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Inleiding
Merel Langelaar, Baukje Schat

Voor u ligt het verslag van de lezingenserie Veeteelt in ontwikkelings-
landen die, georganiseerd door het Bureau Studium Generale in samen-
werking met de Stichting Diergeneeskunde in Ontwikkelingssamenwer-
king (DIO), aan de Rijksuniversiteit to Utrecht werd gehouden in het
voorjaar van 1991.

Wanneer westerlingen de intentie hebben voor ontwikkelingslanden
mogelijkheden to creeren vooruit to komen, is de ontwikkeling van het
platteland een belangrijk aandachtsveld. Om in de levensbehoefte van
de plaatselijke bevolking to voorzien is vee de leverancier van produk-
ten als melk, vlees, eieren, wol, huiden en mest. Daarnaast wordt het
vee gebruikt voor trekkracht, om o.a. het land to bewerken, en fun-
geert vee als een investering (d.w.z. een zekerheidsfunctie voor de toe-
komst).

Het succesvol houden van vee vereist bepaalde inzichten en technieken.
Het overbrengen van nieuwe of aanvullende kennis en technieken is
een problematische kwestie. Vaak heerst er in het westen grote onbe-
kendheid met plaatselijke culturele en hierarchische structuren, met de
bestaande infrastructuur en met de beperkingen die het milieu met zich
meebrengt. Dit alles rechtvaardigt de vraag naar de rol van kennis- en
technologie-overdracht in veeteeltontwikkeling.

De doeleinden van veeteeltontwikkeling kunnen zeer divers zijn. In het
algemeen zal gestreefd worden naar een ontwikkeling die structureel is.
Kuyvenhoven geeft een uitleg over structurele aanpassing en land-
bouwontwikkeling, door eerst de structurele patronen van landbouw-
ontwikkeling en daarna de recente en huidige situatie to beschrijven.
Vervolgens wordt de landbouw in structurele aanpassinsprogramma's
belicht en de effecten op landbouwproduktie, inkomen, voedselcon-
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sumptie en gezondheid uitgelegd. De ervaringen met structurele aan-
passing worden als laatste weergegeven.

Tevens wordt gestreefd naar een ontwikkeling in de veeteeltsector die
duurzaam is. In de bijdrage van Zwart cs; Towards a sustainable live-
stock production in development countries and the importance of animal
health strategy therein, wordt duurzaamheid benadrukt. Duurzame ont-
wikkeling refereert onder andere aan een technologische en institutio-
nele verandering om de menselijke benodigdheden to bereiken, zonder
degradatie van de natuurlijke omgeving to veroorzaken, en deze ont-
wikkeling moet technisch toepasbaar, economisch levensvatbaar en
sociaal acceptabel zijn.
Tevens benadrukken zij, dat verschillende veeteelt produktiesystemen
verschillende benaderingen vereisen. Pastoral systems moeten zich on-
der andere op een effectief graslandbeheer richten. Smallholder mixed
farms moeten zich op een intensivering van het totale produktiesys-
teem richten, waarbij het gebruik van inputs noodzakelijk zijn. Re-
source poor farming systems moeten zich op een verbeterd management
van verschillende veeteeltsoorten richten. Specialised commercial live-
stock farming systems kunnen alleen maar duurzaam zijn, wanneer er
een adequate institutionele structuur bestaat, onder andere verwijzend
naar veeteeltdiensten, markten en aanbod van kwaliteitsvoer.

Het bereiken van een structurele en duurzame veeteeltontwikkeling,
vereist de integratie van boerenkennis; de kennis van veeteelt- en an-
dere landbouwpraktijken van boeren in deze ontwikkeling. Vijfhuizen
belicht dit aspekt door het uitwerken van een van de doeleinden van
een veeteeltontwikkelingsprojekt in Zambia. Dat doel is het verbeteren
van de veeteeltvoorlichting. Door het huidige voorlichtingssysteem in
het veterinaire departement to beschrijven en daarna in to gaan op de
eigen kennis van boeren over veehouderij en dierziekten, worden voor-
stellen gedaan voor een verbetering van de veeteeltvoorlichting.

De Haan belicht de structurele hervormingen in de veeteeltdiensten in
ontwikkelingslanden. De belangrijkste aspecten van deze hervormingen
zijn wat betreft de veterinaire taken:

De invoering van directe betaling door de veehouders voor
diensten, bijvoorbeeld behandelingen en vaccinaties uitgevoerd
door de overheid.
De privatisering van een groot deel van de overheidstaken.
Veterinaire assitenten zijn daar een voorbeeld van.
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Andere hervormingen worden gerelateerd aan de problemen in de
voorlichting: to sterke nadruk op de akkerbouw, gebrek aan goede
technologische interventies op veeteeltgebied en continuiteit na afloop
van een projekt. Wat betreft onderzoek richten nationale instituten zich
meer op on-farm research, regionale instituten op networking en inter-
nationale instituten op basisonderzoek.

Van de Sande tracht aan to tonen waarom projecten op een dood spoor
terecht komen. Daarvoor wordt eerst ingegaan op de ideeen en opvat-
tinged die bij donororganisaties in het Westen leven; ontwikkelingsstra-
tegieen ten aanzien van overdracht van technologie en het to voeren
technologiebeleid. Daarna wordt een aanzet gegeven voor een anders-
soortige benadering van technologie-ontwikkeling in ontwikkelingslan-
den. Uitgangspunt daarbij is dat de sociale, politieke en economische
verhoudingen in ontwikkelingslanden (en niet in het westen) moeten
dienen als vertrekpunt voor de identificatie van de mogelijkheden en
beperkingen van technologieveranderingen. Kortom de technologie
moet aangepast zijn aan de omgeving waar het wordt toegepast. De
omgeving moet niet worden aangepast aan de technologie.

In Biotechnologie voor kleine (vee-)boeren in ontwikkelingslanden be-
argumenteerd Broerse waarom er voor kleine boeren wordt gekozen.
Dit gebeurt vanuit het perspectief van sociale rechtvaardigheid, voed-
selproduktie en werkgelegenheid. Biotechnologie wordt gedefinieerd en
de keuze voor bepaalde biotechnologische methoden wordt beargumen-
teerd. De problemen van kleine boeren op het gebied van de veehou-
derij worden gerelateerd aan slechte voeding, onhygienische verwer-
king van produkten, slechte gezondheid van het vee, vruchtbaarheids-
stoornissen en laag genetisch potentieel van de veestapel. Vervolgens
wordt uitgelegd hoe biotechnologie deze vermeende problemen kan
oplossen. Het belangrijkste wordt eigenlijk gesteld in de laatste regels
van het artikel, namelijk: nagaan of een bepaalde biotechnologische
innovatie geschikt lijkt voor toepassing in de kleinschalige landbouw.
Een volgende stag is veel specifieker to kijken naar de toepasbaarheid
van de gekozen technieken op het nivo van regionale en nationale pro-
gramma's en projecten.

De toekomst van de veeteelt in ontwikkelingslanden wordt bediscus-
sieerd door De la Rive Box en Van der Ploeg. De la Rive Box benadrukt
dat differentiatie en de kennis van de lokale bevolking als uitgangspunt
genomen moet worden in de overdracht van de veeteelt-technologie. In
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het verleden hadden de veeteeltprojekten een to technische orientatie
en daardoor een lage graad van duurzaamheid en een slecht rendement.
Van der Ploeg benadrukt de ontkoppeling van lokale veehouderijstel-
sels met andere lokale landbouwstelsels en de substitutie van dat alles
door een systematische koppeling aan de wereldmarkt, hetgeen voort-
durend de factor is die veehouderijstelsels ontwricht. De uitweg ligt
niet zozeer in projecten, maar in het zorgvuldiger en gericht afscher-
men van regionale of nationale economieen van de wereldmarkt. Een
ontwikkelingsproject wordt gezien als een variabele die complicaties
brengt. Volgens van der Ploeg ontwikkelt men geen veeteelt of veehou-
derij. Wat gestimuleerd moet worden is dat veehouders en boeren en
boerinnnen die aktief zijn in de veehouderij, erop vooruit gaan. Wat
ontwikkeld moet worden en wat alleen maar mede via de boeren kan, is
de sociaal economische manouvreerruimte, de eigenwaarde, het lange
termijnperspectief, de cultuur van degenen die produceren. Dan volgt
de ontwikkeling van de veeteelt en de veehouderij vanzelf.
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Structurele aanpassing en landbouwontwikkeling`
A. Kuyvenhoven, N.B.M. Heerink

Structurele patronen van Iandbouwontwikkeling

In het ontwikkelingsproces ondergaat de landbouw een aantal ingrij-
pende en betrekkelijk uniforme structurele veranderingen. Bij toene-
mend inkomen neemt de betekenis van een aanvankelijk omvangrijke
en traditionele landbouwsector in termen van inkomen en werkgele-
genheid in relatieve zin gestaag af. Een veelheid aan technologische
vernieuwingen leidt tot aanmerkelijke produktiviteitsstijgingen en re-
latieve prijsdaling. Het aandeel van de primaire produktie neemt voort-
durend of ten gunste van de verwerkende industrie ('agribusiness'), die
zich betrekkelijk proportioneel met het totale inkomen ontwikkelt.
Even opvallend als de voortdurende daling van het aandeel van de lan-
dbouw in de totale economische activiteit, is de noodzaak tot snelle
transformatie en produktiviteitsgroei, zowel aan het begin als tijdens
het proces van economische ontwikkeling. Historisch gezien vallen
agrarische revoluties samen of gaan vooraf aan industriele revoluties.

De verklaring voor deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid in de ont-
wikkeling van de landbouw - enerzijds voortdurende expansie en ver-
nieuwing om in een groeiende vraag naar voedsel en grondstoffen to
voorzien, anderzijds een afnemend relatief belang - is welbekend. Bij
stijgend inkomen neemt de groei van de vraag naar voedsel volgens de
wet van Engel geleidelijk af. Tegelijkertijd zet een snelle produktivi-
teitsgroei de ruilvoet voor landbouwprodukten onder voortdurende
druk. Deze prijsdrukkende werking zal voornamelijk aan de consument
ten goede komen en nauwelijks de vraag naar agrarische produkten
beinvloeden.

* Dit artikel is eerder verschenen als Notitie ten behoeve van de NAR. Wage-
ningen, januari 1991.
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Enigszins geschematiseerd onderscheidt Timmer (1988) een viertal fa-
sen in het proces van structurele transformatie in de landbouw. In de
eerste fase worden de voorwaarden geschapen voor de overgang van
een traditionele naar een door duurzame produktiviteitsgroei gekarak-
teriseerde landbouw. Hiervoor zijn omvangrijke investeringen in on-
derzoek en infrastructuur vereist, evenals een gunstig prijsklimaat om
het invoeren van landbouwtechnologie to bevorderen. In de tweede fase
kan de produktiviteitswinst als gevolg van deze inspanningen op ver-
schillende wijze worden aangewend ten gunste van de rest van de eco-
nomie. Direct via toegenomen besparingen, belastingen en arbeidsuit-
stoot; indirect door beleidsmatige ruilvoetbeinvloeding ten nadele van
de landbouw (bv. goedkoop voedsel). De derde fase kenmerkt zich door
een toenemende wisselwerking van de landbouw met de overige secto-
ren van de economie via verbeterde infrastructuur en geleidelijk ge-
integreerde markten. In de vierde fase is de landbouw geheel in de rest
van de economie opgegaan, en verschilt in principe weinig meer van de
andere sectoren (behoudens voor de landbouw kenmerkende factoren
als seizoensgebondenheid, kleinschaligheid, grondgebondenheid en
geringe prijsgevoeligheid). Het groeiend surplus van een relatief grote
landbouwsector leidt in de tweede (en vaak reeds in de eerste) fase
vaak tot negatieve protectie van de landbouw. In de laatste fase kan
zich het omgekeerde voordoen: bescherming van inkomens in een rela-
tief kleine landbouwsector en weerstanden tegen het tempo van her-
structurering kunnen tot aanmerkelijke protectie van de landbouw
leiden.

Empirisch onderzoek van Kuznets naar lange-termijn ontwikkelingen
in de Westerse landbouw laat zien dat het aandeel van de landbouw in
de totale werkgelegennheid doorgaans sneller daalde dan het aandeel in
de totale produktie. Met andere woorden, de arbeidsproduktiviteit in
de landbouw steeg sneller dan in de rest van de economie. Ofschoon de
produktiviteit en het inkomen in de landbouw altijd beneden het ge-
middelde voor alle sectoren lag, nam de dispariteit in de loop van de
ontwikkeling duidelijk af.

Een uitzondering op dit verloop van de inkomensdispariteit vormden
Japan en de Sovjet-Unie, waar overheidsinterventie ten gunste van een
snelle industrialisatie een nieuw element aan het proces van econo-
mische groei toevoegde. Soortgelijke ontwikkelingen vallen de laatste
decennia to constateren voor ontwikkelingslanden: hogere produktivi-
teitsgroei in de industrie dan in de landbouw. In de geindustrialiseerde
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markteconomieen valt in dezelfde periode, bij een aanmerkelijk hoger
produktiviteitsniveau, het omgekeerde op. Daarbij moet bedacht wor-
den dat het produktiviteitsniveau in de landbouw in ontwikkelingslan-
den in de jaren zestig nog aanzienlijk beneden het niveau van de in de
thans ontwikkelde landen ten tijde van de industriele revolutie lag.

Achteraf kan worden geconstateerd dat in de jaren vijftig en zestig, en
in Afrika tot in de jaren zeventig, de landbouw als instrumenteel en
ondergeschikt aan de industriele ontwikkeling is beschouwd. Het in de
loop van het ontwikkelingsproces afnemend belang van de landbouw
alsmede de destijds dominerende groeistrategie, werkte de misvatting
in de hand dat landbouw geen belangrijke rol to vervullen had. De
eenzijdige nadruk op surplusonttrekking en de beperkte kennis van het
proces van landbouwontwikkeling leidde in die periode tot verwaarloz-
ing, geringe investeringsactiviteiten en een ongunstige interne ruilvoet.

