten te lang vast met 
kwaliteitsverlies als gevolg. niet genoemd werd het argument dat juist de hogere inkomensgroepen zich een 
langdurige vakantie konden veroorloven. overigens was er volgens de onderzoekers f. wijnands en f. van 
Koesveld sprake van grote kwaliteitsverschillen tussen biologische agf (el., 2000, 11, p. 18).

76    el., 1999, 2, p. 5.
77    in 2002 zou 20 procent van de mest van biologische herkomst moeten zijn. de eu had het gebruik van 

biologische mest al eerder verplicht gesteld maar de lidstaten mochten, mede op aandringen van nederland, 
voorlopig uitzonderingsbepalingen maken. in de praktijk betekende dit dat de bedrijven bij skal een verzoek 
tot ontheffing konden indienen. deze werd naar mijn weten altijd verleend (Jaarverslag biolgica 2001). in dit 
verband noem ik ook de champignonteelt. in 1996 schakelden de eerste bedrijven om; het probleem was dat er 
nog geen substraat van biologische herkomst beschikbaar was (idem Jaarverslag 1996). 

78    Met uitzondering van de flevopolder waar een groeiend aantal melkveehouders omschakelde en in de 
mestbehoefte konden voorzien, waren de tuinbouw- en veebedrijven te veel verspreid waardoor de aanvoer 
van vaste mest kostbaar werd. 

79    Voorbeelden hiervan zijn het bd-zaadbedrijf Vitalis en het gangbare rijk Zwaan.
80    el., 2001, 3, p. 20. in 1999 was de zogenaamde “slimme schoffel” ontwikkeld; deze reageerde met lichtsensoren 

op onkruid.



235

de glasgroentensector maakte pas in 1999 een groei van betekenis door. Toch bleef het 
gehele biologische glasareaal tot minder dan 1 procent beperkt.81 de omschakelings-
premie had niet het beoogde resultaat. slechts voor een klein deel kan dit toegeschre-
ven worden aan de hoogte ervan. de vaste lasten voor een glasbedrijf waren weliswaar 
vele malen hoger dan voor die van de vollegrond maar de prijzen van de producten 
waren anderzijds ook dubbel of meer zo hoog als die van de gangbare. wel nam het 
productieverschil tussen de biologische en de gangbare glasteelt in deze periode verder 
toe. Voorts kampten de biologische bedrijven met de mestnormen en de emissies in 
het oppervlaktewater. ook het energiegebruik, inclusief het stomen van de grond, 
werd niet alleen financieel maar ook als een imagoprobleem gezien hoewel de eu-
richtlijnen hieraan geen beperkingen stelden.82 Zoals eerder opgemerkt, moet het 
gebrek aan interesse vooral in de westlandse cultuur worden gezocht.83 het wachten 
was dan ook op die ondernemer die op verse grond een bedrijf zou starten. dit 
gebeurde in 1999 in ens (noP).84 de doorbraak in de sierteelt bleef uit. in 1996 beëin-
digde de Veiling aalsmeer het hiervoor genoemde project.85

de (hard)fruitteeltsector toonde aanvankelijk weinig belangstelling. Voor de fruit-
telers waren de risico’s gelet op de ziekten en plagen echter groot. Vooral schurft en 
vruchtboomkanker waren moeilijk beheersbaar. de ontwikkeling van schurftresis-
tente rassen waarvan de smaak aan de wensen van de gangbare consument voldeed, 
verliep moeizaam. ook in deze periode bleef het arsenaal aan gewasbeschermingsmid-
delen in vergelijking met dat van andere eu-landen beperkt.86 de omschakelingspre-
mie kon het risico van het gebrek aan oogstzekerheid niet compenseren.87 Tenslotte 
dreigde de concurrentie van fruit uit de V.s. waar de appels door betere klimatologi-
sche omstandigheden veel minder last van genoemde ziekten hadden.88 overigens 
hoefden de potentiële omschakelaars het om de prijzen niet te laten.89

81   el., 2002, 3, p. 18. in 2000 bedroeg het areaal 83 ha, d.w.z. 0,8 procent van het gehele areaal.
82    el., 2001, 11, p. 11. griekenland wilde in de jaren 90 een biologische keurmerk voor gestookte producten 

uitsluiten. 
83    overigens gold dit ook voor de andere concentraties van de glastuinbouw zoals de regio Venlo. Toen de veiling 

Zon in 1998 overging op het veilen van biologische producten, bleek ook daar de belangstelling gering (el., 
1998, 11, p. 7).

84    el., 1999, 11, p. 18. het bedrijf met warmtekrachtkoppeling van ruud van schie was bijna 3 ha groot. hij 
organiseerde na teleurstellende ervaringen met de greenery zijn eigen afzet in landen als duitland, V.K. en de V.s.

85    dit had vooral te maken met het gebrek aan afzet. de bloemenhandel toonde te weinig interesse. Voor de 
natuurvoedingssector was het product te riskant en voor de meeste supermarkten die zich nog warm moesten 
lopen voor biologische voedingswaren, was het een brug te ver. ik laat de vraag rusten waarom de exporteurs 
het lieten afweten. de strenge fytosanitaire eisen kunnen een reden zijn. wel was er een kleine markt voor 
biologische tulpenbollen (el., 1999, 11, p. 22).

86   el.,  1997, 9, p. 8. in 1997 publiceerde de eu een lijst van 25 onmisbare middelen. een aantal ervan was in 
nederland verboden (zie ook hoofdstuk 7). 

87    hierbij speelde de overgangstermijn van 2 jaar stellig een rol. het zou immers meer dan 2 jaar duren voordat 
zich een zekere mate van “biologische evenwicht” aftekende. slechts zij die al eerder overgegaan waren op een 
vorm van geïntegreerde bestrijding, konden overwegen de stap te maken. een voorbeeld van een 
omschakelaar in deze periode is de in hoofdstuk 1 genoemde Jan van rijn met een bedrijfsomvang van 30 ha 
waarvan 8 ha fruit. hij schakelde in 1994 om omdat hij een afkeer had van spuiten; hij kon met zijn beperkte 
bespuitingen steeds minder aan de kwaliteitseisen van de veiling voldoen. hij wist met de toegestane 
middelen een hoge uiterlijke kwaliteit te bereiken. hij noemde als reden dat hij vanaf begin juli vier keer alle 
bomen onder handen nam om de aangetaste vruchten te verwijderen. de extra arbeid en lagere productie 
werden gecompenseerd door een veel hogere meerprijs. overigens maakte hij geen gebruik van de 
omschakelingsregeling. 

88    el., 1996, 1, p. 30. bovendien was de productie met 50 tot 90 ton/ha veel hoger dan die van de nederlandse 
bedrijven. 

89    el., 1997, 5, p. 15. de kostprijs van biologische appels was berekend op ƒ 2,- tot ƒ 2,25/kg. die van gangbare op 
ƒ 1,15/kg. de verkoopprijs van de laatste bleef, net als in de meeste voorafgaande jaren, ver achter bij de 
kostprijs. opvallend is de vermelding dat het biologisch areaal van 0,1 procent goed was voor 2,5 procent van 
de omzet van de totale nederlandse fruitteelt. dit percentage roept twijfel op. wel is het een indicatie voor de 
zeer lage prijzen van het gangbare fruit. 
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extra aandacht verdienen de ontwikkelingen in de biologische (melk)veehouderij in 
deze periode. aanvankelijk verliep de zuivelafzet stroef wat de lust tot omschakeling 
niet ten goede kwam. de productiestijging per koe bleef achter bij die van de gangbare 
sector. dit had vooral te maken met het kostenverschil van krachtvoer en de minder 
dichte veebezetting per hectare. het telen van eiwitrijk voer vroeg om een andere 
inrichting van de bedrijven; een inrichting waaraan de sector sinds de jaren 50 was 
ontgroeid. ook hier betekende de zogenoemde ontmenging een nadeel. deze ontmen-
ging had zich bijvoorbeeld in denemarken waar de biologische melkveehouderij zich 
explosief ontwikkelde, in veel mindere mate voorgedaan. ook de beperking in het 
gebruik van kunstmest speelde een rol. daartegenover stond de betere conditie van 
het vee al bleef mastitis een probleem.90 Tenslotte bleven de bedrijven beter scoren op 
het gebied van mineralenverliezen.91 het risico van omschakeling lag dus louter in de 
afzet ofwel de hogere meerprijs die de boeren nodig hadden om rendabel te produce-
ren. deze meerprijs was afhankelijk van de consumentenvraag die mede gestuurd 
werd door de détailhandel en de zuivelverwerkers. de sector kreeg in 1998 een impuls 
met de voltooiing van de friesche ecologische Zuivelfabriek (feZ) in drachten. deze 
was berekend op een capaciteit van 40 miljoen liter per jaar. in 1999 steeg de totale 
omzet met 150 procent in vergelijking met 1998.92 anderzijds werden de boeren in dat 
jaar “gestraft” met een prijsverlaging van ruim 10 cent per liter.93 een jaar later dreigde 
een tekort als gevolg van buitenlandse vraag.94 hieruit bleek dat de markt nog verre 
van stabiel was.

overigens was het juist de melkveehouderij die aanleiding gaf tot principiële discus-
sies over de aard en de toekomst van de biologische landbouw. Zo werd enkele omscha-
kelaars met bedrijven van 100 of meer koeien verweten dat zij de grenzen van de bio-
logische landbouw opzochten wat het wezen en daarmee het imago van de sector zou 
schaden.95 aangezien de meeste omschakelaars voor “biologisch” en niet voor bd 
kozen, kon de laatste zich sterker profileren met het demeter keurmerk.96 Maar ook 
deze sector ondervond kritiek toen bekend werd dat een bd-boer zijn toevlucht tot 
het robotmelken had genomen.97 de genoemde ontwikkelingen en de daarmee samen-
hangende discussies waren mede te verklaren uit het langdurig uitblijven van de eu-
regelgeving met betrekking tot de veehouderij. Pas in 2000 werden de eu-richtlijnen 
voor de veehouderij van kracht. Tenslotte is het opvallend dat de biologische geiten-
houderij in deze periode weinig groei liet zien. Voor geitenmelk moest, gelet op het 
veelvuldig voorkomen van koemelkallergie, naar schatting bij 8 procent van de bevol-
king, een markt te winnen zijn. de verklaring voor de stagnatie in deze tak van vee-
houderij moet mede worden gezocht in de afwezigheid van een grootschalige verwer-
kingscapaciteit voor verse melk.

90    overigens werden 6 bedrijven getroffen door MKZ. in tegenstelling tot de vertegenwoordigers van de 
gangbare veehouderij, bepleitte biologica (JV 1996) wel het enten van de dieren met als argument dat het 
dierenwelzijn boven het exportbelang ging.

91    el., 1997, 10. p. 9. de discussie over het broeikasgas methaan kwam pas later op gang.
92   idem, 1999, 10, p. 23. 
93   idem, 1999, 11, p. 28. ook de markt van gangbare melk was ingestort.
94   idem, 2001, 5, p. 8. de prijzen waren in 2000 ca. 13 cent per liter hoger dan die van de gangbare melk. Toch 

meldden zich in dat jaar weinig omschakelaars. 
95   idem, 1996, 5, p. 7.
96   het verschil tussen de bd- en biologische melk was dat de bd-melk niet was gehomogeniseerd. dit zou een 

gunstige uitwerking hebben op kinderen met een koemelkallergie. in het algemeen, maar niet altijd, kregen 
bd-boeren een hogere prijs. 

97    el., 1998, 3, p. 10. de boer, eigenaar van 115 koeien, verdedigde zich met het argument dat vrije tijd ook een 
waarde had. in denemarken zou het robotmelken op biologische bedrijven een hoge vlucht nemen 
(oudshoorn, Innovative technology, 2009).
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bij uitstek interessant zijn de ontwikkelingen in de vleessector in de jaren 90. oor-
spronkelijk waren de meeste consumenten van biologische producten voorzover zij al 
niet vegetarisch waren, beperkte vleeseters. dat was een belangrijke reden waarom 
veruit de meeste natuurvoedingswinkels vlees uit hun assortiment weerden.98 Voor 
de principiële bd-consumenten hoefde vlees, zoals in hoofdstuk 2 genoemd, geen 
beletsel te zijn maar hun aantal was klein. in hoofdstuk 6 is vermeld hoe Peter de 
ruyter de mogelijkheid zag met de slagerij “de groene weg” bd-vlees op de markt te 
brengen. Vervolgens betrok hij ook biologisch vlees voor zijn slachterij. Voor de melk-
veehouders was dit een uitkomst aangezien zij hun stiertjes en de afgeschreven koeien 
biologisch konden afzetten en een meerprijs meenden te kunnen krijgen.99

de groene weg was inmiddels ook overgegaan op het slachten van varkens.100 er 
waren enkele varkenshouders die, mede gelet op de beweging die de sector eigen is 
(de varkenscyclus) op een stabielere prijs rekenden. de afzet stelde voorlopig teleur. 
enerzijds was het initiatief van de slachterij gelet op de praktijken van de intensieve 
varkenshouderij niet onbegrijpelijk. anderzijds was het de vraag of de biologische con-
sumenten zaten te wachten op varkensvlees. Zij behoorden immers tot de hogere inko-
mensgroep die überhaupt weinig op had met deze diersoort als consumabel product. 
Vanouds werd dit vlees vooral gegeten op het platte land waar boeren en landarbeiders 
hun eigen varkens mestten.101 daarnaast vond het vlees vooral zijn weg naar de inder-
tijd zo genoemde arbeidersgezinnen in de stad. Voor boeren waren varkens altijd goed-
kope bijproducten geweest. Ze werden grotendeels geweid in de bijgelegen boomgaard 
en gevoerd met rogge, wei en afval van eigen bedrijf. inmiddels telde nederland in 
1990 zo’n 16 miljoen varkens. Typerend in dit verband is een artikel van Kees van 
Veluw waarin hij stelde dat de biologische landbouw met zijn 6000 ha op basis van 
wei en afval van graan en aardappels, ruimte bood aan 600 varkens.102 het was om 
boven genoemde redenen dan ook niet verrassend dat de afzet van dit vlees marginaal 
bleef. wel verrasten de pogingen van biologica om de biologische varkenshouderij met 
omschakelingspremies te stimuleren. deze pogingen moeten wellicht mede worden 
gezien in het licht van de zorg om dierenwelzijn, actueel vanwege de varkenspest in 
1996 en de kansen die de Mestwet bood.103 Veel succes hadden de pogingen niet. 
ondanks het door lnV hiervoor uitgetrokken bedrag van ƒ 0,5 miljoen om de verkoop 
van varkensvlees te stimuleren, bedroeg het aantal biologische varkenshouderijen  
in 2001 slechts 37.104 uit dit voorbeeld mag de conclusie worden getrokken dat de 

98    dat gold tot ongeveer 1985 ook voor de reformwinkels (Verdonk, Het dierloze gerecht, 2009, p. 251 e.v.).
99      in de praktijk werd deze meerprijs voorlopig, mede om logistieke redenen, vaak niet gemaakt. bovendien 

schortte het de groene weg soms aan betalingsdiscipline wat in een eigen publicatie niet werd ontkend 
(bron: De Groene Weg, 2005, p. 10). in 2001 uitten veehouders kritiek op het gebrek aan transparantie over de 
prijsvorming. Zij namen het bedrijf ook kwalijk dat het vlees uit o.a. duitsland importeerde en hen met de 
worstkoeien liet zitten (el., 2001, 10, p. 36).

100    de schapenhouderij laat ik rusten. hoewel de groene weg ook lammeren slachtte, is het opvallend dat de 
biologische schapenhouderij, ondanks de ooipremie die voor alle schapenhouders gold, zich in die jaren 
nauwelijks ontwikkelde. de biologische pluimveehouderij begon zich pas tegen 2000 te ontwikkelen. de 
achterblijvende ontwikkeling van zowel de pluimvee- en varkenshouderij kan mede worden verklaard uit de 
wettelijke bescherming van “scharreleieren” en “scharrelvarkens”. de supermarkten waren bang voor 
verwarring bij de consument met het biologisch product.

101     hollander, In de Waalstroom, 2007, p. 81. bij de arbeiderswoningen in het dorp hurwenen kon men tot begin 
jaren 60 in het najaar zichtbaar nog menig “varken aan de leer” aantreffen. 

102    Van Veluw, Eko varkenshouderij, el., 1990, 2, p. 18. Voor de gangbare varkenshouderij berekende hij een aantal 
van 2 miljoen. het onderzoek van Van Veluw, was geheel in de lijn met de beginselen van het gemengde 
bedrijf van de bd-landbouw. 

103     Jaarverslag biologica, 1998. het profileren van een biologische varkenshouderij werd bemoeilijkt door het al 
langer bestaande keurmerk van de scharrelvarkens waarvan het vlees door een aantal supermarkten werd 
verkocht. 

104    het lag volgens biologica (JV 2001) niet aan de vraag. Vooral in het buitenland was belangstelling voor bio- 
varkensvlees.
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vertegenwoordigers van de sector, verenigd in biologica, mede onder invloed van de 
bij de voedingssector belanghebbende partijen, uit pragmatische overwegingen pogin-
gen deden de biologische sector in het gangbare voedingscircuit te integreren.105 

de vraag of en in hoeverre de subsidieregelingen bepalend zijn geweest om boeren 
tot omschakeling te bewegen, is niet eenduidig te beantwoorden. uit enkele cijfers 
valt af te leiden dat deze bij bijna de helft geen doorslaggevende rol van heeft gespeeld.106 
Vermeldenswaard tenslotte is de snelle toename van het aantal zorgboerderijen rond 
het nieuwe millennium. Van de ruim 300 waren er in 2001 zo’n 200 van biologische 
en bd-signatuur. overigens wees deze groei ook op het feit dat de bijbehorend subsi-
die kennelijk noodzakelijk was aangezien de inkomens onvoldoende uit de markt 
werden gehaald.107 

uit bovenstaande grafiek blijkt dat in 2001 ruim 1000 biologische bedrijven waren 
geregistreerd. de oppervlakte bedroeg ca. 30.000 ha.108 flevoland had met 6 procent 
van alle provincies het grootste areaal. de interpretatie van de groei laat ik achterwege. 
deze is ondermeer afhankelijk van de oordeelvormer die het half gevulde glas “halfvol” 
dan wel “halfleeg” noemt. 

105     Typerend was de eerder genoemde motie Meyer, lid van de oppositionele cda, die voor een 
omschakelingspremie pleitte. het Productschap voor Vee en Vlees, onder voorzitterschap van de voormalige 
Pvda-landbouwwoordvoerder rob Tazelaar voelde niets voor steun aan de biologische veehouderij. Zijn 
latere opvolger, harm waalkens, een grote akkerbouwer en veehouder, had wel sympathie voor de sector en 
schakelde in 1998 tijdens zijn Kamerlidmaatschap over op de biologische veehouderij. hij ondersteunde met 
een aantal moties de belangen van de biologische landbouw.