De misoogsten van de jaren zestig in Azie en de jaren zeventig in Afri-
ka markeren een kentering in de opvatting over landbouwontwikkeling.
In hun klassieke bijdrage benadrukken Johnston en Mellor (1961) niet
alleen de rol van landbouw als arbeidsreservoir, bron van binnenlandse
besparingen en buitenlandse valuta, maar eveneens als middel ter ver-
betering van de voedselvoorziening en vergroting van de markt voor
industriele goederen. De nadruk op werkgelegenheidscreatie en rurale
ontwikkeling leidt in de jaren zeventig tot een integratie van de land-
bouw in het ontwikkelingseconomisch denken bij de formulering van
de herverdeling-met-groei en basisbehoeften strategie. In de jaren
tachtig zal grote nadruk komen to liggen op de rol van macro-econo-
misch beleid (prijs- en wisselkoersbeleid, handelsbeleid, fiscaal beleid)
als conditionerend voor landbouwontwikkeling.'>

Recente ontwikkelingen en huidige situatie

Landbouw vormt een belangrijke economische activiteit in de meeste
ontwikkelingslanden. Volgens schattingen van de ILO was in 1980 meer
dan 70% van de beroepsbevolking in lage-inkomenslanden werkzaam in
de landbouw. Voor de groep van midden-inkomenslanden was dit ruim
40% (ILO, 1986). Ter vergelijking, in de geindustrialiseerde landen was
in 1980 7% van de beroepsbevolking werkzaam in de landbouw. Ook de
procentuele bijdrage van de landbouwsector aan de totale produktie is
relatief hoog in de meeste ontwikkelingslanden. Volgens gegevens van
de Wereldbank bedroeg in 1986 het aandeel van de landbouw in het
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Bruto Binnenlands Produkt (BBP) van lage-inkomenslanden 32%. Voor
midden-inkomenslanden was dit aandeel 15%, en voor de geindustriali-
seerde landen 3% (World Bank, 1988a).
Veel ontwikkelingslanden hebben de afgelopen decennia opmerkelijke
wijzigingen in de economische betekenis van de landbouw gekend.
Daalde in de lage-inkomenslanden het aandeel van de beroepsbevolking
in de landbouw (ongeveer driekwart) slechts weinig, de bijdrage tot het
BBP liep terug van 43% in het midden van de jaren zestig tot 32% in
het midden van de jaren tachtig. In diezelfde periode nam echter in de
midden-inkomenslanden het aandeel in de beroepsbevolking in snel
tempo of van 60 tot ruim 40%, bij een daling van de bijdrage tot het
BBP van resp. 25 tot 15%. Het belang van de landbouw in de uitvoer
van ontwikkelingslanden daalde in deze periode van 52 naar 22%, zij
het met grote variaties tussen landengroepen. Voor Afrika verminderde
dit belang nauwelijks en lag in het midden van de jaren tachtig iets
onder de 70%. In Azie liep het aandeel van de landbouw in de uitvoer
echter terug van 54 naar 26%, met name als gevolg van de opkomst van
de NICs (World Bank, 1986; 1988a).

Dankzij de invoering van hoogwaardige varieteiten in combinatie met
verbeterde irrigatiemethoden en toepassing van kunstmest en andere
moderne inputs, steeg de voedselproduktie sinds het midden van de
jaren zestig sneller dan ooit tevoren, en sneller dan de bevolking in
Azie en Latijns Amerika. Zo schat de FAO dat over de afgelopen 20
jaar de opbrengststijging voor tarwe 77% en die voor rijst 41% be-
droeg. Ofschoon het potentieel voor verdere opbrengstverhoging in
ruime mate aanwezig is, hebben belangrijke delen van Zuid-Azie en
Afrika, waar regenafhankelijke landbouw domineert, tot nu toe niet
van deze ontwikkelingen kunnen profiteren. Maar ook in die gebieden
waar een sterke stijging van de voedselbeschikbaarheid heeft plaats-
gevonden, moet worden vastgesteld dat de voedselzekerheid niet over-
eenkomstig is verbeterd. Honger en ondervoeding zijn in absolute zin
nauwelijks afgenomen in de wereld, en in belangrijke delen van Afrika
eerder toegenomen. Deze scheefgroei in voedselvoorziening illustreert
hoezeer ondervoeding samenhangt met ontoereikende inkomens en
tekortschietende verdelingsmechanismen.

De versnelling in het groeitempo van de landbouw in Azie en Latijns
Amerika sinds het midden van de jaren zestig had gunstiger, en de
terugval in de groei in sub-Sahara Afrika geringer kunnen zijn bij een
beter handelsbeleid en een doelmatiger intern beleid gericht op bevor-
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dering van de landbouw. Toenemende handelsbeperkingen en hoge
effectieve protectie van de landbouw in de geindustrialiseerde landen
en negatieve protectie van veel agrarische produkten in ontwikkelings-
landen, hebben tot een situatie geleid waarin de industriele landen ex-
porteurs en de ontwikkelingslanden importeurs van voedsel zijn gewor-
den. Dit laatste ondanks het feit dat in een belangrijk aantal ontwikke-
lingslanden de produktiekosten van agrarische gewassen lager zijn dan
in veel geindustrialiseerde landen. Deze ontwikkeling heeft zich na
1975 in versterkte mate voorgedaan, met name als gevolg van een toe-
nemende vraag naar voedsel door urbanisatie, lage internationale prij-
zen, overgewaardeerde wisselkoersen, voedselsubsidies en ruime voed-
selhulp. In een periode van oplopende schulden en toenemende schaar-
ste aan buitenlandse valuta, verslechterde de voedselbalans voor de
ontwikkelingslanden als geheel aanmerkelijk. Eenzelfde ontwikkeling
deed zich in Oost-Europa en de Sovjet-Unie voor.

Recentelijk heeft Sartaj Aziz (1990) bovenstaande ontwikkelingen als
volgt samengevat:

(1) ondanks een toename van de wereldbevolking met de helft
gedurende de afgelopen drie decennia, is de wereld in staat
gebleken zich beter to voeden en omvangrijke voorraden op to
bouwen;

(2) een belangrijk deel van de produktietoename heeft plaatsge-
vonden in Azie en Latijns Amerka in een tempo dat de be-
volkingsgroei ruimschoots overtrof;

(3) de voedselcrisis van de jaren zestig en zeventig, en de schul-
dencrisis van de jaren tachtig hebben tot interne beleidsaan-
passingen ten gunste van de landbouwsector in ontwikkelings-
landen geleid.

Naast deze positieve ontwikkelingen moet worden aangetekend:

(4) het falen van de landbouwontwikkeling in Afrika, waar de
produktie sinds 1970 met omstreeks een procent per jaar is
gedaald;

(5) het in veel gebieden achterblijven van de voedselconsumptie
bi j de toename in de voedselproduktie en, daarmee correspon-
derend, het voortduren van honger en ondervoeding;

(6) produktiviteitsstijgingen in de landbouw zijn voornamelijk
aan consumenten (via lagere reele prijzen) en landeigenaren
(via gestegen grondprijzen) ten goede gekomen;
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(7) protectie in de geindustrialiseerde landen heeft tot structurele
overschotten en grotere instabiliteit op de internationale
markten voor agrarische produkten geleid;

(8) duidelijk is geworden dat de toenemende intensivering van de
landbouwproduktie hoge milieukosten met zich mee heeft
gebracht: grondwaterinfiltratie met nitraten en bodemveront-
reiniging in de hoge-inkomstenlanden, ontbossing en bodem-
erosie in ontwikkelingslanden. Handhaving van het produktief
vermogen van de landbouw voor toekomstige generaties is
daarmee een urgente prioriteit geworden.

Landbouw in structurele aanpassingsprogramma's

Vanwege het economisch belang van landbouw in de meeste ontwik-
kelingslanden, maken maatregelen die zijn gericht op de landbouwsec-
tor deel uit van de meeste aanpassingsprogramma's. Bovendien heeft
volgens de Wereldbank het in het verleden gevoerde (landbouw)beleid
in ontwikkelingslanden veelal een negatieve uitwerking gehad op de
landbouwproduktie en dientengevolge op de inkomens van diegenen
die voor hun inkomsten van de landbouw afhankelijk zijn (World
Bank, 1986). Als oorzaken worden genoemd een teveel naar binnen
gericht handels- en ontwikkelingsbeleid, een onevenwichtig macro-
economisch beleid gepaard aan een overgewaardeerde wisselkoers, en
een ondoelmatig sectorbeleid op het terrein van fiscale maatregelen,
prijsstabilisatie, marktbeleid, en consumenten- en producentensubsi-
dies. Om die reden nemen maatregelen gericht op het opheffen van
structurele belemmeringen voor de ontwikkeling van de landbouwsec-
tor in vele aanpassingsprogramma's een vooraanstaande plaats in.

In de optiek van de Wereldbank heeft in veel ontwikkelingslanden zo-
wel een impliciete als een expliciete belasting van de landbouwsector
plaatsgevonden. De impliciete belasting is het gevolg van macro-eco-
nomisch beleid gericht op het bevorderen van industriele activiteiten
(door middel van tariefprotectie, quota's, subsidies, overheidsinveste-
ringen, enz.) en van de veelal overgewaardeerde wisselkoersen in deze
landen. De expliciete belasting van de landbouw gebeurt ondermeer
door middel van exportbelasting op landbouwprodukten of het hante-
ren van sterk verschillende prijzen bij in- en verkoop door zgn. 'mar-
keting boards'.) Deze en andere prijsinterventies hebben tot een voor
de landbouw ongunstige interne ruilvoet geleid. Bescherming van de
industriele sector resulteerde in hoge industrieprijzen voor onder meer
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landbouwinputs en consumptiegoederen. Regulering van landbouw-
markten, belastingheffing en overwaardering van de munt betekenden
lage opbrengstprijzen voor de landbouw.

Voor veel ontwikkelingslanden is geconstateerd dat de prijs- en inko-
mensdrukkende werking van een dalende interne ruilvoet voor land-
bouwprodukten niet op zichzelf stond. De geringe betekenis die, een
aantal Aziatische landen uitgezonderd, jarenlang aan de landbouw werd
toegekend, heeft eveneens het landbouwontwikkelingsbeleid (struc-
tuurbeleid) nadelig beinvloed. Investeringen in landbouwkundig onder-
zoek, dienstverlening, rurale infrastructuur, scholing en voorlichting,
opbouw van instituties en andere voorzieningen die als zgn. 'public
goods' kunnen worden aangemerkt, zijn vaak onvoldoende geweest om
een snel groeiende en transformerende landbouw to bevorderen.

De verklaring van deze ontwikkeling is complex. Zo wijst Lipton
(1977) op de politieke machtsstructuur die door een 'urban bias' wordt
gekenmerkt, en daardoor grenzen aan het prijs- en structuurbeleid in
de landbouw stelt. Little (1982) en Timmer (1988) benadrukken met
name het geringe inzicht in de factoren die de landbouw tot een spe-
ciale sector bestempelen. Volstaan wordt met to wijzen op:

(1) de doorgaans geringe gevoeligheid van de totale vraag naar
voedsel voor veranderingen in het relatieve prijspeil;

(2) de op korte termijn eveneens geringe respons van de totale
produktie op wijzigingen in het prijspeil (veroorzaakt door de
betrekkelijke immobiliteit van produktiefactoren en het mede
door gezinsarbeid hoge aandeel vaste kosten);

(3) de relatief grote substitutiemogelijkheden van afzonderlijke
landbouwprodukten, zowel aan de vraagzijde als binnen het
produktieplan per bedrijf;

(4) het belang van fysieke infrastructuur en institutionele factoren
als 'public goods' voor veelal door private besluitvorming ge-
kenmerkte landbouwproduktie.

Door de geringe gevoeligheid voor prijsveranderingen van de totale
produktie en het verbruik, zullen in een vrije markt kleine volumever-
anderingen met grote prijsfluctuaties gepaard gaan. De gevolgen hier-
van voor de inkomensverdeling zullen verschillend zijn naar gelang
men consument of producent is en, in het laatste geval, zelfvoorzienend
is dan wel voor de markt produceert. De snelle technische vooruitgang
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die de landbouw in de industrielanden kenmerkt heeft, in combinatie
met een zekere verzadiging op de nationale afzet markten, om dezelfde
reden een prijsdrukkende werking op de wereldmarkt.

Een van de hoofddoelstellingen van de meeste structurele aanpassings-
programma's is het bevorderen van de produktie en uitvoer van land-
bouwprodukten. Om dit to bereiken wordt een verbetering van de in-
terne ruilvoet van landbouwprodukten, een aanpassing van de wissel-
koers en een verhoging van de produktiviteit en doelmatigheid in de
landbouw nagestreefd. De desbetreffende maatregelen verschillen van
land tot land. Desalniettemin kunnen er een aantal gemeenschappelijke
elementen in de meeste aanpassingsprogramma's worden onderscheiden.
Deze kunnen, naar aard van de maatregel, als volgt in groepen worden
ingedeeld3) (zie by Kydd en Spooner, 1990):

- Prijsliberalisatie.
Deze is niet alleen gericht op de prijzen van landbouwprodukten
(middels afschaffing prijsbeheersing en aanpassing van officiele
prijzen), maar ook op de rentevoet (verhoging tot de evenwichts-
prijs), wisselkoers (meestal devaluatie) en het afschaffen van sub-
sidies (op voedselconsumptie, kunstmest en andere inputs in de
landbouw).

- Terugdringen van de invloed van de overheid.
Dit vindt onder andere plaats door privatisering of sluiting van
verliesgevende overheidsbedrijven. Daarnaast worden maatregelen
bepleit om de doelmatigheid van overheidsbedrijven en -diensten
to verhogen.

- Stimuleren private sector.
Maatregelen zijn gericht op betere toegankelijkheid krediet en
verbetering informatievoorziening, transport, opslagmogelijk-
heden, enz.

- Ophef fen van kwantitatieve en administratieve handelsbelemmerin-
gen.
Dit houdt onder meer het afschaffen van quota's, vergunningen-
stelsels en andere handelsbelemmeringen met betrekking tot land-
bouwprodukten in.