106    Volgens el., 1995, 6, p. 3 maakte de helft van de omgeschakelde boeren geen gebruik van de regeling. in dit 
  verband noem ik het opvallend dat ik in de geraadpleegde literatuur nergens het stelsel van de “dure” 
melkquota als belemmering ben tegengekomen. in het vervolg van dit hoofdstuk kom ik op het effect van de 
omschakelingssubsidie terug. Volgens skal hadden in dat jaar slechts 350 bedrijven een subsidieverzoek 
ingediend (el., 1997, 6, p. 8).

107      el., 2002, 7/8 p. 8. de subsidies varieerden, afhankelijk van de zorgtaken, tussen de 5000 tot 100.000 euro 
per jaar. Voor de bd-bedrijven pasten deze zorgtaken in de antroposofische benadering van de omgang met 
verstandelijke gehandicapten.

108    het aantal bedrijven in omschakeling was in 2001 ruim 100. 
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Groeiende belangstelling van de banken

Tot 1994 was Triodos de enige bank die biologische projecten ondersteunde. dat wil 
niet zeggen dat andere banken biologische bedrijven niet financierden maar bij de ver-
strekking van hypotheken en kredieten speelde het “biologische” geen rol. de vraag 
is wat het bankwezen in dit tijdvak voor de sector betekende. de groenregeling van 
staatssecretaris Vermeend (1994) die spaargelden, aangewend voor milieuvriendelijke 
projecten, tot een bepaald maximum vrijstelde van inkomstenbelasting, betekende 
een extra stimulans voor de sector. in navolging van Triodos en de asn-bank zag 
vooral rabo-bank109 kans spaargelden aan trekken om biologische projecten te finan-
cieren. Voor rabo, veruit de grootste hypotheekverstrekker van het agrarische bedrijfs-
leven, betekende dit een cultuuromslag. het was herman wijffels, de toenmalige 
bestuursvoorzitter, die openlijk het voortouw nam. hij zag in dat de gangbare land-
bouw met zijn vervuilende activiteiten geen toekomst meer had. als aanhanger van 
een milieuvriendelijke landbouw, koos hij openlijk voor de biologische landbouw. dat 
liet hij blijken met een abonnement op het groentenpakket van odin.110 hieruit kan 
worden geconcludeerd dat dank zij het flankerend overheidsbeleid een financierings-
instrument was geschapen die de sector extra kansen bood.

Het biologisch middenveld

Met de doorbraak van het overheidsbeleid kreeg de biologische landbouw nieuwe 
kansen om de aandacht op zich te vestigen. Zoals opgemerkt, waren de biologische 
boerenorganisaties te zwak geëquipeerd om het beleid in klinkende munt om te 
zetten.111 het was dan ook de koepelorganisatie biologica die deze taak op zich nam. 
naast het bepleiten van hogere omschakelingssubsidies richtte ze zich vooral op het 
stimuleren van de afzet. dit was in zoverre logisch aangezien het beleid van lnV 
onder het Paarse kabinet vooral gericht was op het stimuleren van de vraag. hiertoe 
ontwikkelde biologica voorlichtingsmateriaal, steunde campagnes, organiseerde open 
dagen bij biologische bedrijven en was aanwezig op beurzen in binnen- en buitenland. 
Kennelijk beperkte haar lobby zich niet alleen tot de overheid maar richtte zij zich ook 
op het grootwinkelbedrijf. Zo beloonde zij in 1996 albert heijn met “de gouden aard-
appel” omdat het concern als eerste bereid was gevonden de verkoopmarges van bio-
logische producten gelijk te stellen met die van het gangbare assortiment. het is niet 
uitgesloten dat de toekenning van deze prijs aan het concern de wenkbrauwen heeft 
doen fronsen van concurrenten als Konmar en Vomar die al jaren eerder voluit in de 
verkoop van biologische producten hadden geïnvesteerd.112

biologica ontwikkelde zich onder het Paarse Kabinet steeds meer als de vertegen-
woordiger van “het biologische middenveld”. in de actie “appèl groen licht voor de 

109    el., 1997, 1, p. 13. in 1996 beschikte het rabo-groenfonds over ƒ 450 miljoen. in 1997 beschikte het Triodos 
  groenfonds over ƒ 628 miljoen (idem, 1998, 4, p. 12). in 2000 was het gezamenlijk vermogen in groenfondsen 
ƒ 1 miljard. de staatssecretaris van financiën achtte met dit bedrag de fiscaal wenselijke grens bereikt. 

110    el., 1996, 3, p. 36. hij trok voor de rabo-tak die de biologische activiteiten moest financieren b.J. Krouwel, 
  afkomstig van Triodos aan. Tegelijkertijd nam rabo een belang van 5 procent in de betreffende bank. Krouwel 
memoreerde in een interview dat het veel moeite kostte om medewerkers van de rabo-bank voor de 
biologische landbouw te enthousiasmeren. 

111     in 1995/6 vormden de nVel en de Vereniging van bd-boeren een samenwerkingsverband in de federatie 
van biologische boeren. deze werd vooral betrokken bij de (nadere) regelgeving van de verschillende sectoren 
(JV biologica 1995/6).

112    JV biologica 1995/1996. ik ben niet nagegaan of albert heijn middels het lnV-budget financiële 
tegemoetkoming heeft gekregen. in 2003 kreeg het deze wel. 
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biologische landbouw”(1997) wist zij de steun te krijgen van de consumentenbond, 
het centraal bureau levensmiddelen, de dierenbescherming, lTo en het naJK.113 het 
was in zoverre een mijlpaal dat de genoemde organisaties voor het eerst in hun bestaan 
de biologische sector niet meer als irrelevant zagen of vijandig bejegenden maar deze 
onder invloed dan wel in navolging van het regeringsbeleid serieus namen. naast 
genoemde activiteiten werd biologica ondermeer een aanspreekpunt voor voedings-
voorlichting. Tenslotte profileerde zij zich als platform voor discussies over gentech-
nologie. Zo pleitte ze met succes voor wetgeving die biologisch voedsel vrijwaarde van 
producten die met behulp van deze technologie werden voortgebracht.114 Met dit al 
ontwikkelde biologica zich als een organisatie van het biologische middenveld die ver-
gelijkbaar was met instituties als het landbouwschap en de Productschappen; met 
dat verschil dat zij geen verordenende bevoegdheid had. bovendien waren “de deelge-
noten” vrijgesteld van financiële verplichtingen jegens de organisatie.115

Keurmerkperikelen

in deze periode moest skal met zijn monopolie van het keurmerk van de biologische 
plantaardige productie en distributie zichzelf als betrouwbare organisatie bewijzen. 
naast haar controlefunctie, zag zij het allereerst als taak de bekendheid van het eko-
keurmerk te vergroten. samen met biologica slaagde zij in deze opdracht.116 de hier-
boven genoemde onrust over de positie van skal bij de invoering van het al onder 
bukman geïnitieerde milieukeurmerk aMK verdween toen bleek dat skal met zijn 
standpunt alleen stond. het merk wist trouwens markt noch telers te overtuigen.117 in 
1998 kwam skal onder vuur te liggen toen ze aan aardappeltelers ontheffing had ver-
leend voor het gebruik van koper ter bestrijding van de phytophthora.118 Zoals hierbo-
ven geschreven was de schade van deze epidemie, ook onder de gangbare telers, ernstig. 
Minstens zo belangrijk was de imagoschade van het biologische product in binnen- en 
buitenland. al eerder memoreerde ik de weigering van een oostenrijkse supermarkt-
keten het tekort aan binnenlandse biologische aardappels met die uit nederland aan 
te vullen.119

in deze periode groeiden de onlustgevoelens over de wijze van controleren en de 
verplichte heffing bij de aangesloten bedrijven. een deel van de biologische veehouders 
zegde zijn lidmaatschap op en sloot zich aan bij de belgische controle-organisatie.120 
Voor akkerbouwers en tuinders bestond deze mogelijkheid niet. uiteraard had het 
bedrijfsleven moeite met de bureaucratische procedures van skal. anderzijds begreep 

113     idem 1997. de Vereniging voor natuurmonumenten wordt niet genoemd. de vereniging had in die jaren ruim 
800.000 leden. in dit verband wijs ik er op dat in 2000 slechts 10 procent van haar 20.000 ha “als biologisch” 
werd verpacht (el 2000, 3, p. 8). 

114    JV 1996. dit standpunt was vooral verdedigd door de bd en de milieu-organisaties. 
115     biologica werd voor het grootste deel door lnV gefinancierd. daarnaast kreeg ze steun van donateurs.
116    in 1997 wees onderzoek uit dat 78 procent van de ondervraagden in 1997 bekend waren met het eko-

keurmerk. in 1992 was dit 32 procent. (Van den ham, Wens en Werkelijkheid, 2008, p. 116). 
117    Zie hoofdstuk 7.
118    het verlenen van ontheffing leidde niet alleen tot ernstige kritiek van buiten maar ook van biologische 

akkerbouwers (o.a. el, 1998, p. 10; 1999, p. 1 en 6) het is een voorbeeld van het feit dat skal geen 
calamiteitenregeling kende (el., 1999, 10, p. 9 e.v.). anderen wezen op de rol van het cbT dat nog steeds de 
toelating van biologische middelen blokkeerde (el 1999, 5, p. 11). een voorbeeld hiervan was de 
voorwaardelijke veroordeling van eerder genoemde Theo grent in 2001 – wegens handel van – in een aantal 
eu-landen toegelaten – biologische gewasbeschermingsmiddelen (el., 2001, 2, p. 7).

119    in ekoland van o.a. 1998, 10 en 1999, 1 werd skal door zowel boeren als onderzoekers om haar ontheffing 
veroordeeld.

120   el., 1997, 9, p. 7. de veehouders die zich bij blik aansloten, werden uitgesloten van de omschakelingssubsidie.
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men wel dat deze onvermijdelijk waren. de boeren ondervonden de cultuuromslag 
van skal het sterkst. de meeste van hen hadden vanouds een vertrouwelijke band met 
de controleurs die zij ook als voorlichter zagen. Met de formalisering van de organisa-
tie verdween deze band. door de groei van de sector breidde het controle-apparaat 
zich uit.121 opvallend hierbij waren de relatief lage eisen die aan de jonge sollicitanten 
werden gesteld. dit zou op termijn het gezag van skal bij de aangesloten boeren aan-
tasten.122 Kritiek was er ook op het systeem van productievoorschriften van skal al 
kon dit de organisatie niet geheel worden aangerekend. de kern van de kritiek had 
betrekking op de afwezigheid van ecologische doelen, bij voorbeeld op het gebied van 
natuurbescherming, die de richtlijnen stelden.123 de ambitie van skal een deel van de 
europese controlemarkt te veroveren, had haar keerzijde.124 in 2000 zag het zich gecon-
fronteerd met enkele uitzendingen van het actualiteitenprogramma noVa. deze 
stelde het aantreffen van residu van bestrijdingsmiddelen in enkele producten uit 
oost-europa aan de kaak. niet zozeer het vertouwen ín het biologisch product als wel 
het vertrouwen ván de sector bleek hierdoor geschaad. als gevolg hiervan dwong lnV-
minister brinkhorst skal zijn publieke taken en bevoegdheden los te koppelen van de 
private.125

de vraag of een andere constructie van de keuring genoemde problemen had kunnen 
voorkomen, laat zich voor dit tijdvak moeilijk beantwoorden. uit het vorige hoofdstuk 
blijkt dat controlediensten als de aid en de rVV, zeker tot 1996, gebrekkig functio-
neerden. overigens zijn er geen aanwijzingen dat de consumenten van biologische 
producten massaal tot een kopersstaking overgingen. hierin verschilden zij niet  
of nauwelijks van hun “gangbare” landgenoten die de vleesschandalen in deze jaren 
grotendeels negeerden.

Onderzoek, voorlichting en onderwijs

het min of meer specifieke onderzoek voor de bd- en biologische landbouw werd ver-
richt door het in hoofdstuk 6 genoemde louis bolkinstituut en de vakgroep ecologi-
sche landbouw in wageningen. het louis bolk126 bleef zich bezighouden met gras-
land-, diergezondheid- en dierenwelzijnsonderzoek. Met het oog op de toekomstige 

121     Jaarverslag skal 2000: in dat jaar werden 25 overtredingen geconstateerd die in aanmerking kwamen voor 
behandeling door het Tuchtgerecht. hierbij moet worden opgemerkt dat in 2000 er ca. 6800 producten waren 
geregistreerd. in 2001 leidden de overtredingen die vooral betrekking hadden op de veehouderij tot 8 zaken 
die tuchtrechtelijk werden afgedaan (JV 2001).

122    de controle werd steeds meer verricht door jonge, onervaren, controleurs. de boeren en winkeliers moesten 
deze jongeren niet alleen onbetaald maar zelfs ten koste van eigen tijd en contributiegeld “het vak 
bijbrengen”. los van mijn eigen ervaring herinner ik mij een amsterdamse slager die zich tijdens één van de 
door skal georganiseerde bijeenkomsten in 2001 op bescheiden wijze beklaagde over de volslagen 
ondeskundigheid van zijn controleur. hem werd wel ƒ 3000,- per jaar in rekening gebracht. deze bijeen-
komsten werden georganiseerd naar aanleiding van de onrust die door de uitzendingen van noVa (18 en 
19-10-2000) was ontstaan.

123    de Vries, Biolandbouw moet zijn natuurlijk karakter versterken, el., 1997, 10 , p. 9 e.v. deze kritiek werd door 
onderzoekers als goewie en Vereijken gedeeld. Zij adviseerden richtlijnen voor het behoud van biodiversiteit 
op te nemen. hierbij teken ik aan dat de meeste bedrijven zich als gevolg van hun kleine areaal moesten 
beperken tot slootbermen of haagbeplanting. 

124    Jaarverslag skal 1999: in dat jaar beschikte skal over vestigingen in 30 landen in ~europa, azië, afrika en 
Zuid-amerika.

125    el., 2001, 9, p. 8 e.v. de conclusies van een onderzoek, in opdracht van lnV en skal, waren ondermeer dat het 
toezicht van lnV onvoldoende, de taak van skal bij de interpretatie van de eu-regelgeving te onduidelijk 
was en dat het bestuur en de directie van skal te weinig acht hadden geslagen op de ontwikkelingen van de 
afgelopen jaren. inmiddels was directeur Jan holthuis, volgens zijn zeggen, zonder opgaaf van redenen op 
staande voet ontslagen (interview met holthuis). 

126    het navolgende is ontleend aan de jaarverslagen van het louis bolk (1995 t/m 2001).
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mestnormen onderzocht het de mogelijkheden om een uitwisseling van mest, stro en 
krachtvoer tussen vee- en akkerbouwbedrijven tot stand te brengen. daarnaast begon 
het in 1998 met de omschakelingsproblematiek van varkenshouders. op akkerbouw-
gebied vervolgde het de pogingen om de phytophthora in aardappels via een bd-bena-
dering te analyseren. hiervoor werden een aantal rassen beproefd. Met het oog op de 
normen voor biologisch zaai- en plantgoed richtte het zich tevens op veredeling van 
groentegewassen. het onderzoek naar schurft en vruchtboomkanker bij appels werd 
voortgezet. hierbij werd de onderzoeksvraag gesteld “of een betere structuur of dif-
ferentiatie van het product de differentiatieprocessen in het menselijk lichaam bevor-
dert”. dit zou volgens onderzoekster Joke bloksma een aanwijzing kunnen geven voor 
de verklaring van de toename van humane kanker.127 daarnaast verrichte het louis 
bolk voedingsonderzoek. een voorbeeld hiervan is het project om supermarkten te 
interesseren voor een andere kwaliteitsbenadering van de biologische producten. in 
1998 trad het instituut, getuige het jaarverslag, naar buiten met ondermeer het deel-
nemen aan maatschappelijke discussies over de landbouw. opmerkelijk in dit verband 
is dat het in hetzelfde jaar de (groei) van de omzet in zijn verslagen memoreerde. 
hieruit bleek dat het instituut zich voegde in de praktijk van de al begin jaren 90 inge-
zette “commercialisering” van het gangbare landbouwonderzoek.

bd-prominenten maakten zich al eerder zorgen van de invloed van de gM-techno-
logie op de landbouw. in 1989 hadden zij in het Zwitserse dornach een internationale 
werkgroep genetica opgericht. opvallend was hierbij de strategie die de nederlandse 
vertegenwoordigster, edith lammerts van bueren, in de jaren 90 volgde. Zij riep 
belanghebbenden op tot een fundamentele discussie over het onderwerp.128 Vanuit de 
bd-holistische benadering wees zij erop dat het wezen van organismen niet alleen 
genetisch maar ook door hun natuurlijke omgeving worden bepaald. Kunstmatig 
ingrijpen zou de natuurlijke orde verstoren en tot onvoorziene gevolgen kunnen leiden. 
in het licht van deze opvatting lag het onderzoek naar veredeling en de veredelings-
technieken dan ook voor de hand. in de biologische sector werd de discussie in de 
eerste helft van de jaren 90 overgelaten aan de milieubeweging. 

de Vakgroep ecologische landbouw van de luw zette zijn in 1992 begonnen onder-
zoeksprojecten voort totdat deze in 1997 werd opgeheven.129 de thema’s hadden onder-
meer betrekking op bodemecologie met speciale aandacht voor het gedrag en de regu-
lering van fosfaat en stikstof; voorts werd in het kader van de omschakelingsproble-
matiek aandacht besteed aan het ontwerpen van ecologische bedrijfssystemen en de 
effectiviteit hiervan voor de natuurlijke omgeving.130 het is van belang te benadrukken 
dat beide instituten zich bezig hielden met min of meer specifiek onderzoek. uit 
hoofdstuk 7 blijkt dat er veel meer praktijkgericht onderzoek door de landbouwuni-
versiteit wageningen en een aantal andere instellingen werd verricht dat voor de bio-
logische landbouw van belang was. aan het eind van dit tijdvak leidde de omvang van 
het op de biologische landbouw gerichte onderzoek zelfs tot openlijk protest, van 
ondermeer Zadoks131 die gedurende zijn loopbaan een positief kritische houding jegens 
een aantal aspecten van de biologische landbouw had getoond. 

de integratie van de biologische voorlichting in de dlV kreeg in deze jaren defini-
tief zijn beslag. Veel energie werd gestoken in de voorlichting van boeren die de 

127   Jaarverslag louis bolk 2000
128   o.a. el., 1996, 5, p. 15.
129   de resultaten van dit onderzoek zijn deels in hoofdstuk 7 vermeld. de reden van opheffing komt hierna aan 

 de orde.
130    idem. 
131     Zie hoofdstuk 7.
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omschakeling aandurfden dan wel overwogen. de integratie hield in dat de gangbare 
voorlichters door hun collega’s moesten worden bijgeschoold in onderwerpen die 
wezenlijk waren voor de biologische sector. de nieuwe benadering vroeg om een cul-
tuuromslag die betrekkelijk soepel verliep.132 daarnaast bleef de dlV biologische 
boeren, vooral in de vorm van studiegroepen, begeleiden.