Effecten op landbouwproduktie

Zullen een aanpassing van de interne ruilvoet ten gunste van de land-
bouw en een devaluatie van de munteenheid inderdaad leiden tot een
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hogere produktie in de landbouw? In de literatuur is met name ten
aanzien van invloed van de interne ruilvoet op de landbouwproduktie
een levendige discussie gaande. Volgens de gangbare neo-klassieke
opvatting leidt een verhoging van de prijs van landbouwprodukten ten
opzichte van de prijs van niet-landbouwprodukten meestal tot een
hogere produktie in de landbouw °) In sommige andere studies wordt
daarentegen gesteld dat vooral in lage-inkomenslanden de agrarische
produktie niet of nauwelijks reageert op prijssignalen (zie bv. Delgado
en Mellor, 1984; en Chibber, 1989). In deze studies wordt de nadruk
gelegd op de noodzaak van structurele veranderingen zoals verbeterin-
gen in de infrastructuur, landhervorming, betere scholing en gezond-
heid, meer onderzoek en betere voorlichting, en beschikbaarheid van
moderne inputs en aangepaste technologie. De meeste van deze voor-
zieningen komen tot stand door overheidsinterventie en zijn, zeker op
korte termijn ongevoelig voor veranderingen in de relatieve prijzen van
landbouwprodukten.

Volgens Binswanger (1990) moet bovendien een onderscheid gemaakt
worden tussen de korte- en de lange-termijn respons van de landbouw.
Op de korte termijn is de prijselasticiteit van de landbouw erg laag,
aangezien de omvang van de belangrijkste produktiefactoren (grond,
veel arbeidskracht en kapitaalgoederen) op die termijn als gegeven
moet worden beschouwd. Alleen het gebruik van variabele inputs zoals
kunstmest en bestrijdingsmiddelen kan op korte termijn enigszins ge-
wijzigd worden. Echter, veelal zullen zelfs deze inputs in vaste verhou-
dingen met betrekking tot de bestaande technologie gevraagd worden.
Op de lange termijn (na tenminste 10 tot 20 jaar) is de prijselasticiteit
veelal hoger ten gevolge van toenemende investeringen in de landbouw,
een beter functionerend arbeidsmarkt en, in bv. Afrikaanse landen, een
afremming van de migratie naar urbane gebieden. De sterkte van de
respons hangt echter mede of van publieke investeringen in wegen,
markten, irrigatie, infrastructuur, scholing en gezondheid. Resultaten
van empirische studies bevestigen de lange korte-termijn elasticiteit; de
gevonden lange-termijn elasticiteiten zijn gewoonlijk hoger, maar
niettemin vrij laag in vergelijking met industriele activiteiten.

Bovengenoemde studies vestigen bovendien de aandacht op een tweetal
belangrijke onderscheidingen die bij het voeren van landbouwbeleid
gemaakt kunnen worden. Het eerste onderscheid betreft prijsbeleid
versus structuurbeleid. De resultaten van empirisch onderzoek tonen
aan dat de mogelijkheden om bij een gegeven technologie de produktie
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uit to breiden als reactie op aanhoudende prijsverhogingen zeer beperkt
is. Vrijwel alle groei in de landbouwproduktie komt tot stand door
capaciteitsverhogende investeringen en wijzigingen in de technologie.
Het belang van prijsbeleid is in dit verband primair voor-
waardenscheppend: het dient gunstige verwachtingen bij de producen-
ten to wekken ten aanzien van de toekomstige winstgevendheid van
private (investerings)activiteiten. Slechts in situaties met sterk ver-
stoorde markten zal prijsherstel tevens een belangrijk korte-termijn
efffect op de produktie kunnen hebben (vgl. Timmer, 1988).

Het tweede onderscheid betreft investeringen door de overheid en die
op het landbouwbedri jf zelf. Deze worden door een sterke mate van
complementariteit gekenmerkt. Besluitvorming op het landbouwbedrijf
is in verreweg de meeste maatschappijen een sterk gedecentraliseerde
en private activiteit. Tegelijkertijd vindt deze besluitvorming plaats in
een omgeving die in hoge mate afhankelijk is van overheidsinterventies
op het gebied van onderzoek, infrastructuur en marktverhoudingen.
Voor de bevordering van private investeringen in de landbouw zijn
deze interventies van essentieel belang, evenals goed functionerende
rurale financiele markten met voor zoveel mogelijk boeren toegankelij-
ke vormen van zekerheidstelling.

Ook ten aanzien van wisselkoersaanpassingen is het van belang een
onderscheid to maken tussen de korte- en de lange-termijn invloed op
de landbouwproduktie (zie bv. Johnson 1988; en Binswanger, 1990).
Een devaluatie van de munteenheid kan op korte termijn betekenen dat
de teeltkeuze zodanig wordt aangepast dat er meer gewassen bestemd
voor de buitenlandse markt in plaats van de thuismarkt geteeld worden,
zonder dat de totale landbouwproduktie aanmerkelijk toeneemt. Bo-
vendien zal de produktie van meerjarige gewassen zoals koffie, thee,
cacao, rubber of palmolie slechts met een vertraging van een aantal
jaren reageren. De lange-termijn elasticiteit zal ook in het geval van
wisselkoersaanpassingen dus in het algemeen hoger zijn dan de korte-
termijn elasticiteit, mits aan een aantal randvoorwaarden met betrek-
king tot het niveau van complementaire publieke voorzieningen vol-
daan is.

In een analyse van de behandeling van de landbouwsector in IMF pro-
gramma's komt Johnson (1989) tot de conclusie dat deze sterk op ex-
terne aanpassing en prijshervormingen zijn georienteerd. Maatregelen
die de interne doelmatigheid en produktiviteit van de landbouw bevor-
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deren, hebben onvoldoende aandacht gekregen. Naast prijshervor-min-
gen in de landbouw, die met name afschaffing van inputsubsidies en
herstel van kostendekkende heffingen betreffen, worden de volgende
aanpassingsmaatregelen aanbevolen.

- Kritische doorlichting van traditionele overheidsinvesteringen in
landinrichting en irrigatieschema's op hun beoogde doelstellingen,
met name waar het nationale zelfvoorziening op produktniveau en
in to algemene termen geformuleerde geintegreerde plattelandsont-
wikkelingsprogramma's betreft.

- Meer aandacht voor het wegnemen van transport- en marketingbe-
lemmeringen.

- Verbetering en hervorming van de organisatie van landbouwvoor-
lichtingsdiensten.

- Beter functionerenende semi-overheidsorganisaties via uitbesteding
van taken, management- contracten en, bij marketing- en voorlich-
tingsactiviteiten, gedeeltelijke privatisering.

Effecten op inkomen, voedselconsumptie en gezondheid

Voor een analyse van de effecten, met name van hogere prijzen, op het
reeel beschikbaar inkomen van op de landbouw gerichte maatregelen in
structurele aanpassingprogramma's is het nuttig om de bevolking van
een land to splitsen in een aantal groepen (zie bv. Finstrup-Andersen,
1988). Een mogelijke indeling is de volgende:

a. zelfvoorzienende boeren;
b. voor de markt producerende boeren;
c. deficietboeren en landloze landarbeiders;
d. overige arbeid in rurale gebieden;
e. arbeid werkzaam in de exportsector in urbane gebieden;
f. overige arbeid in urbane gebieden.

De inkomens van elk van deze groepen zullen verschillend beinvloed
worden door structurele aanpassing, met name door de hogere relatieve
landbouwprijzen en de depreciatie van de wisselkoers. De inkomensef-
fecten voor iedere groep hangen hoofdzakelijk of van de veranderingen
in werkgelegenheid, produktie en prijsstructuur die het gevolg zijn van
structurele aanpassing.

Voor zelfvoorzienende boeren zullen de genomen maatregelen uiteraard
weinig gevolgen hebben, voor boeren die voor de markt produceren
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betekent de relatieve prijsverhoging voor landbouwprodukten een ver-
hoging van hun inkomens. Bovendien betekent een eventuele produk-
tieverhoging tengevolge van de prijsstijging extra inkomen voor deze
groep. Daar staat echter tegenover dat zij meer zullen moeten betalen
voor ingevoerde consumptiegoederen, kapitaalgoederen en inputs. Per
saldo zal deze groep er in het algemeen op vooruitgaan. Landloze land-
arbeiders en deficietboeren zullen er op vooruitgaan voor zover de
hogere landbouwprijzen en de hogere agrarische produktie die hiervan
het gevolg zijn, leiden tot meer werkgelegenheid en/of tot hogere lonen
in de landbouw. Daar staat echter tegenover dat zij meer zullen moeten
betalen voor de consumptie van voedsel en ingevoerde goederen. Het
netto-effect voor deze groep is onbepaald. De groep overigen in rurale
gebieden verdient zijn inkomen door de produktie van lokaal verhan-
delbare goederen en diensten. De hogere inkomens van veel boeren
betekent dat de vraag naar deze goederen en diensten zal toenemen.
Daar staan echter weer hogere prijzen voor aangekochte goederen te-
genover. de uitkomst is wederom onbepaald.

Personen woonachtig in urbane gebieden zullen hogere prijzen moeten
betalen voor voedsel en voor ingevoerde goederen. Zowel de werkgele-
genheid als de winsten en lonen in de exportsector zullen waarschijn-
lijk toenemen, maar daartegenover staat een afname van de werkgele-
genheid en inkomsten in de overige sectoren (met name de publieke
sector) en een groei van de informele sector (met relatief lage in-
komens). Veel mensen in urbane gebieden zullen er dus waarschijnlijk
op achteruitgaan.

Samenvattend kan dus worden gesteld dat met name de voor de markt
producerende boeren er op vooruit gaan, terwijl in urbane gebieden
veel mensen in inkomen achteruit gaan. Wanneer de genomen maatre-
gelen inderdaad leiden tot de beoogde economische groei op de langere
termijn, zal deze achteruitgang echter veelal slechts tijdelijk zijn. Een
andere groep die op korte termijn vaak achteruit zal gaan is de groep
landloze landarbeiders. Dit is een direct gevolg van de trage reactie van
de agrarische produkte en werkgelegenheid op de hogere land-
bouwprijzen. Op korte termijn wordt deze groep geconfronteerd met
gestegen consumptieprijzen, zonder dat daar meer inkomen tegenover
staat. Pas wanneer de werkgelegenheid toeneemt zal het reele inkomen
van deze groep verbeteren.
Wat betekent dit voor de voedselconsumptie van de verschillende groe-
pen? Gelet op hun (tijdelijke) achteruitgang in reele inkomens zullen
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met name de landloze landarbeiders en een groot deel van de bevolking
in urbane gebieden noodgedwongen moeten bezuinigen op de con-
sumptie van voedsel. Of dit leidt tot ondervoeding, hangt nauw samen
met de hoogte van de inkomens en de mate van inkomensachteruitgang.
Vooral de landloze landarbeiders behoren in veel landen tot het aller-
armste deel van de bevolking. Daar staat echter tegenover dat voor de
markt producerende boeren er in het algemeen qua inkomen op voor-
uitgaan, en dus meer geld beschikbaar hebben voor de consumptie van
voedsel.

Behalve voor de voedselconsumptie zullen maatregelen genomen in het
kader van structurele aanpassing ook gevolgen hebben voor de gezond-
heid van bepaalde bevolkingsgroepen. Bezuinigingen op overheidsuit-
gaven voor gezondheidszorg zullen veelal de kwaliteit en de toeganke-
lijkheid van deze voorzieningen doen afnemen. Door echter een groter
deel van de uitgaven op basisgezondheidszorg to richten (zoals bv. in
Chili is gedaan, zie World Bank, 1990: 116-117), kunnen met name de
gevolgen voor de armste groepen verzacht worden.
Voorzover structurele aanpassing leidt tot ondervoeding, zal dit tevens
gevolgen hebben voor de gezondheid van een bevolking. Een tekort aan
voeding heeft een negatieve uitwerking op de weerbaarheid van het
lichaam met name infectieziekten. Dit kan de eerste stap zijn in een
zichzelf versterkend proces van interactie tussen ondervoeding en in-
fectieziekten. Recent onderzoek geeft aan dat dit zgn. ondervoeding-
infecties-syndroom in veel lage-inkomenslanden als een van de belang-
rijkste doodsoorzaken moet worden beschouwd (Mosley 1985; en Van
Norren en Van Vianen, 1986).

In dit verband is het belangrijk om to wijzen op mogelijke lange-ter-
mijn consequenties. Maatregelen genomen in het kader van structurele
aanpassing kunnen op korte termijn niet alleen leiden tot een toename
van ondervoeding en een verslechterde gezondheid van sommige groe-
pen (met blijvende effecten voor hun produktiviteit), maar ook tot een
vermindering van de scholing, en anderzijds van toenemende arbeids-
participatie van jonge kinderen in gezinnen die worden geconfronteerd
met achteruitgaande inkomens. Het gevolg is een 'disinvestment in
human capital' die vooral in de allerarmste landen negatieve conse-
quenties zal hebben voor de lange-termijn economische groei (zie ook
Pinstrup-Andersen, 1987: 70). In analyses van lange-termijn effecten
van structurele aanpassing wordt in het algemeen met dit mogelijke
effect weinig rekening gehouden.
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Ervaringen met structurele aanpassing

Sinds in het begin van de jaren '80 de schuldencrisis en de economische
recessie de structurele problemen in vele ontwikkelingslanden aan het
licht brachten, is een groot deel van deze landen overgegaan tot het
doorvoeren van structurele hervormingen in de economie (soms ook
zonder dat dit gekoppeld was aan voorwaardelijke leningen verstrekt
door het IMF en de Wereldbank). De laatste jaren zijn er een aantal
studies verschenen waarin de effecten van hervormingen worden ge-
analyseerd en vergeleken met de ervaringen van landen zonder aanpas-
singsprogramma's.