ekoland bleef een belangrijke, zo niet de belangrijkste informatiebron van de ont-
wikkelingen van de sector in de breedst mogelijke zin. de redactie stelde zich onaf-
hankelijk op. de ”eigen” instituties als biologica en skal werden, waar nodig, niet voor 
kritiek gespaard. de enige aanmerking van betekenis zou kunnen zijn dat de hoofd-
redactie onomwonden voor marktverbreding – al of niet ten koste van de oorspronke-
lijke natuurvoedingsdistributiesector – via de gangbare kanalen koos. anderzijds bleef 
zij hiermee trouw aan het ideaal van biologische pioniers die een totale omschakeling 
van de nederlandse landbouw voor ogen hadden. 

in het landbouwonderwijs had de doorbraak ten gunste van de biologische sector 
inmiddels plaatsgevonden. er was nu sprake van een keuzevrijheid voor leerlingen en 
studenten die voor de nieuwe richting kozen of zich hierop oriënteerden. Toch liep het 
op de middelbare en hogere land- en tuinbouwscholen geen storm. deels had dit te 
maken met de weinig rooskleurige vooruitzichten van de agrarische sector in het alge-
meen. het was pas in 1996 dat lTo en het naJK hun standpunt ten aanzien van de 
biologische landbouw wijzigden. bedrijfsopvolgers moesten hun ouders overtuigen 
van een levensvatbare toekomst van een biologisch bedrijf. Voor nieuwkomers bleef 
de financiering van een bedrijf met een rendabele omvang meestal een onoverkomelijk 
probleem. overigens betekent dit alles niet dat het gangbare agrarische onderwijs doof 
was voor de biologische landbouw. deze vorm van landbouw werd nu als “modern” in 
plaats van als “reactionair” gepresenteerd. de studenten werden er in toenemende 
mate van doordrongen dat aan de maatschappelijke eis van een duurzame bedrijfs-
voering niet meer viel te ontkomen. 

de Vakgroep ecologische landbouw van de luw trok jaarlijks zo’n 75 studenten. 
het was dan ook een donderklap bij heldere hemel toen het bestuur van de universiteit 
in 1997 de leerstoel ophief; temeer omdat het de universiteit zichzelf gepositioneerd 
had als een opleidings- en onderzoeksinstelling voor duurzame landbouw en voeding. 
het bestuur motiveerde zijn besluit met het argument dat biologische landbouw al 
bijna in alle vakgroepen was geïntegreerd. daarnaast werd bezuiniging als reden 
genoemd. bovendien verdedigde het zijn daad met de instelling van een leerstoel 

“bedrijfssystemen met bijzondere aandacht voor de biologische landbouw”. het ontslag 
leidde tot protest van studenten en sympathisanten. ook Minister van aartsen liet in 
antwoord op vragen uit het parlement weten tegen opheffing van de leerstoel te zijn.133 
de vraag of de opheffing louter kan worden gezien als een stoelengevecht onder pro-
fessoren of dat de leiding van de universiteit bewust aan de “biologische flow” van het 
overheidsbeleid en (een deel) van de publieke opinie een halt wilde toeroepen, laat ik 
onbeantwoord. 

132    in hoofdstuk 5 is beschreven hoezeer de gangbare voorlichting nog in de ban was van de chemische 
landbouw. Voor het soepel verloop baseer ik mij op een interview met gerjan brouwer.

133     el., 1998, 4, p. 7. in een interview met de Volkskrant (2-4-’98) verklaarde goewie de reden van het ontslag niet 
te kennen. hij gaf de nieuwe leerstoel, waarvoor hij overigens was gepasseerd, het voordeel van de twijfel. 
wel vreesde hij voor een “oprekking van het begrip biologische landbouw zodat ook gangbare methoden erin 
passen” hij verwees hierbij naar de Vs waar de gentech onder de bio-landbouw dreigde te worden geschaard. 
in een persoonlijk interview gaf hij na enige moeite toe dat twee, hier niet te noemen, invloedrijke collega’s, 
achter het ontslag zaten. behalve uit overwegingen van concurrentie en mogelijke jaloezie wegens de 
populariteit van de vakgroep, gaven zij een andere invulling aan het begrip “duurzame landbouw”. in 2000 
werd de fytopathologe ariena van bruggen tot hoogleraar benoemd.
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Opwaartse trend

het overheidsbeleid was gericht op de verbreding van de markt. Zij zette haar geld 
vooral in op het wegnemen van obstakels bij de distributie met als doel de consumen-
tenprijzen aantrekkelijker te maken. het antwoord was opnieuw aan de markt. de 
vraag is of en in welke mate de aanbieders van het biologische product met behulp 
van de toegekende subsidies hun afzet wisten te vergroten. de binnenlandse con-
sumptie van agf gaf een lichte stijging te zien. het was opvallend dat die van aardap-
pels na de sterke groei in het begin van de jaren 90 afvlakte. de afzet van groenten 
toonde een wisselend beeld. Zoals hiervoor vermeld, bleef deze vooral in de vakantie-
maanden achter bij de verwachte groei. de verkoop van zuivelproducten groeide sterk 
aan het eind van de jaren 90 maar kwam qua binnenlandse consumptie nauwelijks 
boven de 1 procent van het totale gangbare aanbod. de verkoop van vlees bleef gelet 
op de publiciteit rond bse en de varkenspest beneden de verwachtingen. het groeiend 
aanbod vond dan ook vooral zijn weg naar het buitenland. Met name het V.K., nog in 
de ban van bse, was een belangrijke afnemer, ook van zuivel.

de vraag is nu hoe de afzetkanalen zich in deze periode ontwikkelden. Vooraf is het 
van belang te wijzen op enkele ontwikkelingen van de natuurvoedingproductiesector. 
in de agf-sector waren het vooral Kroon, odin en udea die een deel van het groeiend 
aanbod konden verwerken. deels gebeurde dit via de export. de laatstgenoemden 
leverden bijna uitsluitend aan de natuurvoedingssector; odin was vooral succesvol 
met zijn groenten- en fruitpakketten. in 2000 gingen er wekelijks 30.000 de deur uit. 
eosta leverde de supermarktketens Konmar en Vomar producten in voorverpakte 
vorm. in 1997 was het coet-project (zie hoofdstuk 6) stop gezet. de reden was dat de 
meeste veilingen in de greenery opgingen. de nieuwe organisatie richtte zich vooral 
op de export. nautilus trok nadien meer telers aan en zag zijn exportbeleid met 75 
procent van de aanvoer beloond.

op zuivelgebied waren de veranderingen het meest spectaculair. Zuiver Zuivel in 
limmen ging in dit tijdvak aan supermarkten leveren. dit deed ze in de vorm van 
kartonnen pakken; voor de natuurvoedingsector bleef ze tegen meerprijs in flessen 
leveren.134 de fabriek kwam in 1998 in handen van campina Melkunie. deze coöpe-
ratie kreeg hiermee een leidende positie in de markt. in hetzelfde jaar startte de 
nieuwe zuivelfabriek feZ in drachten de verwerking van biologische melk. de fabriek 
werd in 2000 overgenomen door friesland coberco.135

de biologische vleesproductie groeide weliswaar maar niet in die mate die mocht 
worden verwacht gelet op de eerder genoemde crises in de gangbare sector.136 in 2001 
verkocht de van oorsprong bd-slager de ruyter 75 procent van zijn aandelen in de 
groene weg aan dumeco, een grote speler in de gangbare slachtwereld. deze ontwik-
kelingen laten zien dat de gangbare sector rond het nieuwe millennium toekomst zag 
in het biologisch product. ook op andere gebieden toonde de voedingsmiddelenindus-
trie enige beweging. Zo begon de suikerunie op kleine schaal de productie van biolo-
gische suiker. het initiatief was niet geheel vreemd gelet op het feit dat de coöperatie 

134    el., 1996, 3, p. 7. de stap van Zuiver Zuivel aan supermarkten te leveren, viel bij de natuurvoedingwinkels 
niet in goede aarde.

135    de friese ecologische zuivelfabriek (feZ) was een initiatief van friese melkveehouders onder aanvoering 
van de biologieleraar ytsen Kooistra. een particulier nam het bedrijf over toen de boeren het benodigde 
kapitaal niet bijeen konden brengen. Korte tijd daarna werd de fabriek door friesland foods (coberco) 
overgenomen (bron: djurk oosterhof ).

136    idem, 2001, 1, p. 18. in 2000 beschikte het over 900 afzetpunten.
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al sinds de jaren 50 oog had voor biologische bestrijding in de suikerbietenteelt.137 al 
eerder was nutricia na het bekend worden van de verontreiniging van babyvoeding, 
overgegaan op de verkoop van een biologische variant. het concern had daarvoor de 
duitse producent hipp overgenomen dat zich al sinds het nitrietschandaal begin jaren 
60 had toegelegd op biologische babyvoeding.138 nutricia kreeg voor haar initiatief de 
eerst uitgeloofde prijs van biologica. niet alle initiatieven hadden succes. Zo bleef het 
voornemen van bierbrouwer grolsch in de kiem steken toen bleek dat de verkoop van 
biologisch bier onvoldoende rendabel zou zijn.139

in de droogwarensector vond een verdere concentratie plaats. in 2001 nam de inter-
national wessanen het reformbedrijf Zonnatura over; daarnaast verwierf het een 
belang van 40 procent in natudis.140 het was een ontwikkeling die de natuurvoedings-
winkels zorgen baarde nu de exclusieve levering gevaar liep.141 Toch wisten deze 
winkels als geheel in deze periode omzetstijgingen van jaarlijks 10 procent of meer te 
realiseren. in navolging van de V.s. verschenen nu ook biologische “mammoet-
markten”.142 de omzetgroei werd in 1997 vooral toegeschreven aan de eerder genoemde 
Montignac-rage. dat is in zoverre opvallend dat consumenten die zichzelf te zwaar 
vonden de weg naar de natuurvoedingswinkels wel wisten te vinden terwijl anderen 
naar aanleiding van de vee- en vleesproblemen en schandalen, in tegenstelling tot die 
van andere landen, de overstap niet maakten. niet uit te sluiten valt dat mensen met 
een zwaarlijvigheidsbeeld in hun radicaliteit voor een geheel nieuw, al of niet ver-
meend gezond consumptiepatroon kozen. 

de grootste veranderingen vonden plaats in het supermarktwezen. na Konmar, 
Vomar en dekamarkt besloot albert heijn in 1996 over te gaan tot de verkoop van een 
aantal biologische producten. een reconstructie van de rol van het concern laat zien 
hoe lang het heeft geduurd voordat het deze stap zette. al eerder werd opgemerkt dat 
het concern rond 1985 verbaal zijn belangstelling toonde voor biologische producten. 
het stelde evenwel voorwaarden die vooral betrekking hadden op leveringszekerheid. 
eind jaren 80 besloot het op basis van de consumentenzorgen over het milieu met veel 
publiciteit producten met een” groen logo” uit te brengen. het werd al snel door de 
Vereniging Milieudefensie voor de rechter gedaagd die de laatste in het gelijk stelde 
met als argument dat het logo een misleidend karakter had. wel ging het begin jaren 
90 over tot de verkoop van enkele biologische agf-producten. in 1995 maakte het 
concern bekend dat het definitief besloten had niet biologisch te gaan. in plaats ervan 
ging ze een eigen lijn van artikelen “van gecontroleerde teelt” ontwikkelen. dit werd 
door vertegenwoordigers van de sector als een klap in het gezicht ervaren. Kennelijk 
bang voor imagoschade besloot het in 1996 alsnog een aantal (15 in totaal) biologische 

137    idem, 1998, 5, p. 12. Zie ook hoofdstuk 5. het nieuwe, duurdere, product werd aanvankelijk industrieel 
toegepast. de biologische consument was namelijk gewend aan rietsuiker.

138    Zie hoofdstuk 5.
139    uit de jaarverslagen van skal blijkt dat het aantal aangesloten “bereiders” van 409 in 1995 groeide naar 917 in 

2001. aannemelijk is dat de meeste van hen tot het kleinbedrijf behoorden.
140   de overige 60 procent van de aandelen van natudis dat in 1995 fertilia had overgenomen, kwam 

respectievelijk bleef in handen van het Zwitserse hügli en de oprichter nico broersen. wessanen was in de 
18e eeuw begonnen als handelaar in kaas en kruiden. in de 20e eeuw produceerde het vooral veevoeding. na 
een uiteindelijk mislukte fusie met alcoholproducent bols, richtte zij zich op de humane voeding. naast de 
productie van kroketten, werd het concern na de overname van het amerikaanse “Tree of life” (1995) in de 
V.s. actief in de natuurvoedingmarkt. 

141    el., 1999, 10. p. 25. de nieuwe band was de op één na grootste leverancier van droogwaren. Zij onderscheidde 
zich van natudis ondermeer in het feit dat bijna 90 procent van zijn producten van biologische herkomst was. 

142   idem, 1997, 11, p. 27. Jos Kamphuys was in 1997 de eerste die in bussum een dergelijke supermoderne winkel 
  met vloeroppervlak van bijna 600 vierkante meter plus 350 vierkante meter kelder startte. overigens was 
frank bouman met seM hem in utrecht op kleinere schaal in 1994 voorgegaan.
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agf-producten in zijn assortiment op te nemen.143 biologica beloonde de stap met “de 
gouden aardappel”.144 Toch zocht het nog in 1997 de grenzen van het betamelijke op. 
dat blijkt uit het feit dat het met een biologisch kerstpakket adverteerde. naar aanlei-
ding van klachten, bleek het pakket slecht één product van biologische herkomst te 
bevatten.145 in 1998 begon het met de verkoop van biologische producten onder een 
eigen huismerk. 

waarom is deze reconstructie van belang? albert heijn was al decennia lang markt-
leider. bovendien behoorden zijn klanten tot het meer draagkrachtige deel van de 
bevolking. Juist dit concern had het voortouw kunnen nemen. het argument van leve-
ringszekerheid mag in twijfel worden getrokken aangezien het in deze periode geen 
poging heeft ondernomen om de schappen van een selectie van zijn filialen te voorzien 
van biologische producten. in landen als Zwitserland146, denemarken, oostenrijk en 
het V.K. hadden marktleiders vanaf begin jaren’90 al voor een doorbraak gezorgd. het 
is opvallend hoezeer vertegenwoordigers van de sector “het heil” van het concern ver-
wachtten. Kennelijk werd albert heijn als “de moeder en maatstaf van de consument” 
gezien.147 Zijn uitgekiende marketingstrategie waaronder zijn uitstekende contacten 
met de media148 had het concern groot gemaakt. de langdurige onwil de biologische 
landbouw een kans te geven kan de achterblijvende consumptie mede verklaren. ove-
rigens betekent dit niet dat het bedrijf ongevoelig was voor een milieuvriendelijker 
productie. Kritisch gevolgd door de milieu-organisaties kon zij zich geen negatieve 
publiciteit veroorloven. Zijn macht was als grootinkoper sterk genoeg om de produ-
centen steeds strengere eisen op te leggen.149

in 2001 was Konmar de supermarktketen met het grootste assortiment aan biologi-
sche producten. het werd om die reden door de Vereniging Milieudefensie en green-
peace uitgeroepen tot de beste eko-supermarkt van nederland. albert heijn volgde 
als derde.150

Het verleiden van de consument

hoe reageerde tenslotte de consument op bovengenoemde initiatieven en ontwikke-
lingen? deze moest uiteindelijk de doorslag geven. ook al gloorde er vanaf 1997 hoop 
aan de horizon, het resultaat stelde de pleitbezorgers tenslotte teleur. Zeker, het 
aanbod, de bekendheid en de bereikbaarheid groeiden in die jaren. bovendien heerste 

143     hiervoor had het concern clM opdracht gegeven de milieuvriendelijkheid van de biologische landbouw te 
onderzoeken.

144    el., 1996, 5, p. 5. de redactie van ekoland reageerde ironisch. Ze vond dat het bedrijf met een minimum aan 
artikelen zonder actieve promotie wel erg goed was beloond. 

145     idem, 1997, 12, p. 31. het concern nam daarop het pakket uit de handel.
146    ik wijs op het feit dat albert heijn jr. midden jaren 50 zijn stage had gevolgd bij het Zwitserse Migros. dit 

bedrijf werd als model gezien voor het europese supermarktwezen. het was ook het bedrijf dat al in die jaren 
overging tot de succesvolle verkoop van biologische producten. 

147     ook de hoofdredacteur van ekoland kon zich kennelijk niet aan de “magische ban” van het bedrijf onttrekken. 
in 5 van de 11 achtereenvolgende hoofdredactionele commentaren van ekoland (1997/8) wijdde hij regelmatig 
passages in termen van scepsis tot wanhoop aan het concern.

148    een voorbeeld hiervan liet het dagblad Trouw in de jaren 90 zien. het concern haalde regelmatige de 
voorpagina met nieuws en interviews met de toenmalige voorzitter van de raad van bestuur. na de 
ontdekking van het boekhoudschandaal in 2003 moesten redacteuren economie toegeven dat ze het bedrijf 
te weinig kritisch hadden gevolgd.

149    el., 1999, 4. p. 26. in 1999 kondigde het bedrijf een “agf-nieuwe stijl” aan dat inhield dat de producten in 
2005 vrij van bestrijdingsmiddelen zouden zijn.

150     idem 2001, 3, p. 33. “de nieuwe weme “nam de tweede plaats in. bij de passages over de supermarkten, moet 
worden vermeld dat er met de sterke groei van het assortiment aan voedingsmiddelen een “strijd om de 
schapruimte” werd gevoerd.
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in nederland een ongekende hoogconjunctuur. in vergelijking met denemarken en 
oostenrijk, bleef de groei van de consumentenbestedingen echter sterk achter. de ver-
tegenwoordigers en beleidsmakers mikten op meer bekendheid, een betere toeganke-
lijkheid en het wegnemen van obstakels in de distributie met als doel de prijzen aan-
trekkelijker te maken. de hiervoor uitgetrokken bedragen bereikten qua publiciteit 
zeker veel consumenten maar het prijsverschil met het gangbare assortiment bleef 
met gemiddeld 25 procent groot of te groot.151 ook hoefde de sector zich niet te bekla-
gen over gebrek aan belangstelling van de media.152 Tal van bekende publieke persoon-
lijkheden en instellingen, van kazernes tot het ministerie van lnV, gingen over op 
biologisch eten of zetten dit op de menukaart.153 het rendement van de tientallen mil-
joenen guldens die lnV voor promotieactiviteiten had uitgetrokken, laat zich niet 
meten. opvallend was dat de campagnes zich steeds meer op “het verleiden” in plaats 
van het “overtuigen” richtten. nog in deze periode was te horen dat de sector met de 

“geitenwollen sokkencultuur” moest afrekenen. het was een echo uit de jaren 70 die 
aan de uitstraling van de moderne natuurvoedingswinkels voorbijging. eén van de 
winstpunten van de door lnV gefinancierde promotieactiviteiten was wel dat de land-
bouworganisaties en de consumentenbond hun verzet tegen dan wel de kritiek op de 
biologische sector staakten en nu volop belangstelling of zelfs hun medewerking 
toonden bij het promoten van de biologische produkten.

simone van den ham heeft in haar boek wens en werkelijkheid veel aandacht 
besteed aan het consumentenonderzoek in de jaren 90. uit een aantal onderzoeken154 
blijkt dat de consumenten die geregeld biologische producten kochten, meer dan voor-
heen “gezondheid” als eerste motief noemden. Voorts scoorden milieuvriendelijkheid, 
smaak, en de afwezigheid van additieven hoog. gangbare consumenten noemden deze 
eigenschappen in dezelfde volgorde maar hechtten er minder waarde aan. onderzoek 
uit 1997 wees uit dat 28 procent van de gangbare consumenten de prijs een beletsel 
vonden tegen 52 procent in 1995. Van den ham wijst erop dat de onderzoeksresultaten 
zich voor de jaren 90 moeilijk met elkaar laten vergelijken. wel citeert ze een aantal 
hypotheses die het koopgedrag verklaren zoals gewoontegedrag, de gewenning aan 
de lage prijzen van gangbare producten, gebrek aan kwaliteitsbewustzijn en de afwe-
zigheid van het gevoel van verbondenheid met de boeren dat in landen als frankrijk, 
duitsland en oostenrijk wel bestond.

151      de prijsopbouw in grote lijnen was als volgt: voor agf kregen de primaire producenten gemiddeld minstens 
een twee keer hogere prijs (bij hardfruit drie keer of meestal meer) als de gangbare. de groothandel hanteerde 
gemiddeld een marge van 20 procent (bron odin, udea). de natuurvoedingswinkeliers berekenden een 
marge, afhankelijk van het product, van 20 tot 45 procent (bronnen o.a. de groene winkel in Zeist, seM in 
utrecht en consultant ron brouwer, die de boekhouding van een aantal natuurvoedingswinkels verzorgde).

            Voor melk was de meerprijs voor de boeren tussen de 10 en 14 cent/liter (ca. 15- 20 procent). de marge van de 
groothandel was ca. 18 tot 20 procent. de winkelprijs was in de natuurvoedingswinkels ca. ƒ 1,80 d.w.z. ca. 25 
procent hoger dan die van gangbare melk. de prijzen in de supermarkten waren (met een andere verpakking) 
lager. de opbouw van de vleesprijzen was niet transparant. in het algemeen kregen de meeste 
rundveeleveranciers (zeker niet van het afgemolken vee of kalveren) geen meerprijs voor hun dieren. de 
periode van de bse vormde hierop een uitzondering.

            de opbouw van de broodprijzen laat ik buiten beschouwing. in deze periode onderscheidde het biologisch 
brood zich qua structuur nog duidelijk van het gangbare. biologisch brood was juist om deze eigenschap niet 
besteed aan de gangbare consument. Tenslotte beschik ik niet over de prijsopbouw van biologische 
producten van de supermarkten. wel moet er op worden gewezen dat bewerkte produkten zoals sappen en 
jams vaak twee keer zo duur waren als de gangbare.

152    als voorbeeld noem ik een groot artikel op de voorpagina in de nrc, 2 april 1994 waarin het initiatief van 
odin met zijn groenteabonnement positief werd belicht.

153    dat blijkt uit de, hier niet te citeren, opsommingen van ekoland in die periode. anekdotisch is een conference 
van de in die jaren populaire cabarettier youp van ’t hek met zijn oproep vlees van de bio-industrie te boycotten. 
Zijn oproep oogstte in de zaal applaus maar het effect was gering; in tegenstelling tot zijn grappen over 
alcohol vrij bier die zo succesvol waren dat heineken uiteindelijk de productie ervan stopzette (el., 1999, 2, p. 3).

154    Van den ham, Wens en Werkelijkheid, 2008, p. 111 e.v.
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enkele van de genoemde hypotheses vragen om een kanttekening. het argument van 
de hogere prijzen zou ook voor de duitse en britse consument hebben moeten gelden. 
net als in nederland was in deze landen het voedselprijsbewustzijn sterk aanwezig. 
Toch groeide de consumptie in beide landen sterker dan die van nederland. de britse 
vraag werd vooral aangejaagd door de bse. anderzijds bleef de belangstelling voor 
biologisch voedsel in het culinair ingestelde belgië dat jarenlang geplaagd werd door 
vleesschandalen achter bij die van nederland. in denemarken steeg de biologische 
melkproductie spectaculair. de verklaring hiervan was: de bedreiging van het drink-
water dat door mest en bestrijdingsmiddelen was verontreinigd en de consumenten 
wakker schudde, gevolgd door de stap die de twee grootste supermarktketens zetten 
om voluit op het biologisch product in te zetten. bovendien steunden de grootste 
deense boerenorganisaties de omschakeling. de overheid participeerde actief in dit 
proces door middel van ondermeer omschakelingssubsidies en promotiecampagnes. 
de echte troef was dat de belanghebbende partijen de omschakelaars een vaste prijs 
voor biologische melk garandeerden.155 de verklaring voor het relatieve succes van de 
biologische landbouw mag niet alleen aan het overheidsbeleid maar daarnaast of 
vooral aan de rol van de grootste supermarktketens worden toegeschreven. bovendien 
was het natuurbewustzijn er net als in duitsland, oostenrijk en Zwitserland sterker 
verankerd dan in nederland. de verklaring van de sterke groei in italië aan het eind 
van de jaren 90 laat ik rusten; alsook de relatief geringe groei in landen als frankrijk 
en spanje. 

in het licht van bovenstaande voeg ik de volgende veronderstellingen toe die de ach-
terblijvende groei van de binnenlandse consumptie kunnen verklaren. als eerste noem 
ik het binnen de eu vèr bovengemiddelde vertrouwen van de nederlandse consument 
in de voedselveiligheid.156 als tweede noem ik het hierboven genoemde gebrek aan 
inzet van de grootste supermarkt. de conclusie blijft evenwel overeind dat de (soms 
veel) hogere prijs het belangrijkste struikelblok voor de overgrote meerderheid van 
consumenten was. het bewustzijn waarom de prijs van het biologisch product zoveel 
hoger was of die van het gangbare product zoveel lager, was Òf onvoldoende aanwezig 
Òf werd ondergeschikt gemaakt aan andere prioriteiten. 

Conclusie

in dit hoofdstuk werd de vraag gesteld hoe de biologische landbouw zich tussen 1990 
en 2001 ontwikkelde. bij de beantwoording werd een onderscheid gemaakt tussen 
enerzijds de inspanning van de overheid en de effecten van haar beleid en de ontwik-
keling van de markt anderzijds. onder het kabinet lubbers 111 (1989-1994) kwam er, 
mede onder invloed van het eu-beleid, een koerswijziging ten gunste van de biolo-
gische landbouw op gang. het was vooral de druk van de Tweede Kamer die de minis-
ter ertoe bracht de biologische sector met omschakelingspremies te stimuleren. daar-
naast trok hij geld uit voor onderzoek om de knelpunten in de distributie weg te 
nemen en de bekendheid van het biologisch product te vergroten. hiertoe werd bio-
logica, een platform van biologische boeren-, productie en handelsorganisaties in het 

155   brandt: Gulerodshippier, 2008 p. 128, en interview met erik fog.
156   Trendbox, lnV, ’s-gravenhage 1999. onderzoek wees uit dat 93 procent van de ondervraagde consumenten 

vertrouwen had in de veiligheid van gangbare groenten en fruit. bij vlees was dit vertrouwen weliswaar 
minder maar de consumptie van gangbaar vlees daalde niet noemenswaard na de publicaties over schandalen 
en de beelden van de slachtingen als gevolg van bse en de varkenspest. overigens wordt uit deze publicatie 
niet duidelijk hoe, door en onder wie het onderzoek is verricht.



249

leven geroepen. het beleid bleef evenwel gericht op versterking van de markt.
onder de Paarse kabinetten Kok (1994-2002) waren het vooral de lnV-ministers 

Van aartsen en brinkhorst die de biologische landbouw als eersten serieus namen. 
aannemelijk is dat hun positieve houding mede werd ingegeven door de conflicten 
met de gangbare vee- en vleessector. Zij trokken aanzienlijk meer geld uit voor de 
omschakeling. hun beleid bleef marktgericht; dit betekende dat ook zij het meeste 
geld bestemden om de knelpunten in de afzet zoveel mogelijk weg te nemen. het uit-
eindelijke doel was het prijsverschil tussen de biologische en de gangbare producten 
te verkleinen. Pogingen vanuit de sector, gesteund door milieuorganisaties, om de 
gangbare producten onder het hoge bTw-tarief te brengen en de biologische bTw-vrij 
te maken, werden door het kabinet afgewezen. wel profiteerde de sector van de fiscale 
groenregeling die beleggingen in milieuvriendelijke projecten vrij stelden van inkom-
stenbelasting. naast Triodos en asn was het vooral rabo die adequaat op deze rege-
ling inspeelde. 

de vraag of de omschakelingspremies een significante invloed hadden om boeren 
over de streep te trekken, moet uit kwantitatief oogpunt ontkennend worden beant-
woord. Pas in 1997 was er sprake van een lichte positieve trendbreuk in de al eerder op 
gang gekomen autonome groei. naast de opmars van de vollegrondsgroententeelt 
sprong vooral die van de zuivelsector in het oog. de laatste kan worden verklaard uit 
de omstandigheid dat het risico van omschakeling zich beperkte tot het verkrijgen van 
een lonende meerprijs per liter. een prijsgarantie zoals in denemarken, zou meer effect 
hebben gesorteerd. ook de voorheen nauwelijks bestaande, als biologisch gekwalifi-
ceerde, vleesproductie groeide in de tweede helft van de jaren 90. ondanks extra sub-
sidie bleef het aantal varkens- en pluimveehouders dat omschakelde marginaal.

de groei van de akkerbouwsector die deels ook groenten in hun teeltplan had opge-
nomen, bleef achter bij die van de zuivel. Met uitzondering van phytophthora in de 
aardappelteelt, waren er in deze periode weinig bijzondere problemen. de fruitteelt 
bleef marginaal. de subsidies waren te laag om het omschakelingsrisico te kunnen 
dekken. Één van de belangrijkste problemen bleef het verbod op in andere landen wel 
toegestane gewasbeschermingsmiddelen terwijl de toelating van een aantal milieube-
lastende middelen nog werd verlengd. Moeilijk te verklaren blijft de uiterst geringe 
animo van de glasgroententelers voor omschakeling. weliswaar stond de subsidie in 
geen verhouding tot hun omzet maar de hoge prijzen en de geringe teeltrisico’s 
maakten deze subsidie in feite overbodig. waarschijnlijk moet dit gebrek aan animo 
aan factoren als conservatisme, wantrouwen of zelfs vijandigheid jegens de biologi-
sche sector worden toegeschreven. de geringe belangstelling voor de biologische sier-
teelt is ondanks het initiatief van de Veiling aalsmeer te verklaren uit het gebrek aan 
kooplust van handel en consument.

het overheidsbeleid boekte het meeste resultaat bij het zogenaamde oVo-drieluik 
dat sterk had bijgedragen aan de successen van de na-oorlogse landbouw. het land-
bouwkundig onderzoek werd in deze periode meer en meer aangestuurd met onder-
werpen die gericht waren op duurzaamheid. ook het op de biologische sector gerichte 
specifieke onderzoek profiteerde financieel van dit beleid. de biologische voorlichters 
kregen de nodige ruimte om de omschakeling te bevorderen. Tenslotte konden de agra-
rische opleidingen het begrip duurzame landbouw niet langer negeren. dit betekent 
overigens niet dat de docenten automatisch de ”nu modern verklaarde vorm van land-
bouw” omarmden. in deze periode kreeg de eerste has een volwaardige opleiding in 
de biologische landbouw. Met dit al werd er een bewustzijnskiem gelegd voor een toe-
komstige generatie boeren die op meer dan louter maximale grond- en veeopbrengsten 
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waren gericht. de landbouw universiteit toonde een minder consistent beleid. 
hoewel zij in onderzoek en onderwijs het begrip “duurzame landbouw en voeding” 
als logo koos, werd de studierichting ecologische landbouw in de tweede helft van de 
jaren 90 onder protest van studenten en de politiek opgeheven.

de vraag of en in hoeverre het overheidsbeleid van invloed was op het wegnemen 
van de knelpunten is moeilijk te beantwoorden. Zeker is dat de subsidies die besteed 
werden aan verbreiding van de naamsbekendheid van het biologisch product, effect 
hebben gehad. onduidelijk blijft de betekenis voor de verwerking en de distributie van 
de agf-, zuivel- en vleesproducten. Zeker is dat de fiscale groenregeling wel effect 
heeft gesorteerd. de promotie van het biologisch product werd gecoördineerd door 
het door de overheid gefinancierde biologica. het effect van de voorlichtingsactivitei-
ten was, zeker binnenslands, gering. wel was de organisatie succesvol in het bijeen 
brengen van de verschillende belangengroepen, zoals de bd- en biologische sector; 
bovendien ontwikkelde het zich tot een soort Productschap zonder de bezwaren die 
dit schap werden toegerekend. biologica werd nu een lobby-organisatie die door lnV 
serieus werd genomen. haar belangrijkste bijdrage wellicht was het afdwingen van 
een brede maatschappelijke erkenning van de biologische landbouw. Zo werd zij na 
1995 als serieuze gesprekspartner door bijvoorbeeld lTo en de consumentenbond 
erkend. de rol en de macht van de milieubeweging mogen hierbij niet worden onder-
schat. het was bijvoorbeeld de Vereniging Milieu defensie die al in een vroeg stadium 
acties voerde ten gunste van biologische landbouwproducten. de erkenning van het 
marktbeginsel impliceerde ondermeer dat de oorspronkelijke doelstellingen van de 
biologische landbouw zoals de voedselvoorziening uit eigen omgeving en de beperking 
van de vleesconsumptie uit het zicht verdwenen. een voorbeeld hiervan was de 
inspanning van biologica varkenshouders tot omschakeling te bewegen. deze voor-
beelden laten zien dat de biologische sector zich in toenemende mate aanpaste aan de 
gangbare distributie- en voedingscultuur. 

de ontwikkeling bij sKAl kan worden samengevat als volgt: zij werd door de over-
heid belast met certificering, regelgeving en controle. haar monopolie gold tot 2000 
alleen voor de plantaardige productie. Voor de boeren was het moeilijk wennen aan 
de onvermijdelijke bureaucratisering. Zo weken een aantal (melk)veeboeren uit onte-
vredenheid over de aard en de kosten van de controles uit naar buitenlandse controle-
instanties. deze overstap was wettelijk onmogelijk voor de agf- sector. skal roerde 
zich ook op de internationale markt van keurmerkorganisaties. in 2000 brak dit 
streven haar op toen bekend werd dat op enkele door haar gekeurde importproducten 
residu van bestrijdingsmiddelen was aangetroffen. hierna ontnam het ministerie van 
lnV enkele bevoegdheden van de organisatie. de vraag of het beter was geweest de 
aid met de controle te belasten, blijft onbeantwoord. bij de beantwoording van deze 
vraag moet namelijk rekening worden gehouden met de problemen van de aid in het 
begin van de jaren’90. overigens leidde de negatieve publiciteit rond skal niet of nau-
welijks tot omzetverlies van het biologisch product.

aan de orde kwam de vraag hoe de ontwikkeling van de verwerkers, de distributie 
en de detailhandel – al of niet in interactie met het overheidsbeleid – in deze periode 
verliep. het aantal verwerkers nam sterk toe. hoewel het merendeel kleinschalig was, 
stapte een groeiend aantal grote “gangbare” bedrijven in de verwerking van biologi-
sche landbouwproducten. in de distributie van verswaren verstevigden ondermeer 
odin en udea, na het failleren van de laatste bd-verdeelcenta, hun positie. in de 
droogwaren vond een toenemende concentratie plaats door overnames van natudis 
dat aan het eind van het tijdvak in handen kwam van wessanen en het Zwitserse 
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hügli. het assortiment van dit bedrijf bevatte een groot aantal reformproducten. de 
nieuwe band versterkte zijn positie met louter producten van biologische herkomst. 
de laatste richtte zich vooral op de natuurvoedingswinkels die zich in deze periode 
mede uit bezorgdheid over de (dreigende) concurrentie van supermarktketens aaneen-
sloten. nadat de eerste supermarktketen Torro de verkoop van biologische producten 
had gestaakt, namen Konmar en Vomar het initiatief over. Marktleider albert heijn 
begon zijn schappen pas in de tweede helft mondjesmaat te vullen nadat het zo’n 10 
jaar een afwachtende houding had aangenomen. hoogst waarschijnlijk gaven imago-
overwegingen de doorslag al bleef het assortiment nog lang beperkt. Milieu-organisa-
ties hebben in dit proces een belangrijke rol gespeeld. in vergelijking met grootwin-
kelbedrijven in ondermeer oostenrijk, denemarken en het V.K. bleef de inspanning 
van ’s lands grootste kruidenier duidelijk achter.