De uitkomsten van deze studies lopen sterk uiteen. Dit wordt vooral
veroorzaakt door verschillen in de gehanteerde maatstaven voor het
beoordelen van de hervormingen. Studies die uitsluitend macro-econo-
mische maatstaven hanteren komen meestal tot positieve conclusies.
Deze studies laten zien dat landen met structurele aanpassingsprogram-
ma's gemiddeld beter presteren in termen van BNP, uitvoer, investe-
ringen, overheidsfinancien en landbouwproduktie (World Bank, 1988b
en 1989; en Balassa, 1989).
Daar tegenover staan studies waarin wordt betoogd dat de reele in-
komens van de allerarmste groepen sterk achteruit zijn geaan, ondanks
de invoering van structurele aanpassingsprogramma's. Dit heeft met
name in de armste landen geleid tot een vermindering van de voedsel-
zekerheid, meer ondervoeding en een verminderde toegang tot de ge-
zondheidszorg. Bovendien zijn in Afrika de beoogde produktiviteits-
stijgingen in de landbouw niet of nauwelijks gerealiseerd (Cornis et al,
1987; Finstrup-Andersen, 1987; en Commander, 1989).

Het probleem met deze analyses is dat niet duidelijk is of de achteruit-
gang van de armste groepen het resultant is van structurele aanpas-
singsprogramma's dan wel van de economische crisis die deze pro-
gramma's noodzakelijk maakte. Maar, zoals Finstrup -Andersen (1988)
terecht opmerkt, voor zover ze er niet mede de oorzaak van zijn, zijn
structurele aanpassingsprogramma's tot dusverre in ieder geval niet in
staat geweest de armste inkomensgroepen to beschermen tegen een
achteruitgang in inkomens en voedselzekerheid. Mede op grond van
deze studies is er de laatste jaren sprake van toenemende aandacht bij
Wereldbank en IMF voor de korte-termijn effecten op de armste groe-
pen, en wordt bij het opstellen van structurele aanpassingsprogramma's
in toenemende mate hier rekening mee gehouden (World Bank, 1990).
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Uit landenstudies voor Afrika en Latijns Amerika die door
Commander (1989) bijeengebracht zijn, komen de volgende effecten
van structurele aanpassing op de landbouwsector naar voren. Prijsher-
vormingen die ten doel hadden producentenprijzen dichter bij het ni-
veau van grensprijzen to brengen door verlaging van indirecte belas-
tingen, zijn in de praktijk op grote moeilijkheden gestuit. Dalende
wereldmarktprijzen en fiscale overwegingen hebben de ruimte om de
negatieve bescherming van de landbouw weg to nemen, in veel gevallen
beperkt. Ondanks de bijdrage die devaluaties hebben geleverd aan het
binnenlands prijsherstel van agrarische produkten, kan worden gecon-
stateerd dat de totale respons van surplusproducenten op een relatieve
verbetering van de landbouwprijzen op korte termijn bescheiden is
gebleven. Wel hebben relatieve prijsveranderingen tot sterke substitutie
tussen gewassen geleid, met in een aantal landen een aaanzienlijke stij-
ging van produkte van uitvoergewassen. Budgettaire bezuinigingen en
een neiging tot 'across-the-board' beperking van overheidstaken heb-
ben er echter toe geleid, dat het scheppen van een gunstiger markt- en
prijsbeleid niet gepaard is gegaan met verbetering c.q. uitbreiding van
complementaire investeringen in onderzoek en technologie, infrastruc-
tuur en menselijk kapitaal.

De nadruk in het World Development Report 1986 op de nadelige ge-
volgen voor de landbouwontwikkeling van een overgewaardeerde valu-
ta, hoge (uitvoer) belastingen op landbouwprodukten, to weinig gerich-
te subsidies, en belemmeringen in het handelsverkeer, hebben tot een
uitvoerige discussie over de vermeende 'pricist' en 'state-minimalist'
benadering van de Wereldbank aanleiding gegeven (Lipton, 1987 en
1988; en Ray, 1988). Gezien de hierboven geschetste erva-ringen met
structurele aanpassing is een uitspraak van Ray (1988: 211) over de
betekenis die de Bank aan structuurbeleid naast prijs- en marktbeleid,
toekent interessant. It is not a question of whether the government
should intervene in agriculture; rather, it is a question of how it should
intervene, in what forms, and in what areas. Our review of the past
experience suggests the need for a fairly significant qualitative change
in the role of the government. This does not mean that public spending
in agriculture should necessarily be reduced. In fact large increases may
well be warranted in many cases. The point concerns allocation priori-
ties, not total size." De kritische analyse van Lipton benadrukt de 'ur-
ban bias' in het politieke besluitvormingsproces, waardoor prijshervor-
mingen ten gunste van de landbouw en verhoogde investeringen in
rurale voorzieningen en infrastructuur zijns inziens door veel overhe-
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den bezwaarlijk tegelijkertijd gerealiseerrd kunnen worden. Bij het
ontbreken van een consensus over de gelijktijdige uitvoerbaarheid van
beide soorten interventies opteert Lipton voor nadruk op structuurbe-
leid. Ray daarentegen wijst op de ervaring, met name in Afrika, dat
projectmatige rurale ontwikkeling tot mislukken gedoemd is bij afwe-
zigheid van een effectief macro-economisch en sectoraal stimulerings-
beleid.

De meest diepgaande analyse van de effecten van structurele aanpas-
sing op armoede en (voedsel)consumptie is gemaakt ten behoeve van
het World Development Report 1990 (World Bank, 1990: chapter 7).
Naarmate de ernst van de problemen, worden drie groepen van landen
onderscheiden. De verschillen tussen deze groepen betreffen onder
meer de omvang van macro-economische onevenwichtigheden (beta-
lingsbalanstekort, overheidstekort, inflatie) voor het proces van aan-
passing, structurele problemen (verstoorde prijzen, inefficiente over-
heid, enz.), en externe schokken (ruilvoet, rente op schulden, enz.).

De eerste groep betreft landen (vnl. Oost- en Zuid-Azie) met een rela-
tief stabiele economie, een flexibele aanbodstructuur, en slechts milde
externe schokken. Deze landen hebben goede resultaten behaald met
betrekking tot armoedebestrijding dankzij een gestage groei (India,
China) of door een effectief aanpassingsbeleid als reactie op externe
schokken (Indonesia, Maleisie). Dit aanpassingsbeleid resulteerde
ondermeer in hogere relatieve prijzen van landbouwprodukten en,
mede ten gevolge hiervan, in produktiestijgingen in de landbouw. De
goed ontwikkelde rurale infrastructuur en markten in deze landen - het
resultaat van overheidsbeleid en investeringen in voorgaande decen-
nia - vormde hierbij een belangrijke factor. Bij de bezuinigingen op
het overheidsbudget zijn de infrastructurele voorzieningen ontzien.

De tweede groep betreft vooral midden-inkomenslanden in Latijns
Amerika die boven hun stand leefden door de ruime beschikbaarheid
van krediet in het verleden, en met vrij grote externe schokken worden
geconfronteerd. Reducties in consumptie en inkomen waren onvermij-
delijk in deze landen. Sommige landen (bv. Costa Rica) zijn in staat
gebleken om door een adequaat aanpassingsbeleid de negatieve trend in
welvaartsontwikkeling om to buigen, terwijl andere landen (bv. Bra-
zilie) niet in staat bleken de problemen het hoofd to bieden. De hoge
inflatie en overgewaardeerde munt die hier veelal het gevolg van wa-
ren, hebben de armoede in laatstgenoemde landen doen toenemen.
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De derde groep landen (vnl. Afrika) wordt gekenmerkt door zeer grote
verstoringen die worden versterkt door externe schokken in de jaren
'80. Ten gevolge van langzame (of negatieve) economische groei en
macro-economische crises is het armoedeprobleem in deze landen sterk
toegenomen. Wel laten ervaringen van bv. Ghana sinds het midden van
de jaren '80 zien dat een beleid dat (radicale) hervormingen combineert
met maatregelen gericht op bescherming van de allerarmsten kan leiden
tot een herstel van de economische groei en koopkracht van de armste
groepen. Om de rurale inkomens in deze landen to doen toenemen zijn
prijshervormingen alleen onvoldoende. Zij dienen ondermeer vergezeld
to gaan van maatregelen gericht op het verbeteren van de rurale infra-
structuur en marketingskanalen.

Uit dit overzicht concludeert de Wereldbank dat de samenstelling en de
timing van de aanpassingsmaatregelen van cruciaal belang zijn. De in
haar ogen beste benadering is een combinatie van snelle beleidsaanpas-
singen op bepaalde fundamentele economische terreinen. Deze moeten
de voorwaarden scheppen voor toekomstige groei met beleidsmaatrege-
len die gericht zijn op een reductie van de korte-termijn achteruitgang
in consumptie. Zo'n beleid kan in principe zowel een effectieve aan-
passing als een relatief gunstig resultaat voor de armste groepen be-
werkstelligen (World Bank, 1990: 104). Hierbij kan worden aangete-
kend dat maatregelen gericht op het beschermen van de armste groepen
tegen nadelige korte-termijn effecten van aanpassing niet alleen om
humanitaire gronden van belang zijn, maar dat deze maatregelen (zoals
boven reeds genoemd) tevens een positief effect op economische groei
kunnen hebben.
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Noten
1. Voor een uitvoeriger behandeling wordt verwezen naar Kuyvenhoven

(1989).

2. Gezien de omvang van de landbouwsector en de beperkte mogelijkheden
die de overheid in veel ontwikkelingslanden ten dienste staan voor het
heffen van belasting, is directe en indirecte belasting van de landbouw een
belangrijke en onmisbare inkomstenbron voor de overheid. De vraag is
dus niet of maar hoe de landbouw kan worden belast. Indirecte belasting
op produktie en uitvoer is administratief aantrekkelijk, maar kan snel tot
efficientieverliezen leiden. Omzetbelasting en toegevoegde-waardebelasting
en vormen van directe belasting als grondbelasting en inkomstenbelasting
zijn uit doelmatigheidsoogpunt aantrekkelijker, maar ontmoeten doorgaans
grotere maatschappelijke weerstanden.

3. In deze indeling klinken duidelijk de gewijzigde maatschappelijk-economi-
sche opvattingen van de jaren tachtig in de geindustrialiseerde landen
door. Nog afgezien van de ideologische ondertoon, kan men zich afvragen
in welke mate de ervaring van landen met een hoog ontwikkelde infra-
structuur, omvangrijke sociale voorzieningen, hooggeschoolde arbeid en
goede instituties en markten, relevant is voor de situatie in ontwikkelings-
landen. De eerder genoemde fasen van landbouwontwikkeling suggereren
dat dit voor de landbouwsector op belangrijke onderdelen van beleid an-
ders zal liggen.

4. Meestal: de reactie hangt van feitelijke prijs- en inkomenselasticiteiten af.
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We try all we know"
Boerenkennis en de voorlichting in het veterinaire departement
Western Province, Zambia

C. Vijfhuizen

In Zambia, Western Province, is een veeteeltontwikkelingsproject op-
gezet met onder andere een sectie voor sociaal-economisch onderzoek.
Deze geintegreerde benadering kan leiden tot een betere aansluiting
tussen veeteeltontwikkelingsactiviteiten en de lokale veehouderijprak-
tijken. Een doel van het project is het verbeteren van de veeteeltvoor-
lichting. Door het huidige voorlichtingssysteem to beschrijven en de
kennis van de boeren serieus to nemen worden voorstellen gedaan voor
een verbetering van de veeteeltvoorlichting.

Inleiding

Het Livestock Development Project (LDP) is in oktober 1989 gestart als
onderdeel van het Department of Veterinary and Tsetse Control Servi-
ces (DVTCS), in Western Province Zambia. Dit project is een voortzet-
ting van het Animal Disease Control Project (ADCP: 1984-1987/88).
Het belangrijkste doel van het LDP is het opzetten van een duurzame
dienstverleningsstructuur voor de veeteeltsector, in het bijzonder
grootvee, in Western Province. Om dit doel to bereiken zijn de volgen-
de activiteiten geformuleerd: het trainen van personeel uit het departe-
ment; het opzetten van een duurzame infrastructuur en een programma
voor de bestrijding van dierziekten; het ontwikkelen van een voorlich-
tingspakket voor de lokale boer; het formuleren van een strategie voor
de ontwikkeling van de provinciale veeteelt, met nadruk op de ecolo-
gie, het perspectief van de boeren, de marktontwikkeling en de pro-
duktiviteit van het Barotse vee.

Het Socio-Economic Analysis Team (SEAT) is een van de secties in het
LDP, naast Rangeland Management en de sectie Training. Het SEAT is
gecreeerd om het project to ondersteunen bij het uitvoeren van de ge-
formuleerde activiteiten. De sociaal-economische analyse heeft ten doel
het project inzichten to bieden in de regels en karakteristieken van
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veehouders, de plaats van vee in de lokale landbouwbeoefening en de
economische aspecten van de veehouderij. Een tweede taak van het
SEAT is er op toe to zien dat bij de beleidsbepaling voor de ontwikke-
ling van de veehouderij recht wordt gedaan aan de perspectieven van
de boeren. Met andere woorden, maatregelen die worden getroffen,
moeten zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften en doelstellingen
van de boeren en op de omstandigheden waarin zij leven. Door deze
integratie van het LDP in het veterinaire departement wordt de eenzij-
dige nadruk op dierziektenbestrij ding vervangen door een meer geinte-
greerde benadering voor de veeteeltontwikkeling. Dat is uniek voor
Zambia, want in de andere provincies en op nationaal niveau is vrijwel
geen sprake van een multidisciplinaire benadering. De multidisciplinai-
re benadering is noodzakelijk om een goede aansluiting to bewerkstelli-
gen tussen (veeteelt)ontwikkelingsactiviteiten en de boeren-praktijken.
Zo passen ontwikkelingsactiviteiten beter in het agrarische produktie-
proces en hebben zodoende meer kans van slagen.
Om daaraan bij to dragen heeft het SEAT een eigen onderzoekspro-
gramma en ondersteunt het de toepassing van de onderzoeksresultaten.
De onderzoeksgebieden zijn: voorlichting, dienstverlening (financiering
en organisatie van de veterinaire zorg), ecologie (gebruik van graas-
gronden en besluitvorming omtrent veeverkoop van boeren).')

In het navolgende vertoog zullen enkele resultaten uit het onderzoek
naar de voorlichting in het veterinaire departement worden besproken,
waarna zal worden ingegaan op de eigen kennis van boeren over vee-
houderij en dierziekten. Tenslotte zullen de voorlichting en de boeren-
kennis aan elkaar gerelateerd worden.