Tenslotte werd de vraag gesteld hoe consumenten op de ontwikkelingen reageerden. 
aanvankelijk verliep de consumentenvraag traag. deze traagheid werd toegeschreven 
aan factoren als de onbekendheid met en het imago van biologische producten, het 
gebrek aan verkooppunten, de al of niet vermeende drempels van de natuurvoedings-
winkels en de recessie begin jaren 90. de hogere prijs was in elk geval een beletsel. 
Met de professionalisering van de biologische sector in de volgende jaren restte alleen 
of voornamelijk de prijs als belemmering. de hogere prijzen vonden hun verklaring in 
de als billijk en noodzakelijk ervaren prijzen voor de boeren en de logistieke kosten 
door de grote spreiding van producenten en winkels. de relatieve kleinschaligheid van 
beide speelde hierbij ook een rol. in hoeverre de protectionistische houding van de 
natuurvoedingswinkels en verdeelcentra de doorbraak naar de consument via de 
supermarkten belemmerd heeft, valt niet na te gaan.

onderzoek wees uit dat de biologische consument in de eerste plaats gezondheid 
als koopmotief aanvoerde, gevolgd door aspecten van milieu en smaak. de overgrote 
meerderheid van de gangbare consumenten vond deze waarden wel belangrijk maar 
onvoldoende om hun koopgedrag te veranderen. behoudens de al genoemde hypothe-
ses, moet worden gewezen op het relatief grote vertrouwen van de consumenten in 
de door de overheid en in mindere mate door het grootwinkelbedrijf gegarandeerde 
voedselveiligheid. bovendien wees, overigens beperkt, onderzoek uit dat biologische 
producten niet persé gezonder waren; ze onderscheidden zich slechts door de afwezig-
heid van bestrijdingsmiddelen en lagere nitraatgehaltes. de hogere prijzen bleven het 
belangrijkste beletsel. het valt niet uit te sluiten dat de binnenlandse consumptie aan-
zienlijk sterker was gegroeid als de overheid het beginsel van “de vervuiler betaalt” 
fiscaal al in een vroegtijdig stadium had toegepast. de weliswaar met intervallen 
gestaag groeiende primaire productie vond zijn weg dan ook vooral naar het buiten-
land. dit was niet in overeenstemming met de ideologie van de voorlopers uit de jaren 
70. het paste wel in de eeuwenlange agrarische handelstraditie van de republiek en 
het latere Koninkrijk.
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hoofdstuk 9 

saMenVatting en conclusies

dit onderzoek beschrijft de belangrijkste factoren die de ontwikkeling van de biolo-
gische landbouw in nederland hebben bepaald. hierbij is getracht een antwoord te 
geven op de vraag waarom deze ontwikkeling zo moeizaam verliep. het antwoord 
moet worden gezocht in de volgende vier factoren. 

als eerste moet de agrarische geschiedenis worden genoemd: het kustgebied en het 
rivierengebied van de voormalige republiek waren als gevolg van bodem, klimaat, 
ligging en infrastructuur zeer geschikt voor de teelt van granen, zuivel- en vlees, 
groenten en fruit. de veehouderij in de laagveengebieden leverde de nodige mest voor 
de plantaardige producten. al in de beginjaren van haar bestaan ontwikkelde zich een 
internationale agrarische handelseconomie die ondermeer werd bevorderd door de 
scheepvaart en het sterk ontwikkelde bank- en kredietwezen. deze ontwikkeling ging 
gepaard met een agrarische specialisatie. Productie en handel werden bovendien gesti-
muleerd door de relatief hoge bevolkingsdichtheid en welvaart waarvan naast de 
zuivel vooral de groenten-en fruitteelt profiteerden. 

Vanaf de franse Tijd tot ver in de 19e eeuw was de landbouw in het algemeen een 
rendabele sector. omstreeks 1875 ondervond de akkerbouw hinder van de invoer van 
amerikaans graan waarvan de veehouderij op haar beurt profiteerde. de rentabiliteit 
van de grotere bedrijven verminderde door een opwaartse druk op de loonkosten die 
een gevolg was van de toenemende industrialisatie. de landbouw kreeg na 1860 een 
extra impuls door de toepassing van kunstmeststoffen. deze bleken vooral van belang 
voor de arme zandgrondgebieden in het oosten en Zuiden van het land. in deze 
streken werden de kiemen van een snelgroeiende zuivel- en (pluim)vleessector gelegd. 
Technische en organisatorische vernieuwingen zoals de oprichting van belangenorga-
nisaties als coöperaties benevens de verbetering van kredietmogelijkheden faciliteer-
den de productie-intensivering van de kleine gezinsbedrijven. 

inmiddels had de aardappelteelt al vanaf 1830 als primair volksvoedsel een hoge 
vlucht genomen. de teelt gaf in toenemende mate problemen door het optreden van 
de aardappelziekte. deze leidde in grote delen van west- en Midden europa in de jaren 
1845-1850 tot hongersnood. de granen hadden met uitzondering van rogge veel minder 
last van ziekten en plagen. in het noordelijk kustgebied hadden telers zich al voor 1800 
toegelegd op het kweken van ziektevrij pootgoed. dit ontwikkelde zich tot een gewild 
exportartikel. later kwam in de noordelijke provincies naast de veredeling van tar-
werassen ook die van de aardappel op gang. Zo was het bintje gedurende een groot 
deel van de 20e eeuw wereldmarktleider. de keerzijde van het ras was de steeds grotere 
vatbaarheid voor aardappelziekte. bovendien kampten telers in toenemende mate met 
pathogenen die vooral te wijten waren aan onvoldoende vruchtwisseling. Vooral in 
de fabrieksaardappelteelt in de Veenkoloniën was dit het geval. sinds het begin van 
de 20e eeuw werd de aardappel naast de al even ziektegevoelige bloembollen een speer-
punt van het landbouwkundig onderzoek.

de tweede factor die voor de ontwikkeling van de nederlandse landbouw van 
belang is geweest, was de betekenis van de voedingsmiddelenindustrie. Voorbeelden 
hiervan zijn Van den bergh en Jurgens (unilever), scholten (aardappelmeel) en de 
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conservenindustrie. de verwerkingsindustrie was afhankelijk van een stabiele aanvoer 
van producten. dit stimuleerde het onderzoek naar veredeling, bestrijdingsmiddelen 
en andere teeltmaatregelen. 

de derde factor was de ontwikkeling van de chemische industrie die vooral na 1920 
zijn beslag kreeg. bedrijven als de staatsmijnen, hoogovens en de Koninklijke shell 
werden grote spelers op de markt voor (stikstof)meststoffen. het laatste concern 
richtte zich bovendien met een aantal andere bedrijven waaronder Ketjen, het latere 
Koninklijke Zout (akzo), op de productie van bestrijdingsmiddelen. op veterinair 
gebied ging Zwanenberg (organon) over op de productie van diergezondheidsmidde-
len. genoemde concerns groeiden uit tot internationals die direct en indirect voor een 
relatief grote werkgelegenheid zorgden.

de laatste factor was de rol van de overheid. aanvankelijk voelde deze zich in haar 
liberale opvatting over vrijhandel en staatsonthouding niet geroepen tot een actieve 
landbouwpolitiek. onder druk van de landbouwcrisis (1875) en de liberale landbouw-
organisaties die vooral de grotere akkerbouwers vertegenwoordigden, stelde zij een 
staatscommissie in om de problemen in de sector in kaart te brengen. in navolging van 
andere landen besloot ze tot het stimuleren van het landbouwkundig onderzoek, voor-
lichting en onderwijs (oVo). Zij sloot aan bij initiatieven die al eerder vanuit de parti-
culiere sector, onder wie duitse wetenschappers als Mayer en Pitsch, waren genomen. 
inmiddels bleek nederland over scherpzinnige en gedreven biologen en landbouwkun-
dige onderzoekers te beschikken. Voorbeelden hiervan zijn: hugo de Vries, beyerinck, 
ritzema bos en Quanjer. Mede door hun toedoen kregen het fytopathologische laba-
ratorium en onderzoeksinstellingen zoals de Plantenziektekundige dienst (Pd) die aan 
wageningen gelieerd waren, mondiale betekenis. de Pd die op initiatief van ritzema 
bos was opgericht, kreeg het monopolie op de keuring van agrarische ex- en import-
producten. de kennis werd bovendien versterkt door het onderzoek dat biologen in 
nederlands oost-indië hadden verricht. opvallend was de ontwikkelingsgang van 
ritzema bos. Van huis uit wis- en natuurkundige, ontwikkelde hij zich tot een voor-
vechter van biologische bestrijding om zich rond 1900 te bekeren tot het gebruik van 
prechemische bestrijdingsmiddelen als koper en carbolineum. ritzema bos was een 
internationale, ook onder boeren, gerespecteerde autoriteit.

na een drastische interventie in de laatste jaren van de eerste wereldoorlog om de 
binnenlandse voedselvoorziening veilig te stellen, ging de overheid in de jaren 30 als 
gevolg van de economische depressie over tot een actieve landbouwpolitiek met als 
doel de export veilig te stellen, overproductie tegen te gaan met als oogmerk de boeren 
en de landarbeiders in hun bestaan te beschermen. deze politiek werd vooral ingege-
ven door de belangen van de confessionele partijen die in de jaren dertig in het parle-
ment de meerderheid vormden. hun achterban was vooral afkomstig van het platte 
land. de omvang van de (organisatie van) steunmaatregelen liep zelfs op tot een kwart 
van de totale rijksbegroting. ondanks de maatregelen om de productie te beheersen, 
groeide mede onder invloed van de overheidsvoorlichters het kunstmestgebruik. 
opmerkingen van enkele veeartsen die wezen op de nadelige veterinaire gezondheids-
effecten, werden voor kennisgeving aangenomen.

in het licht van de relatief grote werkloosheid was het opvallend dat de grote akker-
bouwers in het noorden van het land overgingen tot het investeren in arbeidsbespa-
rende machines. langdurige landarbeiderstakingen eind jaren 20 kunnen de boeren 
tot hun beslissing hebben gebracht. in dit verband is het opmerkelijk dat de Voorlich-
ting na 1935 voor het eerst aandacht besteedde aan de arbeidsproductiviteit van de 
sector.
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Vervolgens werd de vraag gesteld wanneer en onder welke omstandigheden de biolo-
gische landbouw in nederland van de grond is gekomen. in landen als het V.K., duits-
land en de V.s. zijn de eerste sporen van een vorm van deze landbouw al voor 1914 te 
vinden. Ze was een reactie op de snelle industrialisatie en urbanisatie. Vaak was ze 
verbonden met de landreformbeweging met communeachtige levensvormen. in 
nederland is de kolonie walden hiervan een voorbeeld. deze liet overigens op land-
bouwkundig gebied geen sporen na. in duitsland ontstond naast een kleine beweging 
voor biologische c.q veganistische landbouw rond 1925 de biologisch-dynamische (bd) 
landbouw. als grondlegger hiervan wordt rudolf steiner gezien. steiner kwam uit 
theosofische kring maar brak met deze beweging. een aantal invloedrijke aanhangers 
van zijn antroposofische leer onder wie grootgrondbezitters in het oosten van duits-
land was eveneens afkomstig van theosofische huize. op verzoek van een klein gezel-
schap van antroposofische landbouwers dat zich bezorgd toonde over de stand van de 
toenmalige landbouw in duitsland gaf hij in zijn “landbouwcursus” richtlijnen voor 
een bd-landbouw. Kern van zijn leer was de kosmische invloed op alle levende orga-
nismen en het belang van een duurzame bodemvruchtbaarheid. de bd-landbouw 
slaagde erin een handelsorganisatie op te richten maar een doorbraak naar boeren en 
consumenten bleef uit. onder het nazi-bewind kreeg de beweging het zwaar te ver-
duren ondanks het feit dat enkele topfunctionarissen sympathiseerden met de bd-
landbouw. al voor een officieel verbod van de duitse bd-vereniging, zochten enkele 
prominente bd-onderzoekers hun toevlucht tot het walcherse loverendale. het 
bedrijf was rond 1930 met behulp van het kapitaal van Maria Tak van Poortvliet, die 
ook van theosofische huize was, opgericht.

Met de komst van de duitse bd-onderzoekers groeide loverendale uit tot een inter-
nationaal proefbedrijf. de uitstraling ervan in nederland was marginaal. hoewel de 
opbrengsten zich grotendeels konden meten met die van de gangbare Zeeuwse bedrij-
ven, moet de oorzaak van de geringe uitstraling worden gezocht in de metafysische 
benadering van de landbouw in een periode waarin de overheidsvoorlichting op basis 
van resultaten van het gangbare wetenschappelijk onderzoek steeds meer grip kreeg 
op de boeren. Voorts speelde een rol dat de aanhangers van de antroposofie vooral in 
grote steden en villadorpen waren te vinden en binnen het godsdienstig verzuilde 
nederland een tamelijk gesloten elitair gezelschap vormden. Tenslotte ontbrak het 
loverendale en de weinige tuinders die de bd-methode omarmden aan een doelma-
tige afzetorganisatie.

Vervolgens was de vraag hoe de landbouw zich tussen 1940 en 1990 ontwikkelde. 
onder de duitse bezetting werden productie en consumptie streng gereguleerd. het 
ministerie van landbouw en Voedselvoorziening bleek in staat de bevolking tot de 
hongerwinter van 1944/5 voor honger te sparen. na de oorlog werd de voedselvoorzie-
ning onder leiding van de sociaal-democratische akkerbouwer Mansholt veilig gesteld. 
al snel richtte hij zijn beleid op hervatting van de export met als doel de deviezen-
stroom weer op gang te brengen. sleutel van dit beleid was de verhoging van de arbeids-
productiviteit. het overschot aan landarbeiders kon dan zijn weg vinden in de bouw 
en industrie. Zijn plannen om de landbouw grootschaliger in te richten, werden ver-
worpen, vooral door de confessionele partijen die het gezinsbedrijf verdedigden. Ter 
vergroting van het draagvlak van zijn beleid, trachtte hij de belangenorganisaties voor 
zijn beleid te winnen door deze via de Pbo’s adviserende en verordenende bevoegdhe-
den te geven. de Pbo was overigens geen specifiek nederlands verschijnsel. hiermee 
bevorderde het toch al machtige ministerie de invloed van het agrarisch bedrijfsleven 
inclusief die van de hiervan afhankelijke en toeleverende industrie. 
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in de loop van de volgende decennia vertoonde de productie en vooral de arbeidspro-
ductiviteit een sterke groei. deze vond zijn oorzaak in omvangrijke landaanwinning-
en ruilverkavelingprojecten en een versterking van het oVo-apparaat. binnen dit 
apparaat speelde het landbouwkundig onderzoek waarin de chemische benadering 
(gewasbescherming en kunstmest) de biologische steeds meer verdrong een belang-
rijke rol. de door het departement gestuurde instellingen van voorlichting en onder-
wijs vertaalden de resultaten bijna kritiekloos naar de praktijk. het beleid had tot 
resultaat dat nederland decennia lang het hoogste gebruik van bestrijdingsmiddelen 
en kunstmest per hectare ter wereld had.

de totstandkoming van de eeg was voor nederland landbouweconomisch profij-
telijk. Mansholt, bevlogen door de europese gedachte, werd de architect van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid dat meer en meer door brussel werd bepaald. wel-
iswaar moest hij als gevolg van sterke protesten van de europese boerenbelangenor-
ganisaties afzien van een structuurbeleid dat de concurrentie op de wereldmarkt 
beoogde te versterken maar het markt- en prijsbeleid was in het algemeen gunstig voor 
de grotere bedrijven. wel slokten de uitgaven voor dit beleid het leeuwendeel van de 
europese begroting op. de beschermende maatregelen golden overigens niet voor een 
aantal producten waarin nederland een sterke mondiale exportpositie had, zoals 
bloemen en (poot)aardappelen. fruit, met name appels, ondervond daarentegen wel 
last van de gereguleerde import uit het buitengebied van de eeg. de veehouderij pro-
fiteerde op zijn beurt van de vrije invoer van eiwitrijke voeders. dank zij deze vrijstel-
ling en de gunstige infrastructuur waaronder de ligging van de haven van rotterdam, 
konden de intensieve veehouderij en de bijbehorende sectoren sterk groeien.

een gemeenschappelijk fytosanitair beleid bleef tot 2001 uit. Silent Spring van rachel 
carson veroorzaakte in nederland in tegenstelling tot de Vs nauwelijks beroering. het 
milieubewustzijn werd pas rond 1970 wakker geschud. dit leidde in het midden van 
de jaren’70 onder meer tot een verscherping van de bestrijdingsmiddelenwet die de 
Milieubeweging overigens lang niet ver genoeg ging. de europese nitraatrichtlijn voor 
water dwong de nederlandse overheid op termijn tot maatregelen die tot beperking 
van de mestuitstoot moesten leiden. de kosten van de drinkwaterverontreiniging als 
gevolg van bestrijdingsmiddelen werden afgewenteld op de consument. het door de 
liberale coalitiepartner van het cda in de jaren 80 voorgestane beginsel “de vervuiler 
betaalt” bleef een dode letter. 

in de tweede helft van de jaren 80 begon het beleid van de eeg, dat inmiddels tot 
12 landen was uitgebreid, te wankelen onder de financiële druk van de overschotten. 
Maatregelen als quotering en subsidievermindering volgden; nu werd ook de bescher-
ming van natuur en milieu als breekijzer gehanteerd. onder deze omstandigheden 
werd de aanzet gegeven tot het erkennen van de biologische landbouw als een belang-
rijke bijdrage voor een duurzame landbouw die publicitair de wind in de zeilen had 
gekregen met het brundlandt rapport.

het landbouwkundig onderzoek bleef tot eind jaren 80 sterk chemisch gericht. in 
tegenstelling tot landen als denemarken, het V.K. en Zweden, werd de beperking van 
het gebruik van bestrijdingsmiddelen niet gestimuleerd. het kunstmestgebruik daalde 
als gevolg van prijsstijgingen wel in deze jaren zonder dat dit ten koste ging van de 
productiviteit. de last van de landbouwoverschotten leidde ertoe dat de inmiddels 
vergrote (e)eg midden jaren 80 tot productiebeperkende maatregelen overging 
middels quotering of verlaging van subsidies. ook de gatt (wTo) dwong de eg zijn 
subsidies af te bouwen. het argument om de wereldvoedselvoorziening veilig te 
stellen had inmiddels aan kracht verloren. 
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Vanaf de jaren 70 daalde mede als gevolg van “sanering” en mechanisering het aantal 
arbeidsplaatsen in de landbouw drastisch. Met het dalend aandeel van de landbouw-
sector in het bnP, nam de invloed van het georganiseerde landbouwbedrijfsleven op 
de politiek in de loop van de jaren 80 af. ook kwamen landbouwbeleid en -praktijk 
vooral door het signaleren van milieuverontreinigingen onder vuur te liggen van de 
inmiddels geïnstitutionaliseerde milieubeweging. Toch profiteerde in deze jaren de 
agribusiness nog steeds van – of speelde deze in op – het voor nederland economisch 
gunstige landbouwbeleid. Zo bleef de nederlandse landbouw een optimale proeftuin 
voor agrochemische bedrijven.

over de vraag of de technische ontwikkeling het landbouwbeleid bepaalde of dat 
het beleid de voorwaarden schiep voor deze ontwikkeling, bestaat onder landbouw-
economen geen eenstemmigheid. aannemelijk is dat nederland de voordelen van het 
europese landbouwbeleid optimaal heeft uitgebuit. 