Voorlichting

Een van de doeleinden van het LDP is het verbeteren van de veeteelt-
voorlichting. Daarvoor is een tweedelig onderzoek uitgevoerd. Voordat
de voorlichting verbetert kan worden dient immers eerst de bestaande
situatie (inhoud en structuur van de voorlichting) gekend to worden en
moet inzicht worden verkregen in de bestaande kennis van de boeren
omtrent hun veeteeltpraktijk. Het eerste deel van het onderzoek is een
beschrijving van het functioneren van het bestaande veeteelt- voor-
lichtingssysteem in Western Province, in het bijzonder het veterinaire
departement. Inzicht in het functioneren van het voorlichtingssysteem
is noodzakelijk, aangezien efficiente voorlichting zowel met relevante
kennis voor de boeren to maken heeft, maar ook met de structuur van
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de organisatie 2> Het tweede deel van het onderzoek is uitgevoerd onder
de boeren. Inzicht in de boerenkennis is noodzakelijk om to weten hoe
boeren over veehouderij en dierziekten denken en om na to gaan op
welke manier die kennis aanvullingen behoeft. Bovendien zou eruit
moeten blijken in hoeverre de boeren tot nog toe door de voorlichting
zijn bereikt. (het rapport over dit tweede deel is nog in voorbereiding).

Voorlichting is een moeilijk concept. Het kan gedefinieerd worden als:
bewust gegeven hulp bij menings- en besluitvorming door communica-
tie) Communicatie is hierin het centrale begrip en werd in het onder-
zoek gerelateerd aan informatiestromen over veehouderij. Informatie-
stromen werden bestudeerd tussen verschillende actoren in het veteri-
naire departement.

Informatiestromen in het veterinaire departement

Op basis van opleiding kunnen in het veterinaire departement drie
verschillende categorieen onderscheiden worden. De professionele staf
heeft een universitaire opleiding. De meeste ontwikkelingswerkers
behoren tot deze staf, maar de Zambiaanse groep daarbinnen wordt
steeds groter. Tot deze groep behoren veterinairen, sociologen en an-
deren. De technische staf heeft een hoger-beroepsopleiding voltooid en
met name 'livestock officers' vertegenwoordigen deze groep. De veld-
staf heeft een twee-jarige cursus gevolgd en bestaat hoofdzakelijk uit
veterinaire assistenten (de eigenlijke voorlichters). Vrijwel alle staf-
leden hebben een technische achtergrond. Het blijkt dat de profes-
sionele staf veel meer dan de technische staf beschikking heeft over
informatie in de vorm van boeken, tijdschriften en vergaderingen bin-
nen en buiten het departement. De veldstaf blijkt voor informatie terug
to moeten vallen op eigen ervaringen en gevolgde opleiding. De veld-
staf woont eenmaal per jaar een symposium van het departement en
soms een seminar bij, waarin vrijwel altijd technische onderwerpen
worden behandeld.

De professionele staf houdt zich hoofdzakelijk bezig met het toezicht
op en de coSrdinatie van de dierziektenbestrijdingsprogramma's en met
onderzoek (sociaal-economisch; veeteelttechnisch) en personeelsbeleid.
De meeste mensen uit deze groep bevinden zich in Mongu, het hoofd-
stadje van Western Province en per district (in totaal 6) bevindt zich
een veterinair. De technische staf houdt zich voornamelijk met de ad-
ministratie bezig op districtsniveau en geeft leiding aan de veldstaf. De
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belangrijkste taak van de veldstaf is het vaccineren van het vee, waar-
voor de boeren incidenteel bezocht worden.

Aan alle actoren is gevraagd aan wie ze informatie geven en van wie ze
informatie ontvangen. Die resultaten zijn geanalyseerd door ze in een
matrix to zetten waardoor een goed overzicht is verkregen van de in-
formatie-uitwisseling tussen de verschillende actoren. Uit de matrix
valt duidelijk of to leiden dat de informatie in de 'top' blijft hangen.
De professionelen, die al over veel informatie (onder andere ook de
onderzoeksresultaten) beschikken, discussieren vooral onderling. Zij
geven overigens zelf ook aan vrijwel geen kontakt met de veldstaf to
hebben. Hoewel er door de coordinator van het LDP en het veterinaire
departement Western Province wordt aangegeven dat de professionelen
de veldstaf van toepasbare informatie moeten voorzien, blijkt dit niet
to gebeuren. De veldstaf bevestigt dat overigens: zij lieten duidelijk
blijken dat ze op basis van eigen ervaring en opleiding to werk gaan en
geen informatie van de professionelen to ontvangen. Tevens blijkt dat
er weining informatie wordt uitgewisseld tussen professionele en tech-
nische staf. De technische staf geeft de veldstaf informatie over de
bestrijding van dierziekten, het uitbreken van dierziekten en admini-
stratieve aangelegenheden. Daaruit blijkt dat de informatie die door de
veldstaf ontvangen wordt vrijwel geen betrekking heeft op veeteelt-
voorlichting aan boeren. Misschien is dit to wijten aan de rigide op-
bouw van het departement, hetgeen als een belemmering wordt gezien
door verschillende actoren in de drie categorieen. De 'chain of com-
mand' blijkt to lang to zijn. De structuur weerspiegelt een pyramide,
waarin de informatie niet gemakkelijk naar beneden filtert.
Opmerkelijk is ook dat professionelen de kennis van boeren waarderen,
maar dat de waardering via technische staf naar veldstaf afneemt. De
professionelen benadrukken de communicatie met boeren, maar techni-
sche- en veldstaf leggen de nadruk op het les geven, de overdracht van
informatie. Dat heeft waarschijnlijk to maken met hun visie dat boeren
onwetend zijn en er slechte veehouderijpraktij ken op nahouden.

De veeteeltvoorlichting die door veterinaire assistenten wordt gegeven,
bestaat hoofdzakelijk uit het geven van lessen over ziekten tijdens een
cursus van drie dagen, die eens per jaar in verschillende delen van de
districten georganiseerd wordt. De veeteeltvoorlichting bestaat dan uit
een uitleg door de veterinaire assistent van symptomen, oorzaken, be-
handeling en preventie van bepaalde ziekten. Zeer sporadisch worden
de boeren dus onderwezen en dat onderwijzen is niet gebaseerd op de
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problemen en vragen van de boeren zelf `) Tijdens andere bijeenkom-
sten met boeren blijkt het vaak to gaan om het vaccineren van het vee
en wordt er weinig tot niets aan boeren uitgelegd -) Naast de aandacht
voor dierziekten geven de veterinaire assistenten enkele korte instruc-
ties, waarvan de belangrijkste zijn: dat de dieren vroeg in de ochtend
uit de kraal moeten worden gelaten; dat de boeren hun velden niet
moeten branden; en dat ze medicijnen voor hun vee moeten kopen.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de problemen die in het veterinaire
departement optreden, ook spelen in het Landbouw departement (De-
partment of Agriculture, DoA) in Western Province. Binnen dat depar-
tement kenmerkt de structuur zich ook door vele, onderling slecht
communicerende schakels, waardoor belangrijke informatie voor de
veeteeltvoorlichting de veldstaf niet bereikt. De landbouwvoorlichters
(Ward Agricultural Officers) zeggen geen informatie over veeteelt to
ontvangen en voelen zich ook niet capabel genoeg om veeteeltvoorlich-
ting to geven, ook al wordt dat op het departement wel van hen ver-
wacht. Het is voor landbouwvoorlichters net als voor de veterinaire
assistenten niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de veeteelt-
voorlichting. De landbouwvoorlichters blijken dezelfde korte instruc-
ties to geven als de veterinaire assistenten doen.

Door de belangrijkste punten uit het onderzoek weer to geven lijkt het
wel of er vrijwel geen veeteeltvoorlichting bij de boeren terecht komt,
en dat er vrijwel geen informatie van de boeren zelf afkomstig is. In
het navolgende zal gekeken worden wat voor informatie er volgens de
boeren bij hen terecht komt en wat voor kennis over veeteelt zij bezit-
ten. Onderstaande is echter op voorlopige resultaten gebaseerd.

Het veehouderijsysteem van de Lozi's.

Alvorens in to gaan op de kennis van de boeren zal zeer in het kort het
veehouderijsysteem van de lokale boeren worden beschreven. Het be-
langrijkste doel van de landbouwbeoefening van zelfvoorzienende boe-
ren is de voedselvoorziening (produktie van gewassen). Vee speelt
daarbij een zeer belangrijke rol, aldus de boeren zelf. Dierlijke trek-
kracht en mest blijken de belangrijkste functies van vee to zijn. Met
behulp van ossen is het mogelijk om een groter veld to bewerken dan
met de hak, waardoor de kans op een hogere oogst toeneemt. Mestge-
bruik vergroot tevens die kans. Vee heeft ook een andere zekerheids-
functie, het fungeert namelijk als bank. Het aantal stuks vee is belang-

35



rijk. Vee kan verkocht worden als het echt noodzakelijk is, met name
voor schoolgeld. De andere minder belangrijke functies van vee zijn:
consumptie (melk en vlees), sociale doeleinden (bruidschatten, giften
en begrafenissen), transport en huiden.

Veetransacties vinden hoofdzakelijk buiten de officiele markten in de
lokale samenleving plaats. Vee kan verkregen worden door de repro-
duktie, vererving, bruidschatten, giften en 'herding arrangements'.
Kenmerkend voor 'herding arrangements' is dat vee van verschillende
eigenaars in groepen wordt gehouden. Het vee is individueel bezit,
maar wordt gemeenschappelijk verzorgd. Een Boer, vrijwel altijd de
'kraal owner', is de 'care-taker' voor de groep dieren. De 'kraal owner'
heeft meestal een 'herdsboy' in dienst. Een kraal is een soort omheining
van takken en/of palen waarin de beesten overnachten. Door de kraal
to verplaatsen wordt de grond bemest. Meestal heeft een groep dieren
zo'n 5 a 6 eigenaars, veelal familieleden van de 'kraal owner. Als belo-
ning voor het verzorgen van de dieren krijgt de 'kraal owner' om de
twee jaar een kalf en mag west, melk en dierlijke trekkracht benutten.
Deze beloningen verschillen echter, afhankelijk van de aard van de
relationele binding met de 'kraal owner'.) Het zal duidelijk zijn dat
deze manier van veehouden nogal wat voeten in de aarde heeft, met
name met betrekking tot de besluitvorming omtrent de veehouderij.

Enkele veehouderUprakti ken van boeren

Belangrijke veehouderij praktij ken worden door boeren als volgt weer-
gegeven:

Het regelmatig verzetten van de kraal geldt als heel belangrijk omdat
anders de dieren beginnen to hoesten en problemen krijgen met de
poten. Het zoeken naar water is ook belangrijk. In sommige perioden
is het water smerig en daarvan worden de dieren ziek. Hoeden van
het vee is even belangrijk. In de regentijd moet gehoed worden in
verband met de gewassen die op het veld staan, maar in de droge tijd
wordt het vee niet altijd gehoed. Dan wordt het vee vroeg uit de kraal
gelaten omdat het gras nog een beetje nat is (dauw). In de regentijd
worden de dieren later uit de kraal gelaten, vanwege de kikkers die
zich in het Sonko-gras bevinden, hetgeen constipatie veroorzaakt.
Zorg voor ossen, melken en aftalven zijn belangrijke veehouderijprak-
tijken, maar minder belangrijk dan de eerste drie. Het afkalven kan in
de droge tijd, als er vrijwel niet gehoed wordt, in de bush gebeuren.
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De kalveren zijn clan moeilijk to vinden, maar een oplossing is de koe
to volgen nadat zij zich bij de drinkwaterplaats heeft laten zien. Maar
volgens deze boer kan een hoog-drachtige koe en ook ander vee, niet
in de kraal achterblijven, omdat ze voedsel moeten zoeken. Het blijkt
niet mogelijk to zijn om de dieren bij de kraal to voeren, want zo legt
de boer uit: "Koeien zijn selectief; ze kiezen allerlei soorten grassen uit
om to eten en wij weten niet wat ze uitkiezen". Nadat een kalf geboren
is, wordt de koe meestal pas na drie maanden door de boer voor
eigen consumptie gemolken. Dat vinden de boeren beter voor het
kalf. Maar als een kalf voor die drie maanden diarree krijgt, beginnen
de boeren een a twee spenen van de koe to melken, om to voor-
komen dat het kalf teveel melk drinkt.

Boeren hebben vaak hun eigen verklaringen over de oorzaak van vee-
ziekten en de behandeling ervan. Daarover een voorbeeld van een Boer
die onder andere wormen en mond- en klauwzeer als veeziekten noemt:

Het symptoom dat een dier wormen heeft is 2 a 3 weken diarree. Het
wordt veroorzaakt doordat de dieren aan termieten-heuvels likken om
wat zout binnen to krijgen. De lokale behandeling van wormen in
dieren bestaat uit een aftreksel van hopani- en muzuhili bladeren. De
boer is ervan op de hoogte dat de veterinaire assistent dieren met
wormen met Nilzan tabletten behandeld. Dat is inderdaad de westerse
methode. Mond- en klauwzeer wordt door de boer herkend doordat
het haar boven de hoeven uitvalt en dat het dier speekselt. Het wordt
veroorzaakt doordat de kraal to Lang op een bepaalde plaats staat,
maar de boer heeft geen verklaring voor het speekselen. De lokale
behandeling van mond- en klauwzeer bestaat uit gekookte pompoen-
bladeren en wortels van een gras. 'Hetzelfde wat we ook voor voetrot
gebruiken ". Om de ziekte to voorkomen moet er gezorgd worden dat
er geen modder in de kraal ligt. Hoe het speekselen behandeld moet
worden, weet de boer niet. De veterinaire assistent behandelt de
ziekte volgen de boer, door het vee elke twee maanden een injectie
to geven die gemengd is met berenil.

Dat perspectief klopt overigens niet. De westerse behandeling bestaat
uit een vaccinatie per jaar, zonder berenil.

Volgens de boeren is de kennis die ze gebruiken bij de veeteelt af-
komstig van hun ouders en grootouders en gebaseerd op hun eigen er-
varingen. Bij de dierziektenbestrijding worden in eerste instantie altijd
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lokale middelen gebruikt (bladeren, granen en wortels van planten). Als
dat niet helpt raadplegen ze de veterinaire assistent. Een boer We try
all we know, we are not sure of the local treatments and we are not sure
of the veterinary medicines, that's why we have to combine".
Het combineren lijkt centraal to staan.

Boerenkennis en voorlichting

De meeste boeren geven aan dat ze geen veeteeltinformatie van de
landbouwvoorlichter krijgen. Een enkeling had informatie over gewas-
sen van de landbouwvoorlichter ontvangen en een enkeling de instruc-
tie dat het vee vroeg uit de kraal moest worden gelaten. Bijna de helft
van de boeren zei veeteeltinformatie van de veterinaire assistent gekre-
gen to hebben. De informatie bestond uit het vroeg vrijlaten van de
dieren uit de kraal, het niet mogen branden van de weilanden, het niet
laten grazen van koeien op vochtige plaatsen in verband met ziekten,
de uitleg van verschillende soorten medicijnen en het behandelen van
kalveren met diarree. De boeren die aangeven informatie van de vete-
rinaire assistent to ontvangen waren van mening dat de informatie toe-
pasbaar is, omdat daarmee de conditie van de dieren vooruit zou gaan.')

Toch blijkt in de praktijk dat de boeren de veeteeltinstructies niet op-
volgen omdat zij hun eigen redenen en doeleinden hebben voor het
uitvoeren van hun veehouderijpraktij ken. Slechts een voorbeeld ter
illustratie. Er kan honderd keer gezegd worden dat de boeren hun vee
vroeg uit de kraal moeten laten en dat dit goed is voor de produktiviteit
omdat de dieren dan langer kunnen grazen; de boeren doen dit niet,
ook al geven ze toe in een conditieverbetering to geloven. Maar aan de
andere kant zijn daar de kikkers in het Sonko-gras, waardoor de boe-
ren in de regentijd het vee later uit de kraal laten. Zij doen dit ter
voorkoming van constipatie, hetgeen volgens de boeren veroorzaakt
wordt door het eten van de kleine kikkertjes die op het gras zitten.
Vanuit western perspectief is de constipatie als volgt to verklaren. Het
Sonko-gras is een leguminose (bevat veel eiwit) en als vee daar teveel
van eet veroorzaakt dit tympanie, een gasophoping in de pens. Om dit
to voorkomen moeten de beesten niet to lang op het Sonko-gras geweid
worden. Dat kan door de beesten later uit de kraal to laten of ze elders
to laten weiden. Dus het late vrijlaten in de regentijd van de dieren uit
de kraal, of dat nu gerelateerd is aan kikkertjes of eiwitgehalte van
leguminosen, heeft zijn uitwerking op de preventie van dierziekten.
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Door de lokale benadering met de westerse benadering to vergelijken
kunnen voorlichtingsbood-schappen ontwikkeld worden.

I

Hetzelfde geldt in feite voor bepaalde ziekten die de boeren noemen en
daaraan symptomen, oorzaken, behandelingen en preventies relateren.
Vanuit westers perspectief zijn de ziekten vaak op een andere manier
to ontleden en to behandelen. Ook daarover kunnen boodschappen ge-
formuleerd worden nadat duidelijk is hoe de boeren er over denken.
Pas dan kan adequate voorlichting gegeven worden. Gerelateerd aan het
idee van boeren over mond- en klauwzeer kan advies gegeven worden
door de veronderstelde westerse behandeling tegen de juiste westerse
behandeling of to zetten. Het gevaar van een snelle verspreiding van de
ziekte onder het vee kan worden genoemd om to benadrukken dat vac-
cinaties belangrijk zijn. Verder kan uitgelegd worden dat hetgeen de
boer als mond- en klauwzeer veronderstelt, waarschijnlijk voetrot is en
dat daarvoor inderdaad het verplaatsen van de kraal een belangrijke
preventie is.

Daarnaast zal een boer niet alles doen wat hem gezegd wordt, omdat hij
een verhoging van de produktiviteit afweegt tegen de kosten in termen
van arbeid en geld. Bovendien zit de veehouder in die complexe be-
sluitvormingsstructuur met meerdere eigenaars per kraal. Waarschijn-
lijk mag, in het oog van een Lozi boer, de conditie van de dieren best
een beetje achteruit gaan, als ze maar gezond blijven en blijven leven,
zodat ze die belangrijke zekerheidsfunctie voor de voedselvoorziening
kunnen blijven vervullen.

Enkele implicaties

Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de voorlich-
ting het best to verbeteren is door de volgende maatregelen. Er moet
een goede voorlichtingsmethode ontworpen worden. De voorlichters
moeten daarin worden geschoold en de boeren moeten ermee bekend
raken. Bij de participatieve benadering, waarin beide groepen (boeren
en voorlichters) als experts worden erkend, moeten de voorlichters over
voldoende achtergrondkennis beschikken. Dit nu blijkt onvoldoende
aanwezig to zijn. Die achtergrondkennis hebben ze nodig om de voor-
lichting of to stemmen op de boerenkennis. Inzicht in de boerenkennis
kunnen ze verkrijgen door to praten en to luisteren naar de boeren in
plaats van to veronderstellen dat boeren onwetend zijn, waardoor er
weinig gecommuniceerd wordt.
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Om de veldstaf to voorzien van achtergrondkennis over veeteelt en
nieuwe maatregelen, dient informatie-uitwisseling (de voorlichting)
binnen het departement, tussen professionelen, technische en veldstaf
soepel to verlopen. Dit zou bewerkstelligd kunnen worden door ervan
uit to gaan dat iedereen een rol in de voorlichting heeft en dat iedereen
volgens de participatieve benadering zou moeten werken. Verder kun-
nen informatiekrantjes, een 'liaison officer' (als direkte schakel tussen
professionele staf en veldstaf) en de vertaling van onderzoeksrapporten
in voor de veldstaf toepasbare informatie, bijdragen aan een verbeterde
voorlichting. Ook zou de 'liaison officer' bij kunnen dragen aan het
terug spelen van informatie van de boeren naar het departement en
onderzoek.

Het zal duidelijk zijn dat de doelstelling van het LDP, het ontwikkelen
van een voorlichtingspakket voor de lokale boer, niet als zodanig uit-
gevoerd zal worden. De voorlichting moet via voorlichters bij de boe-
ren terecht komen en daarom wordt het belang van goede en gedegen
achtergrondkennis voor de voorlichter benadrukt. Vervolgens wordt
met behulp van een reeds to onderwijzen goede voorlichtingsmethode
de boer aan het woord gelaten. Vervolgens kan de voorlichter vergelij-
ken en de boer adequate informatie verstrekken. Een voorlichtingspak-
ket voor de voorlichter is vanwege het door henzelf aangegeven gebrek
aan kennis zeer functioneel, maar niet om rechtstreeks door to geven
aan de boer. Dat kan pas na luisteren en vergelijken, omdat omstandig-
heden waarin boeren zich bevinden sterk kunnen verschillen. En zoals
de boeren zeggen We try all we know". De boeren zullen selectief zijn
in het implementeren van voorlichtingsboodschappen, omdat het in hun
landbouwbeoefening moet passen. Maar als voorlichting aansluit bij
wat de boeren denken, zullen er toch inzichten bij de boeren ontstaan
die ze zullen uitproberen.

Met dank aan Maarten Ettema voor de tekstredactie.
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Towards a sustainable livestock production and animal
health in developing countries
R de Jong, D. Zwart

Introduction

The sustainability of many crop and livestock production systems in many
countries is threatened by population growth and changes in consumption
patterns. Increased cropping, changes in cropping pattern and intensity,
and overgrazing of rangelands lead to soil degradation, which endangers
food production. Especially the livestock sector is often blamed (5). Strat-
egies for sustainable agricultural and livestock development are needed to
meet the increasing demand for food and employment, and to reduce the
degradation of the environment. This article elaborates strategies for sus-
tainable livestock production and health in developing countries, based on
an article prepared for the FAO/Netherlands conference on agriculture
and environment (10).
There are many definitions of sustainable agriculture and rural develop-
ment (3, 11), but we use the one formulated by the Food and Agricultural
Organisation (FAO) of the United Nations:

the management and conservation of the natural resource base, and the
orientation of technological and institutional change in such a manner
as to ensure the attainment and continued satisfaction of human needs
for present and future generations. Such sustainable development (in the
agriculture, forestry and fisheries sectors) conserves land, water, plant
and animal genetic resources, is environmentally non-degrading,
technically appropriate, economically viable and socially acceptable" (6).

Sustainability plays a role at different levels: individual/ family, farm/
household, community/village, region, nation, etc (3). The strategies in
this article are a general guide to development agencies/governments for
the preparation of location specific strategies. The implementation of the
strategies requires cooperation among countries and adjustments over
time.
Attention will be paid to the following aspects of sustainable livestock
production and health in developing countries:
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- Livestock production: systems, functions and constraints

Strategies and policies: production systems and policy considerations

Conclusions

Livestock production in developing countries

Description of livestock production systems
Livestock production systems in developing countries are determined by
factors such as ecological zones, livestock species, desired products, func-
tions, management, markets and government policy (21, 22). The classifi-
cation of livestock production systems can be done based on the relative
importance of livestock in the system (animal based, mixed crop-animal,
crop based), intensity of resource requirement (intensive versus exten-
sive), scale of operation (large versus small), utilisation of outputs (subsis-
tence versus commercial), level of development (traditional versus mod-
ern) and source of feed (uncultivated lands versus cultivated lands).
Broadly, the systems can also be classified into migratory and sedentary
systems. For further details the reader is referred to (2, 12, 21, 22).

Functions of livestock in society
Livestock plays an essential role in the agrarian economy of developing
countries. More than half of the rural population depends at least in part
on livestock for their livelihood, and 12% of the world's population is
entirely dependent on livestock production. The largest share of the
world's livestock population is found in the developing countries: 61%
cattle, 43% sheep, 79% goats and 57% pigs (9). Latin America and the Far
East account for 35% and 42%, respectively, of the bovine population in
the developing countries; the greatest population of poultry (33%) is also
found in these regions. Most sheep and goats in the developing countries
are found in Africa (8, 9).
On average, one quarter of the gross value of agricultural production is
attributed to livestock production. When considering the non-monetised
contribution of livestock, e.g. the provision of draught power and manure,
this percentage can amount to 46% (13).
The sale of livestock products can account for as much as 80% of the reg-
ular cash income of smallholders since basic food production is often for
subsistence only. This income is re-invested in crop production (land,
seed, fertilisers) or spent on food, clothing, school fees, medical expenses
or used for survival in times of crop failure.
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Livestock production in developing countries is largely found on small
mixed farms, with varying interactions between crops and livestock and,
in some regions, between crops, livestock, fisheries and forestry.
The role of livestock is often multi-purpose: a source of subsistence (milk,
meat, wool, eggs, hides), draught power, manure, additional income (from
the selling of animal products), investment, security and social status. In
pastoral and small-scale intensive systems, livestock utilises marginal
lands and/or crop residues that cannot be used for human nutrition. Ani-
mals do not require fossil fuels or spare parts to provide transport or
draught power. It is estimated that 20% of the world's population depends
on animals for transport. In Asia and Africa, animals provide 28% and
10%, respectively, of the power for agricultural production (7). Further-
more, draught animals are used for road transport, processing crops and
irrigation. The labour requirement for livestock production is more reg-
ular than in arable farming. Livestock can therefore improve labour pro-
ductivity, while the labour productivity of crop production can be
improved further by the use of animal draught power. Manure is used as
fertiliser, as fuel (dried or biogas), or as feed in fishponds. The latter can
be integrated with duck or pig production (Asia). Livestock development
is further linked to rural agro-industrial development through the demand
for feed supply, product processing and marketing services.

Major constraints in livestock development
Livestock development programmes up to now were hardly based on the
understanding of the (livestock) production systems, the multipurpose
production characteristics and the complex relationships between the bio-
logical, technical and social components of these systems (13). Inter-
national development programmes have been characterised by a 'top-
down approach, single commodity oriented, and a technology driven
orientation with little or no participation of farmers, and formation of
strong farmer-based institutions. There has been an over-emphasis on
large farms and mono-disciplinary research rather than towards small-
holder farms and interdisciplinary research.
Therefore, livestock development projects have not always led to substan-
tial or sustainable long-term increases in productivity or farmers' welfare.
Milk and meat yield per cow tend to remain low, although total produc-
tion has increased, mainly due to increased animal numbers (7, 9) as
shown in Table 2. The increase in the number of animals has not always
been accompanied by an improved availability of feed resources, resulting
in overgrazing and erosion, or reduced health and performance. Feed
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quality and quantity, combined with low producers prices often force
farmers to accept low levels of production, compensated by large numbers
of animals.
Breeding programmes for the last 20 years, such as importation of exotic
dairy breeds, milk recording, artificial insemination and progeny testing,
have been tried as important parts of livestock development strategies in
the tropics. They have often failed, particularly when applied to small
mixed-farming systems.
Animal health programmes have been disease-oriented (Rinderpest,
Food-and- Mouth Disease, Trypanosomiasis) and without due consider-
ation of the overall level of livestock management ('production- oriented'
approach). There is a lack of adequate facilities and functions of animal
health services, a lack of drug distribution networks and neglect of
cost/benefit analysis (14). The great emphasis and the (mis) use of insecti-
cides against tsetse to control Trypanosomiasis has diverted attention away
from the necessary land use planning in tsetse control areas (19).
Sustainable livestock development in the developing countries is also ham-
pered by over-supply (from developed countries), low (subsidised) prices
of animal products on the world market, and health and trade barriers
imposed by the developed countries. Most national governments in devel-
oping countries have an urban bias, preference for short-term benefits,
such as large exports of raw materials for concentrates, and cheap (dairy)
imports. The political commitment to stimulate the development of the
rural livestock sector has been lacking, resulting in inadequate producers
organisations, limited access of (small scale) farmers to markets and
credit, high risk technologies, underdeveloped infrastructure, low and
fluctuating producers prices and weak marketing organisations (12).