Vervolgens werd de vraag gesteld wanneer, onder welke omstandigheden en waarom 
relatief zo laat de biologische landbouw in nederland ontstond en zich zo traag ont-
wikkelde. de hier al sinds de dertiger jaren van de 20e eeuw daterende bd-landbouw 
bleef tot eind jaren 60 een marginale beweging. de introverte defensieve houding 
binnen de succesvolle macro-economische agrarische ontwikkeling was niet bevor-
derlijk om aanhangers te winnen. wel deelde een kleine groep van vooraanstaande 
biologen en landbouwkundigen, onder wie briejèr en grashuis, de zorgen van de bd-
aanhangers over de chemicalisering van de landbouw. Zij maakten deel uit van een 
min of meer verontruste elite die in 1950 de Vereniging bodem had opgericht. het 
tijdschrift van de vereniging besteedde enige aandacht aan Müller die in de jaren 30 
met zijn bodemleer aanhangers onder Zwitserse boeren had verworven. Meer aan-
dacht ging uit naar het britse haughly experiment van balfour dat door de redactie 
kritisch werd gevolgd. een verband tussen de vereniging en het ontstaan van de bio-
logische landbouw kan overigens niet worden aangetoond.

de aanzet tot een biologisch-organische landbouw werd pas rond 1970 gegeven als 
een (laat) uitvloeisel van het studentenprotest van de jaren 60. het was de Kabouter-
beweging die de consumptie van “onbespoten voedsel” propageerde. de inspirator 
van deze beweging was de uit een antroposofisch milieu afkomstige roel van duyn, 
aanhanger van het anarchisme van bakoenin. geïmproviseerde “kabouterwinkels” 
voorzagen voorzover mogelijk in de verkoop van alternatieve producten die tot dan 
toe slechts in reformwinkels werden aangeboden. de biologische landbouw kreeg 
rond 1973 een impuls met de oprichting van de Kleine aarde. het centrum was een 
initiatief van de voormalige journalist sietz leeflang en een aantal beta-wetenschap-
pers. een wezenlijk onderdeel van het project was de biologische proeftuin. een 
belangrijke doel was het stimuleren van een kleinschalige biologische landbouw en 
een grote mate van sociale materiële zelfvoorziening. het experiment trok onder 
invloed van het rapport van de club van rome, ruime aandacht van de media. Vanuit 
de Kleine aarde werd een verdeelcentrum voor biologische producten opgericht. het 
doel was zoveel mogelijk regionaal producten van boeren en verwerkers via teeltaf-
spraken tegen lonende prijzen af te nemen en te verhandelen. naast de al bestaande 
bd-verdeelcentra werden in navolging van dit initiatief een tiental andere centra opge-
richt. dit stimuleerde vaak hoger, deels niet-agrarisch geschoolde, opgeleiden om 
een bedrijf(je) op te zetten en boeren die zich afkeerden van de gangbare praktijk 
om te schakelen. de lonende afzet bleef evenwel een probleem. Midden jaren 80 fail-
leerden de meeste verdeelcentra. dit was vooral te wijten aan het rigide planning-
model, de mede door het weer bepaalde, onregelmatige afzet, de verspreide ligging 
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en bedrijfsgrootte van leveranciers en afnemers en tenslotte gebrek aan logistiek 
inzicht en kapitaal. het stagneren van de afzet was niet bevorderlijk om gangbare 
bedrijven die hun rentabiliteit zagen teruglopen voor de biologische landbouw de 
winnen. nieuwe verdeelcentra waaronder coöperaties wisten evenwel met een doel-
treffender logistiek en het aanboren van exportmarkten het vertrouwen terug te 
winnen. in de tussentijd zetten een aantal groenten- en fruittelers hun producten af 
via het veilingkanaal. de prijsdruk als gevolg van de toetreding van landen als spanje 
tot de e(e)g en de steeds strengere veilingnormen brachten ook deze telers in het 
nauw. Tenslotte groeiden de verschillen in productie en prijzen van de gangbare en 
biologische sector steeds verder uiteen. slechts de biologische zuivelsector had hier-
onder minder te leiden omdat de kostenstijging lager was en de prijzen hoger waren 
dan die van de gangbare sector. 

het overheidsbeleid was tot begin jaren 90 niet bevorderlijk voor de biologische land-
bouw. de analyse en aanbevelingen van de onder druk van de Tweede Kamer inge-
stelde commissie alternatieve landbouwmethoden in de jaren’70 leidden slechts tot 
een experiment op een proefbedrijf waarin de resultaten van de gangbare, de geïnte-
greerde en bd-landbouw met elkaar werden vergeleken. een grootschalig experiment 
in één van de nieuwe iJsselmeerpolders waarin nederland als agrarische (onderzoeks-) 
grootmacht het voortouw van milieuvriendelijke landbouwmethoden had kunnen 
nemen, werd niet overwogen. het onderzoeksbudget voor biologische gewasbescher-
mingsmethoden was zeer beperkt en afhankelijk van het doorzettingsvermogen van 
een klein aantal biologen die doordrongen waren van de gevaren van chemische 
bestrijding. het door het ministerie van landbouw aangestuurde college Toelating 
bestrijdingsmiddelen belette de toelating van biologische gewasbeschermingsmid-
delen die elders wel waren toegestaan. biologische melkveehouders werden niet voor 
quotering gespaard hoewel zij niet verantwoordelijk gesteld konden worden voor de 
zuiveloverschotten. 

het ontbreken van een sterke lobbyorganisatie van de biologische sector, te wijten 
aan het kleine aantal en tijdgebrek van belanghebbenden, kan in het licht van de geïn-
stitutionaliseerde (over) macht van het gangbare landbouwbedrijfsleven de weerstand 
of het gebrek aan medewerking van de overheid mede verklaren. de in het algemeen 
positieve benadering van de media ten aanzien van de biologische landbouw, gevoed 
door berichten over milieu-, drinkwater en voedselverontreiniging, was niet in staat 
de wetgever te beïnvloeden. de biologische sector vond slechts gehoor bij dat deel van 
de oppositie dat het belang van natuur en milieu bepleitte. 

de vraag in welke mate en onder invloed van welke factoren de biologische landbouw 
kansen kreeg om vanaf het begin jaren 90 te groeien kan als volgt worden beantwoord. 
de Mcsharry maatregelen stimuleerden de lidstaten tot subsidiëring van de biologi-
sche landbouw. ontevreden over de departementale traagheid om aan de maatregelen 
uitvoering te geven maande de Tweede Kamer de cda-minister tot spoed om de bio-
logische landbouw daadwerkelijk te ondersteunen. de traagheid was mede te verkla-
ren uit de bestuurlijke onmacht van het departement dat zwaar onder vuur lag van de 
oppositie en de media vanwege het bestrijdingsmiddelen-, mest- en natuurbeleid. de 
belangrijkste steunmaatregelen hadden betrekking op omschakelingspremies en op 
onderzoek dat vooral tot doel had om de knelpunten in de markt weg te nemen. deze 
maatregelen werden in 1994 uitgevoerd. al eerder had de minister de oprichting van 
de controleorganisatie skal – gekozen werd voor een privaatrechtelijke constructie 
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– gefinancierd om de eg-richtlijn “biologische landbouw”van 1991 te implementeren. 
de stimulansen hadden minder effect dan in een vergelijkbaar land als denemarken. 

de landbouwministers van de Paarse kabinetten (1994-2002) kozen expliciet voor de 
biologische landbouw als serieuze zoekrichting in hun streven om de milieubelasting 
door de gangbare landbouw drastisch te doen verminderen. hierin slaagden zij, gelet 
op hun doelstellingen, onvoldoende. wetgeving om het mestoverschot in de intensieve 
veehouderij te beperken, liep vast op tegenwerking van de sector. het proces om de 
meest milieubelastende bestrijdingsmiddelen te verbieden verliep moeizaam door 
verzet van de agrochemische industrie en de gebruikers. een voorbeeld van het verzet 
was de late invoering van het hoge bTw-tarief op deze middelen. hiermee bleef neder-
land, met uitzondering van belgië, achter bij ondermeer duitsland en de scandinavi-
sche landen. wel verminderde het gebruik van legale bestrijdingsmiddelen, vooral in 
de fabrieksaardappelteelt. deze vermindering was te danken aan nieuwe – in de biolo-
gische landbouw al lang bestaande – kennis. bovendien was deze te danken aan een 
nieuw bodemontsmettingsmiddel. in hoeverre het convenant dat de overheid in haar 
Meerjarenplan gewasbescherming (MJgP) met de agrarische sector had gesloten, van 
invloed op de daling van het officieel geregistreerde gebruik is geweest, is moeilijk na 
te gaan. wel nam het gebruik in de fruit- en sierteelt in deze periode toe. 

ondanks het lagere verbruik groeide de totale plantaardige productie. inmiddels 
tikte de tijd door voor de agrochemische industrie met het aflopen van patenten. elk 
jaar uitstel voor de aanscherping van de wetgeving leverde evenwel winst op. Tot het 
eind van het tijdvak werden de biologische tuinbouw en fruitteelt bovendien belem-
merd in de toepassing van het gebruik van – in andere landen wel toegestane – biolo-
gische bestrijdingsmiddelen.

de biologische sector kreeg onder de Paarse Kabinetten in toenemende mate finan-
ciële steun van de overheid. deze was vooral gericht op het versterken van de markt-
positie van de biologische producten. daarnaast werd meer geld uitgetrokken voor 
onderzoek. de omschakelingssubsidie bleef voorlopig van kracht. de belangrijkste 
bijdrage was misschien de fiscale groenregeling die de banken stimuleerde tot inves-
teringen in de sector. overigens viel de overheidssteun in het niet bij de uitgaven 
die zij uittrok voor de intensieve veehouderij die midden jaren 90 werd getroffen 
door epidemieën en die voor de herstructurering van de glastuinbouw. het effect 
van het stimuleringsbeleid bleef met een lichte uitzondering van de melkveehoude-
rij beperkt. de premies waren in verhouding tot het – deels niet eigen – vermogen te 
laag om de overgrote meerderheid van de agrariërs die in die jaren te lijden hadden 
onder een sterk teruglopende rentabiliteit, tot omschakeling te bewegen. naast en 
in hun conservatisme waren zij bang geen lonende meerprijs voor hun producten te 
krijgen. Tegelijkertijd zaten de “blijvers” dat wil zeggen degenen die hun bedrijf 
wilden en wisten voort te zetten, onder hen gevangen in de paradox van de als gevolg 
van het eu-beleid lagere prijzen die slechts door hogere opbrengsten konden worden 
gecompenseerd.

Tussen de verschillende sectoren bestonden grote verschillen: in de zuivelsector was 
het omschakelrisico door de opbrengst/kostenratio betrekkelijk klein; voor de fruit-
teelt met name die van hardfruit, was het daarentegen zeer groot door de aanzienlijk 
lagere volumes per hectare en de kans op – zeker in de eerste jaren van omschake-
ling – moeilijk beheersbare ziekten en plagen. de vrees van fruittelers dat veelvoudig 
hogere prijzen bij areaalvergroting en groeiende import geen stand zouden houden, 
was begrijpelijk. Minder begrijpelijk is het gebrek aan belangstelling bij de glastelers. 



260

weliswaar groeiden de productieverschillen tussen de gangbare en de biologische 
sector sinds de jaren 80; hiertegenover stond de betrekkelijke oogstzekerheid en vooral 
de blijvend gunstige afzetmogelijkheden. naast het door de overheid geprivilegeerde 
beleid moet de weerstand tegen omschakeling vooral aan sociaal-culturele factoren 
worden toegeschreven. 

ook de uitgaven die de overheid uittrok voor de optimalisering van het vermarkten 
van biologische producten, hadden niet het beoogde resultaat. collectieve campagnes 
hadden in tegenstelling tot acties van de milieubeweging hoegenaamd geen resultaat. 
het nog lang gebezigde “geitenwollensokken” imago verloor aan kracht naarmate de 
natuurvoedingswinkels vanaf begin jaren 90 een moderne inrichting en uitstraling 
kregen. in de verswaren versterkten de in de jaren 80 opgerichte verdeelcentra hun 
positie deels of grotendeels met export. de droogwarensector werd gekenmerkt door 
een hoog concentratietempo. Zo drong wessanen, een internationale speler op voe-
dingsgebied zich in de markt via een gedeeltelijke overname van de grootste distribu-
teur van natuurvoeding.

de overheid en biologica, de door de overheid gesubsidieerde belangenorganisatie van 
de biologische sector, richtten hun inspanningen vooral op de supermarktketens. al 
eind jaren 80 hadden enkele op eigen initiatief en met wisselend succes de natuurvoe-
dingsmarkt betreden. Marktleider albert heijn aarzelde nog tot 1996 voordat het met 
een, overigens beperkt, assortiment de stap zette. Tot dan toe had het de kritiek van 
de milieubeweging getrotseerd met een productielijn die als “gecontroleerd” of “mili-
euvriendelijk” werd aangeprezen. de door biologica gewenste consumentendoorbraak 
via de grootgrutter bleef evenwel uit. in landen als Zwitserland, oostenrijk en dene-
marken waren het juist de grote supermarktketens die voor een doorbraak hadden 
gezorgd. de deense biologische melkveehouderij had bovendien met instemming van 
de gangbare boerenorganisaties de steun van de grootste zuivelcoöperaties gekregen 
via een gegarandeerde afzet. 

de weliswaar stijgende consumptie van natuurvoedingsproducten in nederland 
was tot 2001 onvoldoende om een aanzienlijk aantal nederlandse boeren en tuinders 
over de streep te trekken; temeer niet nu de stijging vooral te danken was aan import-
producten. de primaire sector moest het dan ook vooral van de export hebben die 
ondanks het negatieve imago van de gangbare nederlandse landbouwproducten in de 
jaren 90 daartoe ruimte bood. daarmee werd de kracht van de handelstraditie van de 
gouden eeuw waarin de republiek haar welvaart verdiende in weerwil van de ideo-
logie van de pioniers van de biologische landbouw, opnieuw bevestigd. 

het antwoord op de vraag naar de invloed van de consument op en binnen het 
proces dat de biologische landbouw doormaakte, blijft in dit onderzoek speculatief. 
beknopt is het beleid en het functioneren van de aan de overheid of overheden ver-
bonden instituties beschreven. uit de geschiedenis blijkt dat zij via ondermeer de 
instelling van Keuringsdiensten van waren vanaf het begin van de 20e eeuw het voor-
touw namen op het gebied van voedselveiligheid. Met de duitse bezetting kwam de 
aan het departement van landbouw gelieerde voedingsvoorlichting op gang. deze 
was gebaseerd op de minimale dagelijkse hoeveelheid nutriënten voor kinderen en 
volwassenen. Tot 1940 werd de voedingsvoorlichting geleid door particuliere organi-
saties die nauw samenwerkten met de nationale voedingsmiddelenindustrie. Via 
adviserende overheidsinstituties en publiekrechtelijke organen wisten de industrie 
en de georganiseerde landbouw na 1945 hun positie te versterken. Voorbeelden 
hiervan zijn de promotie van schoolmelk en het eten van appels. hoewel, aanvankelijk 
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buitenlands, onderzoek begin jaren 60 uitwees dat melk relatief veel persistente 
bestrijdingsmiddelen bevatte en keuringsdiensten appels op een te hoog residu van 
deze middelen betrapten, waren deze bevindingen geen reden voor de wetenschap-
pelijke voedingsautoriteiten met in hun kielzog de overheidsvoorlichting, kritische 
kanttekeningen bij dit promotiebeleid te plaatsen. in de bondsrepubliek was daaren-
tegen al sinds begin jaren 60 sprake van publieke onrust over de chemische voedsel-
veiligheid die de nederlandse export op termijn bedreigde. ook over het hoge gebruik 
van antibiotica in de intensieve veehouderij in de jaren 90 zwegen de desbetreffende 
autoriteiten. Zij wisten zich gesteund door de steeds hogere levensverwachting en het 
gebrek aan epidemiologisch bewijs in de relatie tussen bestrijdingsmiddelen en 
ziekten. ook voerden zij aan dat nederland de codex alimentarius volgde. de aan-
dacht van de autoriteiten verschoof in de tussentijd van een nutrionistische benade-
ring naar het bestrijden van overgewicht. Voor een eventuele meerwaarde van biolo-
gische voeding hadden zij weinig oog. 

hiernaast deden zich de voedingsmiddelendetailhandel met de opkomst van super-
markten sinds de jaren 60 spectaculaire veranderingen voor. de belangrijkste kenmer-
ken ervan waren: de snelle daling van het aantal gespecialiseerde en vertrouwde buurt-
winkels, de aanzwellende hoeveelheid voorverpakte producten en de opmars van 
gemaksvoeding. de gestaag stijgende consumptieprijzen werden voor het overgrote 
deel van de bevolking ruimschoots gecompenseerd door de inkomensontwikkeling 
zodat het aandeel aan voedingsuitgaven voor de modale verdiener rond 2000 tot onge-
veer 12 procent van zijn inkomen gedaald was. onder de supermarktketens ontwik-
kelde albert heijn zich tot marktleider en international. op berichten over voedsel-
verontreiniging wist het concern in het algemeen adequaat te reageren. de druk van 
de milieubeweging pareerde ze door aan de leveranciers bovenwettelijke eisen ten 
aanzien van residu van bestrijdingsmiddelen en additieven op te leggen. Vooral de 
additieven baarden een groeiend aantal consumenten in de jaren 80 zorgen.

opvallend waren de lauwe reacties van de consumenten op epidemieën als de bse 
en de varkenspest in de jaren 90. in het V.K. waar grote supermarktketens al eerder 
met de verkoop van een uitgebreid biologisch assortiment waren begonnen, leidde 
vooral de bse tot een ongekende omzetstijging waarvan de nederlandse biologische 
sector mede profiteerde. aannemelijk is de conclusie dat het nederlandse consumen-
tenvertrouwen in de overheid en de voedingsmiddelenindustrie- en detailhandel 
vanouds relatief sterk was en is gebleven. 

het aantal consumenten van biologische producten bleef klein. de eerste consu-
menten waren te vinden bij de reformwinkels die ook bd-producten in hun assorti-
ment opnamen. het belangrijkste koopmotief was gezondheid. in de jaren 70 kwamen 
nieuwe, meest jongere, hoogopgeleiden in beeld voor wie ook het milieu een motief 
was. de factor gezondheid bleef evenwel primair en werd gevoed door het toenemend 
aantal allergieën of de bewustwording ervan. de deels vermeende belemmeringen als 
bereikbaarheid, gebrek aan professionaliteit en de, in vergelijking met de gangbaar 
aangeboden verswaren, mindere uiterlijke kwaliteit verdwenen goeddeels in de loop 
van de jaren 90. wat restte, ook in de supermarkten, was het verschil in prijs dat hier 
eerder werd verklaard. een aspect als “betere smaak” was onvoldoende om – zelfs de 
elite van – de consumenten die inmiddels gewend waren gemaakt of geraakt aan de 
smaak van het gangbare assortiment, te winnen. rest tenslotte de vraag waarom de 
milieufactor nederlanders minder aansprak dan bewoners van scandinavië, duitsland, 
oostenrijk en Zwitserland. niet uitgesloten is dat het al vroeg sterk geürbaniseerde 
nederland met zijn commerciële traditie, minder waarde hechtte aan natuurwaarden 
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dan die van genoemde landen.
samengevat luidt de conclusie dat de historisch gegroeide landbouwstructuur 

waaraan de overheid, deels autonoom en deels als exponent van het landbouwaggre-
gaat na 1885 steeds sterker vorm gaf, de ontwikkeling van een milieuvriendelijke c.q. 
biologische landbouw heeft belemmerd. de overgrote meerderheid van consumenten 
was niet of onvoldoende gemotiveerd om het beleid via haar koopgedrag te veranderen. 
aanvankelijk was dit te wijten aan het gebrek aan bekendheid en beschikbaarheid van 
het biologische product en de haperende professionaliteit van de sector. Toen deze 
factoren vanaf het begin van de jaren 90 verdwenen en ook de overheid mede door de 
eu afgedwongen maatregelen haar beleid ten gunste van de biologische sector wij-
zigde, was het prijsverschil tussen het gangbare en het biologische product te groot 
(geworden) om de consument alsnog over te halen tot de aankoop ervan.
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suMMary

This survey describes the main factors that have defined the development of biologi-
cal agriculture in the netherlands. it attempts to answer the question as this develop-
ment was so laborious. The answer is to be found in the following four factors.