Towards a sustainable livestock production
The multiple functions of livestock underline the need for a systems
approach in the elaboration of sustainable livestock development, because
a modification in one function affects other functions. Many of the con-
straints mentioned in the previous paragraphs are now recognised, and in
some cases have led to a re-orientation of policies. Non-governmental
organisations (NGOs) and, to a lesser extent, research institutes and inter-
national development agencies have adopted a farming systems approach,
emphasising the analysis of the whole farm in its socio-economic context,
and participation of the farmers in the research and development process.
Contrary to prevalent, non-sustainable production systems that aim at
expansion of areas or the mining of land, there is a consensus that inter-

46



ventions must be seen in the context of optimal resource development,
aiming at restoring and maintaining soil fertility, to sustain present and
future generations. The challenge for the developed and the developing
countries is to reverse the current trend of environmental degradation and
to arrive at sustainable increases in production. External inputs are indis-
pensable, but need to be used more efficiently. As stated by the Brundt-
land committee more needs to be done by less" (17).

Strategies and policies

Strategies for sustainable livestock production systems must be part of a
broader strategy of rural development, including generating off-farm
employment where possible and considering the interactions of biological,
physical and socio-economic production factors. Within the livestock sec-
tor the strategies must involve the vertical integration of the production
column: inputs and services, producers, markets, consumers. Priority must
be given to livestock systems which make the largest contribution to na-
tional gain; for most developing countries this implies that livestock deve-
lopment programmes should be focused on the mixed-farming system of
the (resource-poor) small holder. Investments must therefore be capital
extensive and must provide rural employment.
Strategies for livestock development must incorporate the role women
play in livestock activities, such as small livestock rearing, on-farm pro-
cessing and marketing of livestock products. Women should have equal
access to education, credit schemes and extension, and development pro-
grammes should never lead to non-rewarding increases in the workload
of women. The training of female farmers and extension staff should have
priority (23).
The viability of technological interventions depends on the social and
economic environment. The participation of the individual farmer (man
and woman), groups of farmers, or the community is essential in the
planning and implementation of the development plans, as is the political
will and long term commitment of governments.

Pastoral systems
Strategies for pastoral societies must focus on controlling grazing pressure
on rangelands, and slowing or even reversing desertification in the sahe-
lian region of Africa (4). Strong commitment, community awareness and
involvement to keep stocking rates under control depends on the creation
or strengthening of pastoral groups. The main strategy is to regulate graz-
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ing pressure to the seasonal feed availability, integrated with the land-use
systems, marketing, livestock services and animal health programmes.
Fattening units (feedlots) can be developed to increase the offtake of
stock. Drought risks can be reduced by improving marketing facilities:
mobile abattoirs, early warning systems, stable prices and by building-up
emergency stocks of feed (and food). More research attention should be
given to camels.
Improved veterinary facilities (diagnostic centre, transport, veterinary
supplies) at strategic points can increase the efficiency of range
utilisation. The veterinary services should aim at the prevention and con-
trol of diseases, with active participation of pastoralist groups in the
planning and implementation of large-scale animal health campaigns (rin-
derpest, trypanosomiasis). Tsetse control must be part of proper land use
programmes, and attention should be paid to alternative ways of tsetse
control in the form of traps and targets (19). Several technical problems
have to be solved before the method can be applied in different ecological
zones. This includes the care and maintenance of the targets by pastora-
lists.
The use of anti-parasitic drugs should be based on epidemiological evi-
dence and cost/benefit analysis, e.g. prophylactic drugs against
trypanosomiasis in cattle of low economic value may be questionable in
some areas (1, 18).
Communal rangeland management, coupled with animal health pro-
grammes, require policies for land tenure, institutional development and
economic returns, besides the development and application of techno-
logies.

Small mixed-farming systems
The development strategy for the (resource-poor) subsistence farmer
should emphasise the improvement of farm management, and in the long
run the incorporation of these groups into the market system. Livestock
development plans must take into account the diversity of livestock spe-
cies and therefore appropriate packages for cattle, buffaloes, sheep, goat,
rabbits, poultry, etc. must be developed. These packages include aspects
of feeding, health and hygiene, housing and breeding and should be rela-
tively small scale. The income of these subsistent farmers is too low to
justify large investments.
The challenge of intensification of livestock production of smallholder
mixed farms is to improve the efficiency of the production system, by
reducing the losses from the system, by improving soil management (i.e.
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improvement of soil structure and fertility) and by making better use and
management of locally available resources (20), through low-cost techno-
logical improvements and a low/moderate level of external inputs. The
strategy involves a change in cropping pattern through the selection of
crops which will maximise biomass production and nitrogen fixation with
minimum imported inputs (ley farming, alley cropping, integrated plant
nutrient system) supported by remunerative prices.
Matching the feed availability with the requirements of the livestock
population is important for both the subsistent and the commercial small
farmer. This can be achieved through a better use of feeds, (chemical)
treatment or supplementation of crop residues, and by making more effort
to benefit from agro-industrial by-products, forage production and feed
conservation.
The competing demand for labour in livestock and crop production can
be reduced by the intensification of the use of animal traction. Con-
straints in animal traction have been identified by ILCA, and the research
priorities are defined, e.g. the use of cows, dry season feeding strategies
(16). The use of multipurpose animals (cattle and buffaloes) that provide
draught power, milk and meat, and the incorporation of non-ruminant
species into the production systems, animals which are well adapted to
available forage resources, by-products and wastes, could also be part of
the strategy.
Milk production has benefits to the producer because a regular income
can be maintained, which has advantages over irregular cash flows of
meat and crop production.
Intensification for the commercial small mixed-farming systems involves
more zero-grazing systems to ensure a more effective control of (ecto and
endo) parasites, the collection and strategic application of manure and
urine, and the reduction of damage to crops. Commitment to large capital
investment (e.g. stables) can decrease sustainability since the investor is
committed to the investment whatever the long-term consequences. In-
vestments in housing, an increased use of manure and animal draught, a
higher demand of labour for fodder production and feeding should ac-
company higher animal productivity and technologies that reduce losses
in manure and urine during collection, storage and use. Increased produc-
tion per animal is to be achieved by better feed, animal health, genetic
improvements, management and remunerative producer prices.
Infectious diseases (foot-and-mouth, rinderpest, haemorrhagic septi-
caemia, newcastle) are more or less under control through vaccination,
depending on the region. The emphasis must shift to disease-causing `risk'
factors, such as under-nutrition, poor hygiene and management, that af-
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fect the productivity of the herd, and towards the curative aspects of
animal health. Individual treatment of an animal is not always economi-
cally justified, but it serves to gain the confidence of the farmer. Such
confidence can be used to promote extension messages on nutrition, hous-
ing, breeding, etc. This approach requires a different attitude of the per-
sonnel engaged in animal health and renewed thinking on the task of vet-
erinary services, the role of farmer's organisations and the curricula on
animal production and health at all levels. It also requires even more than
with infectious diseases, data collection on inputs and outputs. Assistance
will be required from farmer's organisations, cooperatives, etc. to obtain
such data. Epidemiology requires these data for individual farmers to
obtain a regional insight for intervention packages. Cost/benefit analysis
and in-service training are, certainly at the beginning, the only justifica-
tion for a modern epidemiological approach of increasing animal produc-
tion.
The strategy for tick control should aim at reducing the use of acaricide
by strategic dipping, and to concentrate on animals with genetic resistance
(24). Preservation of a gene pool of such animals, good knowledge of tick
ecology, development of non-absorbent acaricide (e.g. the pour on
acaricide) are prerequisites for obtaining endemic stability and hence a
reduction in the use of acaricide.
There is evidence from some countries that farmer oriented market and
price policies largely determine the sustainability of technical inputs.
Access can be improved by privatisation and by the creation or strength-
ening of farmers' groups or associations, both of which require active
encouragement by extension services and governments. Extension pro-
grammes must concentrate on guidance in animal nutrition, including
forage conservation, reproduction, animal health and breeding, and record
keeping.
Dairy systems may offer the greatest scope for social and economic devel-
opment in many countries. In order to generate rural employment and
added value in the rural area, the emphasis should be on small scale pro-
cessing for the rural population (especially acidified, fermented products,
which have better keeping quality) and on producer-shared processing
and marketing, oriented towards production of value-added products for
the urban areas.

Specialised livestock farming
Specialised commercial livestock farming systems (poultry, pigs, milk or
meat) can only be sustainable if there is adequate marketing, a good price
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policy, infrastructure, continuous supply of quality feed and concentrates,
adequate veterinary services (vaccines, medicines, cost recovery) avail-
ability of skilled labour, management and control of pollution. The con-
tribution of these farms to national annual output is generally small.
Specialised commercial livestock production systems, based on subsidies
for concentrates or drugs, tax relief, cheap credit, are not sustainable in
the long run for reasons of cost. Moreover these systems increase the shift
of feed, soil nutrients and labour opportunities to urban centres and
neglect rural development.
Technical support from government and/or private services can be jus-
tified where these systems contribute substantially to animal production
output and or to full processing capacity, providing ample labour in the
processing and marketing sector. Control of pollution is essential at the
farm level and in the processing industry.
Biogas is feasible in these intensive production systems when enough
water and manure is available, and where temperatures are conducive.
The control of infectious diseases and the upkeep of strict hygienic stan-
dards is important, especially if the export of animals and animal products
is the aim. Generally, difference in standards between the quality require-
ments for the foreign market and home consumption reduce export
chances, and exporting countries should carefully consider which demands
they can fulfil and choose their market accordingly. Several countries in
which livestock plays a minor role, such as the Middle East, have less
stringent (hygienic) requirements than the EC. There is a regrettable ten-
dency to replace tariff barriers by extra demands as far as hygiene is con-
cerned. Better international legislation is required in this respect.

Policy considerations

Technological options to improve sustainability are available and increa-
singly developed, but their application depends on the economic attract-
iveness to the (small) farmer, his wife and their families. Policies and
services need to be supportive to allow measures for sustainability to take
hold at various levels of the farming system: farm level, regional and (in-
ter) national level. Difficult choices have to be made, often complicated
by the fact that an improvement in one aspect implies an disadvantage
elsewhere in the system, so called trade-offs (3). Infamous trade-offs
include short- versus long-term advantages, and those of cheap food for
the urban population versus remunerative producer prices. The export of
concentrate ingredients for quick foreign exchange is almost invariably
at the expense of local dairy development. Producer-oriented price pol-
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icies mean that in most countries other means need to be found for sup-
porting the urban poor than through imposed reductions in prices paid to
the producer. Government support in planning projects means more
coordination (but not increased bureaucracy) and cooperation across divi-
sional and departmental boundaries of national governments as well as of
international donors. Government budgets for the implementation of pro-
jects should reflect the economic role of livestock, and producers should
contribute through direct cost recovery of delivered inputs and services.
A long list of policy issues is elaborated in the original report (10) and
include a) legislation ranging from landownership to quality control of
feed and produce, b) support of farmers' groups including training of
(board) members in technology, management, finance and gender issues,
c) concerted actions on breeding programmes aimed at future farming
conditions and conservation of genes for resistance to diseases, d) support
for those sectors of (livestock) development where the biggest potential
exists, with proper distinction between large scale, commercial farming
and small scale, subsistence activities, including small back-yard animals,
e) stimulus to promote local and national use of agro-industrial by-prod-
ucts (brans, oilseed cakes) as opposed to export abroad or to cities, leading
to translocation of income and soil fertility, f) avoidance of undue com-
petition for rural producers from parastatal or commercial enterprises due
to subsidies and tax relief, g) involvement of non-governmental groups
in extension, research and development efforts, partly to compensate
decreased government funding, partly to assure farmers' participation,
modification of messages and research priorities to highly variable local
circumstances.
It is unlikely that developing countries on their own will be capable in the
near future of building the necessary biotechnological research capacity.
The tendency for private firms to dominate the market for certain bio-
technological products will only widen this gap. The developing countries
will be forced to buy the diagnostic reagents, vaccines and perhaps hor-
mones, certainly if they can also be used in developed countries. Newly
industrialized countries, such as Brazil and Malaysia, are relatively in the
best position to start joint ventures. There will be a need in tropical coun-
tries for vaccines and reagents for which there is no demand in the devel-
oped countries, e.g. vaccines against Theileriosis, Heartwater, etc., or
diagnostic reagents for typical tropical diseases. Enzyme development in
biotechnology could play a role in the improvement of feed quality in
developing countries.
When universities, research institutes and private sector in the developing
countries establish joint ventures with organisations in developed coun-
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tries, they can stay in touch with the latest developments in biotechnolo-
gy. It would also mean that the mandate of an institute such as ILRAD
should be broadened and that it should develop diagnostic reagents for a
wider scale than it is doing at present. Another possibility is interacting
with the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology
(ICGEB) located at Trieste (Italy) and New Delhi (India) which started as
an UNIDO project on "Biotechnology for Developing Countries" (15).Re-
search and extension need a reorientation to inter-disciplinary under-
standing of farming systems, the multiple functions of livestock for rural
households, and the strong interaction with cropping systems (36). This
requires the training of young and old staff and the design of extension
messages should be continuously updated and geared to modern concepts
and their applicability to specific local farming systems.
The availability of efficient veterinary services, staffed with competent
and properly equipped personnel, is essential for the control, prevention
and eradication of animal diseases. Moreover, motivated veterinary per-
sonnel, but not necessary academic personnel must be available in all areas
with large livestock populations. Middle level personnel ('paravets') could
fulfil a pioneer function in the primary diagnosis of diseases, simple
treatment and management improvements.
Many developing countries produce considerably more veterinary grad-
uates than they need and absorb them into governmental animal health
services. The resulting gross overstaffing can cause all the available
budget to be committed to (low) salaries, leaving little or no financial
resource for productive field disease control activities. Therefore limits
will need to be set to the entry of undergraduates to veterinary faculties,
and/or programmes need to be developed to encourage private practice.
The strict division between animal production and animal health person-
nel should be revised, starting with the curricula at all levels of training.
What is required is personnel (male and female) aware of the problems of
the farmers. They should be production-oriented, giving emphasis to the
prevention of diseases and efficient production of the animal herd. This
requires a shift towards a more need-driven livestock/veterinary service.
The emphasis on curative treatment of the individual animal should run
parallel with the economic value of the animal. The animal health aspects
cannot be seen in isolation from feeding, breeding, management and crop
production.
Sustainable rural livestock development generally needs the parallel devel-
opment of private technical support services, not only in the animal health
field but also in the field of artificial insemination, breed improvement,
animal feed, marketing, processing and finance. However, one should
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realise that the goal of the private sector in maximising profits, despite
generating off-farm employment and income, may be in conflict with the
need (and costs) of protecting the environment. Moreover, it is doubtful
wether the private sector will focus its attention on the (resource-poor)
smallholder. Systematic monitoring and critical evaluation of extension,
research, development work, services and group activities is essential.