The first factor was the agricultural history: the shore and delta of the rivers of the 
former republic proved to be very suitable for the culture of cereals, vegetables and 
fruit and for breeding for dairy and meat; this owing to soil, climate, situation and 
infrastructure. The stock-farming in the peat-bog areas produced sufficient manure 
for the vegetable products. during the early stages of its existence an international 
agricultural trade was developed, positively influenced by the navigation and the 
strong financial banking and credit system. This development was coupled with an 
agrarian specialization and as a result production and trade were stimulated by the 
relative high density of population and affluence. This was profitable not only to the 
dairy-produce but especially to the culture of vegetables and fruit.

from the french era till deep into the 19thcentury agriculture was generally a profit-
able sector. around 1875 arable farming was hampered by the import of american 
wheat, which in its turn was advantageous for the stock-breeding. earning capacity 
was reduced through the rise of the wages that was caused by the industrialization. 
after 1860 agriculture got a boost by the use of fertilizers. This turned out to be very 
useful for the sandy soil in the east and south of the country. These areas became the 
cradle for the fast-growing diary- and poultry/meat sectors. Technical and organiza-
tional innovations such as the institution of communities of interests (i.e. co-opera-
tions) and the improvement of credit-facilities made intensification of production pos-
sible for small family-companies. in the meantime from 1830 onwards the cultivation 
of potatoes had increased immensely due to their popularity as food. This culture also 
led to serious problems because of the potato disease which caused famine in the 
greater parts of western and Middle europe between 1845-1850. cereals with the 
exception of rye were much less prone to diseases and plagues. in the northern coastal 
area growers had applied themselves to disease-free seed-potatoes already before 1800, 
and as such became a much sought after article of export. later in the northern prov-
inces as well as the improvement of wheat-strains the industry also saw also improve-
ment in potato-strains. during the greater part of the 20thcentury bintje was leader in 
the international potato market. The reverse side of this race was the increasing vul-
narability to potato-disease. Moreover growers increasingly had to deal with patho-
genes due to an insufficient fruit-diversity in particular the industrial potato-culture 
in the “Peat-colonies” was affected by this. since the beginning of the 20thcentury the 
potato and the equally disease-prone flower-bulbs became the center of agricultural 
investigation.

The second factor of importance for the development of dutch agriculture was the 
food-industry. examples of this are Van den bergh and Jurgens (unilever), scholten 
(potato-flour), and the preserving industry. The food-industry was dependent on a 
stable supply of products. This stimulated the investigation of pesticides, improve-
ment and other means of conservation and augmentation.

The third factor was the development of chemical industry that took place after 1920. 
companies like staatsmijnen (dsM), hoogovens and royal shell became big players 
in the (nitrogen) fertilizers market. shell together with some other companies, includ-
ing plants of the later aKZo-nobel, moreover focused on the production of pesticides. 
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in the veterinary field Zwanenberg (organon) changed production towards veterinary 
medicine. The companies became large international firms that created relatively great 
employment, directly and indirectly.

The last factor was the role government played. at the onset, because of its liberal 
vision on free trade and its reluctance to interfere it did not feel the necessity for an 
active agricultural policy. under the pressure of the agricultural crisis (1875) and the 
liberal agricultural organizations that represented the major arable farmers mainly, it 
instituted a state-commission to survey the problems in the sector. in alignment of 
other countries the government decided to stimulate agricultural investigation, infor-
mation and education. it joined initiatives that had been started earlier by the private 
sector, by german scientists like Mayer and Pitsch. in the meantime the netherlands 
appeared to have a number of sharp-witted and ambitious biologists and agricultural 
researchers. examples are: hugo de Vries, beyerinck, ritzema bos and Quanjer. owing 
to them the Phytopathological laboratory and research-institutions like the Plant 
 Protection service (Pd), related to wageningen university gained global importance. 
The Pd established at the initiative of ritzema bos, acquired the monopoly on the 
testing of ex- and import products. its knowledge was further strengthened by 
the surveys biologists had carried out in the dutch east indies. The development of 
ritzema bos was remarkable. originally being a mathematician and physicist, he 
developed into an advocate of biological control and subsequently he converted to the 
use of pre-chemical pesticides like copper and carbolineum. ritzema bos was a 
respected international authority, and also respected among farmers.

after a drastic intervention during the latter years of world war i to safeguard the 
internal food-supply the government changed to an active agricultural policy. This 
was due to the economic depression in the 30’s aiming at securing the export, to 
prevent overproduction in order to protect the farmers and their employees. This 
policy was primaraly the result of the confessional political parties that held a major-
ity in Parliament during the 30’s and whose voters were predominantly agrarian. The 
extent of (the organization of) supportive measures amounted up to a quarter of the 
total state-budget. in spite of these measures to control production the use of fertiliz-
ers increased partly due to the state informers. remarks made by some veterinary 
surgeons on the harmful veterinary health-effects were noted as such.

Viewed in the light of the relatively high levels of unemployment it was remarkable 
that the big arable farmers in the north of the country decided to invest in labour 
saving machinery. The long-lasting strikes of agricultural labourers at the end of the 
twenties may have led the famers to this decision. in this respect it is notable that the 
after 1935 paid attention to the labour productivity of the sector for the first time.

subsequently the question was raised when and under what circumstances the 
 biological agriculture came about in the netherlands. in countries like the uK, 
germany and the usa the first traces of a form of this agriculture were already present 
before 1914. it was a reaction to the speed of industrialization and urbanization and 
is often linked to the land-reform movement with community-like lifestyles. an 
example of such a community in the netherlands is the colony walden. it left no 
traces in the agricultural field though. in germany apart from a small movement for 
biological vegan agriculture the biological-dynamic agriculture started around 1925. 
rudolf steiner is considered to be the founder of this. steiner came from a theosophic 
background but broke away from this movement. a number of influential supporters 
of the antroposophic faith among whom large landowners in the east of german, also 
had a theosophic background. on the request of a small company of antroposophic 
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farmers worried about the state of agriculture in germany at that time, he drew up 
guidelines for a bd-agriculture in his course on ”agriculture” .The core of his teach-
ings were the cosmic influence of all living organisms and the importance of an endur-
ing soil fertility. bd-agriculture succeeded in establishing a trade organization, but a 
breakthrough to farmers and consumers was not forthcoming. under the nazi regime 
the movement had a difficult time in spite of the fact that some leading functionaries 
were sympathetic towards the bd-agriculture. already before the official prohibition 
of the german bd-union some prominent bd-researchers sought refuge at loveren-
dale in walcheren. The big farm was established around 1930 with the aid of the capital 
of Maria Tak van Poortvliet, who also had a theosophical background.

 with the arrival of the german bd-researchers loverendale became an interna-
tional research farm. in the netherlands its influence was marginal. although the 
produce was comparable to that of regular Zeelandian companies the cause of the 
limited influence must be looked for in the metaphysical approach of agriculture in a 
period in which governmental information based on the results of scientific research 
gained more and more importance among farmers. Moreover the supporters of 
antroposophy were mainly situated in the large cities and garden-cities, and within 
the dutch society with its separate religious factions they formed a rather close-knit 
and elitarian company. finally loverendale and the few market-gardeners that were 
into bd lacked an efficient distribution organization.

next the question was how agriculture developed between 1940 an 1990. under the 
german occupation production and consumption were strictly regulated. The Minis-
try of agriculture and foodsupply proved to be able to safeguard the population from 
hunger until the hunger-winter of 1944/1945. after the war food distribution was 
secured by the social-democratic farmer Mansholt. soon afterwards his policy was 
directed to stimulate export in order to bring about the flow of currency. Key to this 
policy was labour productivity. The surplus of agricultural labourers could be put to 
work in the building and industry. his plans to enlarge the scale of agriculture were 
rejected, especially by the confessional parties, due to their defense of the family-com-
panies. in order to create a wider acceptance of his policy he tried to win over the 
organizations concerned by giving them advisory and regulatory qualifications. These 
Public industrial corporations (Pbo) were by no means a typical dutch phenomenon. 
by means of this Pbo the powerful Ministry promoted the influence of the agricul-
tural trade and industry including the industry dependant on agriculture and the 
supply industry.

in the course of the following decades production and especially labour productiv-
ity increased strongly. This was caused by large land reclamation and reallocation pro-
jects and a strengthening of the research, information and education-apparatus 
(oVo). within this apparatus agricultural research played an important part in which 
the chemical approach (plant protection and fertilizers) replaced the biological one. 
The institutions of information and education controlled by the Ministry translated 
the results into practice with hardly any comment. This policy led to the highest use 
of pesticides and fertilizers per hectare in the world for decades.

The founding of the eec was very profitable to dutch agriculture. Mansholt, seized 
by the european sprit, became the architect of the communal agricultural policy of 
the community that was defined by brussels more and more. although he had to give 
up his structure-policy which aimed at strengthening competition on the world-mar-
ket due to the strong protests from the european organizations of farmer-interests, 
the market- and price-policy turned out to be favorable for the larger companies in 
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general. The expense for this policy comprised the major part of the european budget 
though. The protective measures did not apply to a number of products in which the 
netherlands had a strong global position, like flowers and (seed-)potatoes. on the 
other hand fruit, especially apples was negatively affected by the regulated import 
from the outer territories of the eec. in its turn stock-farming profited from the free 
import of fodder rich with proteins. owing to this exemption and the favorable infra-
structure – e.g. the position of the port of rotterdam –the intensive stock-farming and 
the sectors connected with it could grow considerably.

a communal phyto-sanitarian policy did not come about until 2001. silent spring 
by rachel carson hardly caused any commotion in the netherlands in contrast to the 
usa. environmental awareness was not woken until around 1970. in the middle of 
the seventies this led to a sharpening of the law on Pesticides that according to the 
environmental Movement was not strict enough. The european nitrate guideline for 
water forced the dutch government to take measures to limit the expulsion of manure 
in the future. The costs of the pollution of drinking water by pesticides were shifted 
to the consumer. The principle “Polluter pays” the liberal coalition-partner of the 
christian democratic cda in the eighties adhered to proved to be an empty slogan.

in the second half of the eighties the eec-policy that covered 12 countries, started 
to collapse under the financial pressure of the surpluses. Measures like defining quota 
and diminishing subsidies were taken; also the protection of nature and environment 
was used as a crowbar. under these circumstances there came recognition of the 
importance of the contribution of organic agriculture to sustainable agriculture that 
owing to the brundtland-report had got a lot of publicity.

Till the end of the eighties agricultural research had a strongly chemical focus. in 
contrast to countries like denmark, uK, and sweden limited use of pesticides was not 
stipulated. in these years the use of fertilizers decreased as a result of rises in price 
but this did not affect productivity. The burden of the agricultural surpluses made it 
necessary for the (e)ec – enlarged in the meantime – n the mid-eighties to take meas-
ures to limit production by defining quota or lowering subsidies. also gatt (wTo) 
forced the ec to diminish its subsidies. The argument to secure global food-supply 
had lost its power in the meantime.

from the seventies onwards employment in agriculture dropped dramatically due 
to ‘sanitation’ and mechanization. with the lessening part of the agricultural sector 
in the gnP, the influence of the organized agricultural trade and industry on politics 
decreased as well during the eighties. also the agricultural policy and practice came 
under attack from the institutionalized environmental movement by drawing atten-
tion to pollution. all the same the agribusiness still profited from – or made use of – the 
agricultural policy economically favourable to the dutch farmers. in this way dutch 
agriculture remained an optimal experimental field for agrichemical firms.

on the question as to whether technical development defined agricultural policy or 
that the policy created conditions for this development, there is no unanimity among 
agricultural economists. it is safe to assume that the dutch agriculture made optimal 
use of the advantages of the european agricultural policy.

subsequently the question was raised when, under which circumstances and why 
so relatively late biological agriculture came into being in the netherlands and why 
its development was so slow. The bd agriculture, present here since the 1930’s 
remained a marginal movement till the end of the sixties. The introvert defensive atti-
tude within the successful macro-economical agrarian development did not help to 
win over adherents. a small part of prominent biologists and agronomists among 
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whom briejèr and grashuis, shared the worries of the bd-followers about the chemi-
calisation of agriculture. They belonged to an elite more or less worried, that estab-
lished the Vereniging bodem (soil association) in 1950. The associations magazine 
paid some attention to Müller who in the thirties had gained followers among the 
swiss farmers with his soil doctrine. More attention was paid to the british haughly 
experiment of balfour that was critically observed by the editors. however, a connec-
tion between the union and the rise of biological agriculture can not be proven.

it was not until 1970 that the push towards organic agriculture was given as a (late) 
result of the students-protests in the sixties. it was the “Kaboutermovement” that 
propagandized the consumption of “not contaminated food”. one of the people that 
inspired the movement was roel van duyn, with an antroposophic background and 
a follower of the anarchism of bakoenin. improvised “kabouter”shops supplied the 
sale of alternative products as far as possible that until then were only available from 
reform-shops. around 1973 biological agriculture got a boost from the founding of de 
Kleine aarde. This centre was initiated by former journalist sietz leeflang and a 
number of béta-scientists. a vital part of the project was the biological experiment. 
an important goal was to stimulate a small-scale organic agriculture and a high degree 
of social material self-supportiveness. 

under influence of the report of the club of rome the experiment drew a lot of 
attention from the media. de Kleine aarde established a distribution-centre for 
organic products. its aim was to buy and sell regional products of farmers and manu-
facturers as much as possible by means of growth-agreements with reasonable prices. 
after this initiative, other than the already established bd-distribution-centres, 10 new 
centres were founded. This often stimulated well-educated, partly unskilled in agri-
culture, people to start a business on their own and farmers to discard the usual prac-
tice and turn to bd-agriculture. a profitable off-take remained problematic though. 
Most of the centres went bankrupt in the middle of the eighties. This was mostly due 
to the rigid planningmodel, an off-take made irregular by weather-conditions, the scat-
tered position and size of the firms of the suppliers and clients, and finally the lack of 
logistical insight and capital. The stagnation of the off-take did not help to win over 
regular firms that saw the decline of their earning capacity, for biological agriculture. 

new distribution-centres were able to gain confidence again by more effective logis-
tics and the opening of export-markets. in the meantime some plant- and fruit-grow-
ers sold their products by auction. The pressure on price due to the entry of countries 
such as spain to the (e)ec and the increasingly strict auction-criteria caused problems 
for these growers. at last the differences in production and price between the regular 
and biological sector grew more and more. only the biological dairy sector did not 
suffer too much because the rise in costs was lower and prices were higher than those 
in the regular sector.

up until the beginning of the nineties state policy was not advantageous for bio-
logical agriculture. The analysis and recommendations of the committee on alterna-
tive agricultural Methods instituted by the Parliament in the seventies led only to an 
experiment on a test-firm in which results of the regular, the integrated and bd-agri-
culture were compared to one another. a large-scale experiment in one of the new 
iJsselmeerpolders in which the netherlands as an agrarian (research-)superpower 
might have taken the lead in environment-friendly agricultural methods, was not con-
sidered. The research-budget for biological plant-protection was very limited and 
dependent on the stamina of a small number of biologists that were deeply convinced 
of the dangers of chemical control. The college Toelating bestrijdingsmiddelen (the 
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admittance of Pesticides board) controlled by the Ministry of agriculture hampered 
the admission of biological plant-protection that were admitted elsewhere. biological 
dairy-farmers were not exempt from quota although they could not be held responsi-
ble for the dairy surpluses.

The absence of a strong lobby-organization for the biological sector due to the small 
number and lack of time constraints of the interested parties, may explain the opposi-
tion or lack of cooperation of the government in the light of the institutionalized 
(over-)power of the regular agricultural trade and industry. The positive approach of 
the media as to organic agriculture, also fed by reports on the pollution of environ-
ment, drinking-water and food, did not influence the legislature. The biological sector 
only obtained hearing from the opposition that advocated the importance of nature 
and environment.

The question: to wat extent and under influence of which factors did the biological 
agriculture have the chance to grow from the beginning of the nineties onwards may 
be answered as follows: The Mcsharry measures stipulated the member-states to sub-
sidize organic agriculture. dissatisfied with the slowness of the department, Parlia-
ment urged the cda-minister to expedite their support for biological agriculture. This 
lethargy in showing support could partly be explained by the administrative impo-
tence of the department that was constantly under attack from the opposition and the 
media due to its policies on pesticides, manure and nature. The major supportive 
measures had to do with premiums for conversion and research that were directed 
towards solving bottlenecks in the market. These measures were executed in 1994. 
earlier the minister had financed the founding of the audit organization skal, a private 
enterprise construction was chosen to implement the ec guideline “biological agri-
culture” of 1991. These stimuli had less effect than they had in a comparable country 
such as denmark.

The ministers of agriculture of the “Paarse” cabinets (1994-2002) – the adjective 
“purple” had been given because the christian democrats were excluded from govern-
ment since 1918 – chose explicitly for biological agriculture to be a serious search-direc-
tion in an attempt to drastically alleviate the pressure on the environment by regular 
agriculture. in this they were in relation to their aims in-sufficiently successful. leg-
islature on the manure surplus in the intensive stock-farming was hampered and ulti-
mately held up due to opposition within the industry itself. The process to prohibit 
the most detrimental pesticides was laborious due to the opposition of the agrochem-
ical industry and that of the users. an example of this opposition was the late intro-
duction of the high VaT-tariff on these products. as a result together with belgium 
the netherlands got left behind compared to e.g. germany and the scandinavian coun-
tries who made strides forward in this area. The use of legal pesticides decreased 
however, especially in the industrial potato culture. This decrease was due to new 
knowledge already known in biological agriculture for a long time - and a new soil 
disinfectant. To what extent the Meerjarenplan gewasbescherming (agreement Plant 
Protection) agreement, that the government made with the agrarian sector, influ-
enced the drop in the officially registered use of pesticides is hard to define. however, 
its use in the fruit and ornamental plant growth industry increased and inspite of its 
lesser use, total vegetable production grew. concurrently, time was running out for 
the agrochemical industry with patent expiration being problematic for them, though 
each year of postponement to legislature redefinition was profitable. Till the end of 
the era biological agriculture and fruit growth were hampered in the use of biological 
means that were allowed in other countries.
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The biological sector was being increasingly supported, financially, by the government 
under the “Paarse” cabinets. This was mainly directed to strengthen the market posi-
tion of biological products and provide more funding for research. The premium for 
conversion remained in force for the time being. Maybe the most important contribu-
tion was the fiscal green arrangement that stimulated the banks to invest in the 
sector. governmental support came to nothing when compared to the expenses 
incurred by the intensive stock-farming industry when hit by the epidemics in the 
mid-nineties and those for the restructuring of the greenhouse sector. as a result the 
effect of the stimulus policy was limited within the industry, save a slight exception 
for the dairy cattle farming. The premiums were too small in relation to the – partly 
not owned – property to move the greater part of the farmers who suffered in those 
years a strong drop in earning capacity, to converse. apart from and in their conserv-
atism they feared they would not get a profitable price for their products. at the same 
time the ”stayers” i.e. those who wanted to and were able to continue their farming, 
were caught in the paradox of lower prices due to eu-policy that could only be com-
pensated by higher outputs. 

among the various sectors there were vast differences: in the dairy sector the risk 
of conversion was rather small owing to the profit/cost ratio; on the contrary for the 
fruit sector, especially the hard fruit, risks were very great because of the much lower 
yield per hectare and the chances of diseases and plagues and their control – especially 
in the first years of conversion. The fear of fruit growers that manifold higher prices, 
with acreage enlargement and increasing import would not hold out was wholly under-
standable. More difficult to understand is the lack of interest of the glass-house 
growers. although the differences in production between the regular and the biologi-
cal sector had increased since the eighties, these were counteracted by the relative 
certainty of harvest, and, especially the lasting profitability of the market. apart from 
the policy privileged afforded via the government, the resistance against conversion 
must be attributed to social-cultural factors.

also, the expenses government made to optimize the marketing of biological prod-
ucts did not lead to the intended result. collective campaigns were not successful and 
in stark contrast to the actions and successes of the environment movement. The 
image of “goat’s hair socks” that remained in use for a long time lost its relevance and 
power as the reform-shops underwent makeovers and evolved modern interiors and 
a modern image. The distribution centers founded in the eighties strengthened their 
positions in the fresh food business partly or mainly by export. dry food was charac-
terized by a high speed of concentration. wessanen, an international firm in food, 
bought itself a place in the market by a partial taking over the largest distribution 
centre of reform goods. 

government, and biologica – an organization of interest to the biological sector sub-
sidized by the government, focused their attention mainly on supermarket chains. 
from the end of the eighties some supermarkets had made their entrance into the 
reform market on their own initiative and with varying success. it was not until 1996 
that market leader albert heijn (ahold) took the step to start with a limited assort-
ment. up till then it had encountered the criticism of the environment movement with 
a line of production that was recommended as “controlled” or “envirofriendly”. The 
consumers’ breakthrough that biologica wanted did not come about though, yet, in 
countries like switzerland, austria and denmark, the large supermarket chains 
 succeeded. The danish biological dairy sector was given support by the largest dairy 
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co-operations by means of a guaranteed off-take with the approval of the regular 
farmers’ organization.

despite the consumption of organic products increasing in the netherlands up till 
2001, it was insufficient to prompt enough dutch farmers and market-gardeners to 
cross that line; and especially not as the increase seen was mainly the result of import. 
The primary sector was foremost dependent on export, which in spite of the negative 
image of the regular dutch agricultural products, still offered possibilities. with this 
the power of the trade tradition of the golden age in which the republic earned its 
prosperity, contrary to the ideology of the pioneers of the biological agriculture was 
confirmed again.

The answer to the question of the influence of the consumer on, and, within the 
process that biological agriculture went through, remains speculative. The policy and 
the functioning of government and institutions linked to government have been 
described in short. from history it becomes clear that among others, by founding the 
Keuringsdienst van waren (commodity inspection department)) government took 
the lead in the field of food safety from the beginning of the 20th century. with the 
german occupation, information on food linked to the department of agriculture 
started. This was based on the minimal daily quantity of nutriments for children and 
grown-ups. up till 1940 food information was provided by private organizations that 
closely cooperated with the national food-industry. by means of advisory governmen-
tal institutions and corporate organizations, industry and organized agriculture were 
able to strengthen their position after 1945. examples of these are their promotion of 
school milk and the eating of apples. although, initially abroad, research in the begin-
ning of the sixties showed that milk contained relatively many persistent pesticides, 
and subsequent food inspections detected too higher residuum’s of these products. 
These findings were no reason, for scientific food authorities and with them govern-
mental information, to be critical about this promotion policy. on the contrary, in 
germany there was public concern about the chemical safety of food from as early as 
the sixties, which would threaten dutch exports in the long term. The high use of 
antibiotics in intensive stock-farming in the nineties was hushed up by the authorities 
concerned; they felt confident in the increasing life expectancy and the lack of epide-
miological evidence in the relation between pesticides and diseases. They also stressed 
that they followed the codex alimentarius. in the meantime the attention of govern-
ment shifted from a nutrionistic approach towards fighting obesity. in a possible 
surplus value of biological nutrition they had hardly any interest.

in the food retail trade spectacular changes came about with the rise of supermar-
kets in the sixties. The main characteristics were: the quick decline of the number of 
specialized and familiar local shops, the increasing amount of pre-packed products 
and the rise of convenience food. The steadily increasing consumption prices were for 
the greater part of the population easily compensated with the development of income. 
This resulted in a drop of about 12 percent of income for food expenses of the modal 
earner in 2000. among the supermarket chains, albert heijn became market leader 
and turned international. reports on food contamination were generally countered 
adequately. Pressure of the environmental movement was parried by applying suprale-
gal requirements as to the residuum of pesticides and additives. especially, those addi-
tives were a growing number of consumers had concerns of through the eighties. 

it was striking that epidemics like bse and swine plague only led to weak reac-
tions from consumers in the nineties. in the uK, where large supermarket chains 
had already started the sale of an extensive organic assortment, bse caused an 
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unprecedented increase in turnover which was also profitable for the dutch biological 
sector. it is plausible to conclude that dutch consumer trust in the government, the 
food industry and the retail trade remained, and, remains relatively strong traditionally.

The number of consumers of biological products remained small with the first con-
sumers found at the reform shops that carried bd products. The most important 
motive for buying was health. in the seventies new, younger, well-educated consumers 
came on the scene and were also environmentally motivated. however the health 
motive remained foremost and was fed by the increasing number of allergies and/or 
awareness of them. The partly imagined impediments like accessibility, lack of profes-
sionalism and the lower outward quality in comparison to the regular fresh food, dis-
appeared mostly during the nineties. however, what remained in the supermarkets 
was the difference in price, as explained above. an aspect like “better taste” was insuf-
ficient to win over, even the most ardent of, consumers that had got accustomed to 
the taste of the regular assortment. The question remains why the environmental 
factor did not appeal to the dutch as much as it did to the people of scandinavia, 
germany austria and switzerland. it may be possible that the netherlands early yet 
strong urbanization plus its commercial attitudes and traditions, dictated that not 
much value was placed on ecological values compared with the countries mentioned. 

To conclude; the historically developed agricultural structure to which government, 
partly autonomously and partly as exponent of the agricultural aggregate, increasingly 
gave shape after 1885, has hampered the development of an environment-friendly or 
organic agriculture. The majority of consumers was not sufficiently motivated to 
change policy by means of its buying behaviour. originally this was caused by a lack 
of knowledge and availability of biological products as well as the immature profes-
sionalism of this sector. when these factors disappeared in the beginning of the nine-
ties and government, forced by eu measures, changed its policy in favour of the bio-
logical sector, the difference in price between the regular and the biological product 
had become too great to win over the consumer to buy it after all. 
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aPPendiX

Lijst van afkortingen

adi  average daily intake
agf  aardappels, groenten en fruit
aid  algemene inspectie dienst
aMK  algemeen Milieukeur
arP  anti-revolutionaire Partij
bd  biologisch-dynamisch
bicK  biologische inkoopcoöperatie Kampen
bse  gekke koeienziekte
cbs  centraal bureau voor de statistiek 
cbT  centraal bureau Tuinbouwveilingen
cbTb  christelijke boeren- en Tuindersbond
cTb  college Toelating bestrijdingsmiddelen
cda  christen-democratisch akkoord
chu  christelijk historische unie
clM  centrum voor landbouw en Milieu
crM  Ministerie van cultuur, recreatie en Maatschappelijk werk
cobl  commissie onderzoek alternatieve landbouwmethoden
coeT  coöperatie ondersteuning ecologische Tuinbouw
cPn  communistische Partij nederland
d’66  democraten 1966
dKA  de Kleine aarde
dlo  dienst landbouwkundig onderzoek
dlV  dienst landbouwvoorlichting
eeg  europese economische gemeenschap
e.l  ekoland
elK  ekologisch landbouw Konsulentschap
ePiPre epidemie, Predictie en Preventie (gewasbeschermingprogramma)
eu  europese unie
fao  food and agricultural organisation 
fda  food and drugs administration
gaP  good agricultural Practice
gatt  general agreement on Tariffs and Trade
gb  gewasbescherming
gl  groen links
gM  genetische Modificatie
haacP hazard analysis critical control Points
has  hogere agrarische school
ifoaM international federation of organic Movement
iMag  instituut voor Mechanische agrarische Techniek 
iPM  intergrated Pest Management
iPo  instituut voor Planteziektenkundig onderzoek
JV  Jaarverslag
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KnbTb Katholieke boeren- en Tuindersbond
KnPV  Koninklijke nederlandse Plantenziektekundige Vereniging
Knlc  Koninklijk nederlands landbouw comité
KsT  (Tweede) Kamerstukken
Kvw  Keuringsdienst van waren
ld  letale dosis
lei  landbouw economisch instituut
lnV  Ministerie van landbouw, natuur en Visserij
lTo  land- en Tuinbouworganisatie nederland
luw  landbouw universiteit wageningen
MbT  Milieubewuste Teelt
Mdf  Vereniging Milieudefensie
Minas Mineralen afgifte systeem
MJPg  Meerjaren Plan gewasbescherming
MKZ  Mond en Klauwzeer
Mrl  Maximum residu level
Mva  Memorie van antwoord
Mvl  Ministerie van landbouw
naJK  nederlands agrarisch Jongeren Kontakt
ncb  noord-brabantse christelijke boerenbond
nrc  nrc-handelsblad
nrlo nationale raad voor landbouwkundig onderzoek 
nVel  nederlandse Vereniging voor ekologische landbouw
obs  ontwikkeling bedrijfssystemen
oVo  onderzoek, Voorlichting, onderwijs
Pbo  Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
Pd  Planteziektenkundige dienst
PPr  Progressieve Partij radicalen
PVV  Productschap voor Vee en Vlees
PsP  Pacifistisch socialistische Partij
Pvd  Partij voor de dieren
Pvda  Partij van de arbeid
rPf  reformatorische Politieke federatie 
riVM  rijks instituut voor Volksgezondheid en Milieu
riwa  Vereniging van rivierwaterbedrijven
rVV  rijksdienst voor Vee en Vlees
saw  stichting alternatief warenonderzoek
scP  sociaal cultureel Planbureau
sec  stichting ekomerk controle
sKAl  stichting Keur alternatief voortgebrachte landbouwproducten
snM  stichting natuur en Milieu
ToP  Tijdschrift over Planteziekten
Va  Vruchtbare aarde
Vbc  Vruchtboom carbolineum
Vewin Vereniging van exploitanten van waterleidingbedrijven in nederland
VK  het Verenigd Koninkrijk
VMd  Vereniging Milieudefensie
VoVo  Voorlichtingsbureau voor de Voeding
VroM Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en Milieubeheer
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VV  Voorlopig Verslag
VVd  Partij voor Vrijheid en democratie
wTo  world Trade organisation
wur  wageningen university research
wVc  Ministerie voor welzijn, Volksgezondheid en cultuur
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Lijst van geïnterviewde personen1, 2

e. aalberse,  fruitteler (bd en bio) 14 -02-2008
b. abrahamse ¤ bestuurssecretaris Vewin  10-10-2009
J. van der baan, directeur landbouwluchtvaartbedrijf van beek 11-06-2008
K. bakker, directeur odin 11-08-200
r. boeringa, secretaris cie. alternatieve landbouw 14-08-2007
J. bokhorst ¤ @ onderzoeker l. bolkinstituut  25- 08-2011
s. bos, de Kievit (bio-pakettenservice) 05-12-2009
Mw. J. bloksma, onderzoeker l. bolkinstituut 23-01-2008
Mw. s. boelsma, marktkoopvrouw (bio) 22-10-2008
e. boley, directeur cTb 20-08-2008
g. bollen, fytopatholoog wur 03-03-2008
Mw. r.de boois †, ¤ fytopaholoog, lid Tweede Kamer 16-04-2010
Mw. M. bouma, melkveehoudster (bd, bio) 29-06-2007
f. bouman, natuurvoedingswinkelier 18-07-2010
e. van den brink, directeur udea 22-07-2010
J. brinkhorst, minister van lnV  20-10-2008
Mw. g. brouwer, voorlichter dlV 23-01-2008
P. brul ¤ onderzoeker l. bolkinstituut ca. 30-09-2008
h. burgt ¤ hoofd laboratorium nutricia 17-01-2010
r. brouwer, consultant 05-08-2011
Mw. T. cuperus, melkveehoudster (bio) 29-06-2007
J. dirven, directie Ministerie lnV 11-04-2010
Mw. b. van dorp, huidarts 12-09 -2010
b. edel, Kabouter, geïntegreerde melkveehouder 15-04-2010
Mw. e. van everdingen ¤ gemengd bedrijf (bd en bio) 19-03-2008
J. fliers ¤ natuurvoedingswinkelier 16-09-2008
e. fog landskonsulent (aarhus) 02-09-2008
n.J. fokkema fytopatholoog 30-12-2008 
M. frankenhuis ¤ hoogleraar veeartsenijkunde uvu ca. 15-10-2010
a. van genderen oprichter van elK en sKAl 25-04-2009
r. gerding en Mw a. weidmann natuurvoedingswinkeliers 12-12-2007
Mw. l. van gisteren ¤ diëtiste, de Kleine aarde ca. 15-05-2008
e. goewie directeur Plantenziektekundige dienst 09-08-2010
J. goud fytopatholoog 25-01-2011
T. grent handelaar in gewasbeschermingsmiddelen 29-09-2010
J. den hartog ¤ veterinair inspecteur  01-02-2012
J. heins handelaar in bestrijdingsmiddelen 10-07-2009 
J. den hartog ¤ veterinair inspecteur 01-02-2012
J. holthuis directeur sKAl 03-07-2010
Mw. V. hoogenbosch natuurvoedingswinkelier 06-08-2011
J. ’t hooft ¤ medewerker de Kleine aarde 13-06-2008
s. de hoop ¤ @ (melk)veehouder (bio) 01-03-2012
h. de Jonge dunea (waterwinning) 05-06-2010 

1    slechts die functie is vermeld die betrekking heeft op dit onderzoek. ik heb de initiaal van de roepnaam
    aangegeven. in enkele gevallen heb ik verzuimd de precieze datum van het telefonisch interview te noteren. 
    dit heb ik aangegeven met het “ca”. 

2  in geval van telefonische interviews heb ik een ¤ achter de naam gezet; in geval van contact per e-mail een @. 
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Mw. J. de Jonge medewerkster natuurvoedingswinkels 12-10-2009
l. Joosten Vewin 20-10-2009
J. Juffermans de Kleine aarde 18-01-2008
J. van lenteren @ hoogleraar entomologie wur 14-05-2010
J. Koeman @ hoogleraar toxicologie wur 22-08-2008
c. König ¤ @ dierenarts 16-04-2010
P. Koppert directeur Koppert b.v. 27-01-2010
i. Kock natuurvoedingswinkelier 08-10-2010
P. Korstanje fruitteler (bd) 22-08-2008
b. Krouwel hoofd duurzame ontwikkeling rabo 05-11-2008
Mw. K. van lawick studente Mls huis te lande 01-17-2010
s. leeflang oprichter de Kleine aarde 10-06-2008
loo, P. van der ¤ coördinator coeT 02-12-2011
M. loosjes entomoloog, de groene Vlieg 02-12-2009
Mw. M. Kerssen † ¤ iPo (afd. landbouwluchtvaart) ca. 15-11-2008
r. Meijer glastuinder (bio) 02-07-2010
a. Minks entomoloog - iPo 12-12-2007
h. Munting lid europese Parlement 04-07-2008
a. niphuis hoofd landbouwstatistiek cbs 15-04-2008
Jhr. van nispen tot sevenaer veemester en tuinder (bio) 22-05-2008
h. van oltheten fruitteler (bd) 22-08-2008
h. den ouden nematoloog en entomoloog iPo 12-11-2008 
r. oostdijk akkerbouwer 28-08-2007
d. oosterhof ¤ melkveehouder (bio) 25-11-2011
Mw. l. oostveen ¤ tuinder (bd) ca. 15-09-2008
c. ording ¤ groenteteler (bio) 12-10-2008
f. oudshoorn melkveeonderzoeker (aarhus) 01-09-2008
Mw. a. van Papendrecht ¤ studente warmonderhof 03-04-2010 
l. reijnders hoogleraar Milieukunde uva 16-12-2009
g. rijksen ¤ reformwinkelier ca. 15-05-2011
J. van rijn, fruitteler - omschakelaar bio. 14-04-2008
P. ritsema ¤ @ directie lnV 21-04-2009
h. schelhaas ¤ @ voorzitter Productschap voor Zuivel ca. 15-08-2008
h. schoenmakers tuinder (bio) 30-09-2008
s. snip ¤ spuitvlieger 15-08-2007
a. v.d. sman ¤ glasttuinder (bio) 11-03-2010
Mw. r. schrijver-de roos de lepelaar (bd-tuinderij) 24-10-2008 
Mw. T. schilthuis ¤ lid van de Tweede Kamer 18- 01-2010
J. sonneveld ¤ reformwinkelier 07-07-2008
h. stappers ¤ veterinair onderzoeker de schothorst ca. 15-09-2008
J. Theunissen ¤ @ entomoloog - iPo 20-10-2009
T. van Ton hobby-fruitteler 08-10-2010
P. ter Veer ¤ lid Tweede Kamer 16-08-2010
h. Velthuis entomoloog uvu ca. 15-08-2009
h. Venhuis ¤ voorzitter veiling uithuizen 12-10-2008
w. Verhoeven fruitteler 14-08-2009
h. Verstegen ¤ @ vennoot boldercentrum 17-07-2009
Mw. M. Vredevoogd-Vijfvinkel studente Mls huis te lande 14-06-2009
a. de Vries voorzitter Vereniging bd-landbouw 29-01-2008
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d. van de Vijverberg glastuinder 04-05-2010
K. water voorlichter elK en dlV 07-10-2010
Mw. s. van de wier-lise melkveehoudster gested (dK)  04-09-2004
w. van der weyden directeur clM 29-10-2009
e. woltjer lid van het europese Parlement 18-12-2008
f. wijnands ¤  onderzoeker dlo 09-08-2007
a. wttewaal fruitteler (ex-bd) 12-12-2007
J. Zadoks hoogleraar fytopathologie wur 02-02-2008
d. van der Ziel ¤  fruitteler (bio) 30-09-2010
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