Conclusions

The increased degradation of the environment, combined with the
increased population pressure, requires that livestock development pro-
grammes reconsider priorities and options. The problems of development
are highly variable between and within major farming systems, and the
role of livestock is likely to change.
Modern technologies include biotechnology and conservation of genetic
resources, but their application requires choices and different approaches
when used for sustainability. Governments can and should where possible
strive to support sustainable development through such tools as legislation
or cancellation of laws and price policy development, and should avoid
subsidies and tax reliefs that are not sustainable.
The increased interdependence of farming systems and the need for better
designed development projects requires a systems approach. In this respect
animal health aspects have to be regarded as increasingly important. They
have to be seen as strongly interlinked with feeding, breeding, manage-
ment, and the type of farmer. These interactions need more recognition
and modification in institutional set-up, curricula development, research
and extension efforts.
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I

Structurele hervormingen in de veeteeltsector in ont-
wikkelingslanden
C. de Haan

Introductie

Een krachtige en evenwichtige ontwikkeling van de veeteeltsector is
een belangrijke factor voor de landbouwkundige en economische ont-
wikkeling van de Derde Wereld. Niet alleen heeft de Derde Wereld een
negatieve handelsbalans voor veeteeltprodukten van ongeveer 20 mil-
jard US$ per jaar, maar de veeteeltsector levert ook de trekkracht voor
het jaarlijks bewerken van ongeveer 300 miljoen hectare akkerbouw-
grond en levert ongeveer 5 miljoen ton stikstof in de vorm van organi-
sche mest. In vele gebieden van de Derde Wereld is de veeteeltsector
bovendien een belangrijke motor voor algemene landbouwkundige ont-
wikkeling, omdat het een van de weinige bronnen van monetaire in-
komsten van de plantelandsbevolking is. Meer en meer gegevens komen
beschikbaar die er op wijzen dat althans een gedeelte van de monetaire
inkomsten uit de veeteeltsector gebruikt worden om kunstmest en be-
tere zaden to kopen, zodat er een direct verband gevonden wordt tussen
vee-eigendom en akkerbouwopbrengsten per hectare.

De multi- en bilaterale ontwikkelingsinstituten (inclusief de Wereld-
bank) hebben daarom grote aandacht aan de veeteeltsector besteed. De
Wereldbank heeft sinds de eerste veeteeltfinanciering in 1959 tot op
heden voor 16.7 miljard US$ (inclusief lokale bijdrage) aan veeteelt-
projecten gefinancierd, met als absolute top de laatste helft van de
zeventiger jaren, toen per jaar voor ongeveer 1 miljard US$ aan vee-
teeltprojecten werd begonnen.

Op een aantal gunstige uitzonderingen na, voornamelijk in Latijns
Amerika, Europa en Noord Afrika, waren de resultaten van deze pro-
jecten teleurstellend. De resulaten van een economische evaluatie van
alle veeteeltprojecten die gefinancierd zijn door de Wereldbank tot
1983 is weergegeven in tabel 1.
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Regio Ex-ante Ex-poet

Latijns Amerika 21 11

Europa/N. Afrika 17 15

Azie 26 5

0. Afrika 13 -1

W. Afrika 19 -3

Tabel 1. Verwachte (ex-ante) en bereikte (ex-post) economische resultaten (%
Economic Rate of Return) van veeteeltprojecten gefinancierd door de Wereld-
bank (1959-1983).

Als voornaamste redenen van deze teleurstellende resultaten noemde de
analyse: (a) een gebrek aan institutionele capaciteit om projecten goed
uit to voeren; (b) onaantrekkelijke economische condities voor de boe-
ren om de verbeterde technieken to adopteren; en (c) ongeschiktheid
van de voorgestelde technieken voor de socio-ecomische bedrijfsom-
standigheden van de boeren. Deze presentatie zal zich voornamelijk op
de institutionele aspecten concentreren.

De afname van de doelmatigheid van de veeteeltdiensten in de
Derde Wereld

De doelmatigheid van de veeteeltdiensten in de Derde Wereld is gedu-
rende de laatste twintig jaar aanzienlijk afgenomen, terwijl de vraag
naar goede diensten juist is toegenomen. Dit is het gevolg van:

- Het gevoerde personeels- en budgetaire beleid van een groot aantal
veeteeltdiensten in de Derde Wereld. De automatische recrutering
van alle afgestudeerde universitaire en middelbare krachten in
overheidsveeteeltdiensten, leidde in vele landen tot sterk gezwol-
len, overbezette diensten. Een studie (De Haan en Bekure, 1990)
van twintig landen in tropisch Afrika toonde bijvoorbeeld dat het
veeteeltpersoneel in overheidsdienst steeg van ongeveer 6000 staf-
leden in 1965 tot 13000 in 1975 tot ongeveer 25000 stafleden in
1988. Deze nieuw gerecruteerde staf kreeg echter niet de noodza-
kelijke middelen om effectief in het veld to werken. Dezelfde stu-
die toonde dat de verhouding tussen personeelskosten en andere
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middelen in de meeste gebieden van tropisch Afrika sterk ver-
slechterde (Tabel 2).

------------------------------------------------

Regio 1975 1982 1988

Oost Afrika 42 69 70

West Afrika 64 75 75

Zuidelijk Afrika 48 53 55

Tabel 2. Personeelskosten als percentage van de veeteeltdiensten in tropisch
Afrika.

De verminderde invloed van de tiaditionele autoriteiten. In het
verleden vervulden traditionele leiders een belangrijke rol in de
organisatie en ondersteuning van bijvoorbeeld vaccinatiecampag-
nes, quarantainemaatregelen, enz. Echter, als een gevolg van de
natie-vormende pogingen van de centrale overheden is de invloed
van deze autoriteiten over de laatste twintig jaar sterk beperkt, en
deze essentiele hulp in de handhaving van een goede dierlijke ge-
zondheidsstatus wordt minder en minder.

- Het toenemend veeteelteigendom onder `niet traditionele veeteelt
groepen'. In vele gebieden, speciaal in tropisch Afrika, is een ver-
schuiving van veeteelteigendom aan de gang, waarbij vee in toene-
mende mate gehouden wordt door etnische groepen die geen tradi-
tionele ervaring hebben in veehouderij. Als een gevolg is de vraag
van deze nieuwe veehouderijklasse naar diergeneeskundige hulp en
veeteeltvoorlichting aanzienlijk groter.

- Toenemende immigratie in meer vochtige gebieden met een hogere
ziekterisico. Gedwongen door overbeweiding en droogtes in de
aride gebieden, is er gedurende de laatste twintig jaar - speciaal in
tropisch Afrika - een sterke immigratie van vee naar de meer
vochtige gebieden op gang gekomen. Er wordt bijvoorbeeld ge-
schat dat nu ongeveer 30 miljoen Zeburunderen min of meer per-
manent in de sub-humide tropen van West-Afrika gehouden wor-
den. Deze vochtiger gebieden hebben een veel grotere behoefte aan
goede veterinaire voorzieningen.
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De ontwikkelingen gedurende de laatste twintig jaar hebben dus een
sterke toename van de vraag en een sterke afname van de beschikbaar-
heid van die openbare diensten ten gevolge gehad. Het dramatische re-
sultaat van deze ontwikkelingen werd overduidelijk gedemonstreerd
met de grote uitbraak van runderpest in West- en Centraal-Afrika in
het begin van de jaren tachtig, die voor meer dan 1 miljard US$ aan
economische verliezen veroorzaakte.

Een structured hervormingsprogramma

De zeer povere status van de openbare veeteeltdiensten hebben sinds
1985 in vele landen de stoot gegeven tot de invoering van een struc-
tureel hervormingsprogramma dat - afhankelijk van de situatie in een
bepaald land - de volgende acties kon inhouden:

(a) een betere scheiding van verantwoordelijkheden in de openbare-
en de partikuliere sector;

(b) een verhoging van de directe betaling door de boeren voor diensten
uitgevoerd in de openbare sector;

(c) een reorganisatie van de veeteeltdiensten volgend op de betere
definitie van de overheidstaken (punt a). Dit houdt in dat gestreefd
wordt naar veeteeltdiensten met een gunstiger verhouding van
salaris- en andere uitgaven in de begroting (zelfs als dat een perso-
neelsreductie betekent), en die minder taken beter uit kunnen voe-
ren; en

(d) een privatisering van niet-openbare taken.

De details van deze acties en de eerste resultaten zullen meer gedetail-
leerd besproken worden in de volgende hoofdstukken.

De betere scheiding tussen verantwoordelijkheden in de over-
heids- en particuliere sector.

In de discussie over een betere scheiding van verantwoordelijkheden
tussen de particuliere- en openbare sector, moet een duidelijk onder-
scheid gemaakt worden tussen de uitvoering en de betaling van de uit-
gevoerde task. In de discussie over de verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van de taak worden voornamelijk maatstaven van efficiency
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(economies of scale) gebruikt, terwijl in de discussie over de betaling
de voornaamste argumenten betrekking hebben op het type en het ef-
fect van de dienstverlening. Daarbij gaat het erom of (a) de begunstig-
de een persoon betreft of een hele gemeenschap; (b) als de begunstige
een individueel persoon is, het verstrekken van de dienst andere indi-
viduen uitsluit om to profiteren van de dienst (the exclusion principle);
en (c) of het gevaar bestaat dat individuen in de gemeenschap van de
dienst profiteren zonder daarvoor to betalen, wanneer andere individu-
en de dienst gekocht hebben (the free rider principle). Tabel 3 geeft
een algemeen overzicht van de taakverdeling en de betaling van de
voornaamste taken van veeteeltdiensten in de Derde Wereld.

Uitvoering Betaling

Klinische
Particulier Publiek Begunstig-

den
Rijk

behandelingen ++ - ++ -
Medicijnen

distributie ++ - ++ -
K.I. ++ + ++ -

Dips ++ + ++ -

Vaccinaties
Verplicht - ++ + ++
Vrijwillig ++ + ++ -

Tsetse controle + ++ ++ +

Diagnostieke
ondersteuning + ++ + +

Ondervoek + ++ - ++

Kwaliteitecontrole - ++ - ++

Voedselinspectie - ++ - ++

Strategie en planning - ++ - ++

Voorlichting + ++ + ++

Tabel 3. Uitvoering en financiering van de meest voorkomende veeteeltdien-
sten.

Een verschuiving van de openbare- naar de particuliere sector is nu
aan de gang in vele Afrikaanse landen.
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Directe betaling voor openbare sectordiensten

Directe betaling door de boeren voor openbare diensten is een van de
meest frequent ingevoerde hervormingen in de Derde Wereld. Over het
algemeen zijn de resultaten van deze hervorming positief. De ervaring
van de laatste jaren heeft getoond dat boeren - inclusief de armere -
bereid zijn om voor diergeneeskundige diensten to betalen, mits de
kwaliteit van de dienst goed is. Er was bijvoorbeeld geen verschil in
tropisch Afrika, in het percentage tegen runderpest gevaccineerde die-
ren, tussen landen met en zonder directe betalingspolitiek. Beide groe-
pen landen scoorden ongeveer 60% (De Haan en Bekure, 1990). On-
derzoek in Kenya van professor Leonard (1984) toonde tevens aan dat
de introductie van een betaling voor klinische diensten de toegan-
kelijkheid van deze diensten voor de armere klasse verbeterde. In
plaats van een gratis dienst, die alleen de rijkere - en daardoor machti-
ge - groepen uit de samenleving begunstigde, hielp de invoering van
een directe bijdrage om de dienst beschikbaar to maken voor iedereen.

Meer problemen leverde de invoering van directe betaling op voor de
voor de boer minder winstgevende aktiviteiten, zoals dips, KI, en tsetse
controle. Hier gaf de invoering van directe betaling over het algemeen
een daling van het gebruik van die dienst to zien.

Liberalisering en privatisering van de farmaceutische handel

De farmaceutische handel was - en in vele landen is nog - in handen
van semi-overheidsmaatschappijen. Deze maatschappijen zijn in de
loop der jaren uitgegroeid tot inefficiente, overbezette bureaucratieen,
die slechts aan een klein gedeelte van de vraag voldeden. Een actieve
zwarte markt was daarvan het gevolg.

De liberalisering en privatisering van de invoer en distributie heeft
over het algemeen een goed effect gehad. Onze studie (De Haan en Be-
kure, 1990) toonde dat de landen met een para-publiek monopolie of
semi-monopolie voor de distributie van diergeneesmiddelen, een ge-
middeld verbruik aan medicijnen hadden van 0.15 US$ per veeteelt-
eenheid per jaar, terwijl voor de landen met een meer liberaal distribu-
tiebeleid dit gemiddeld 0.46 US$ was. Hoewel andere factoren hierbij
een rol gespeeld kunnen hebben, is de tendens duidelijk en resulteert
deze liberalisering en privatisering in een betere beschikbaarheid van
zeer noodzakelijke medicijnen op het niveau van de boeren, terwijl het

62



globale verbruik nog zo laag is dat niet gesproken kan worden van een
onverantwoordelijk `pushing of drugs'. Studies in een Wereldbankpro-
ject in de Centraal Afrikaanse Republiek hebben ook aangetoond dat
door een betere beschikbaarheid de zwarte markt afneemt. De ontwik-
keling over de periode 1982-1988 van een nationaal distributiesysteem
van de Nationale Federatie van Centraal Afrikaanse Veehouders
(FNEC) leidde ertoe dat het aantal veehouders dat op de zwarte markt
zijn diergeneesmiddelen kocht verminderde van 67% in 1982 tot 18% in
1985 en tot 7% in 1988.

Belangrijke discussiepunten met betrekking tot de liberalisering en pri-
vatisering van de veterinaire farmaceutische handel zijn:

De mate van liberalisering van het gebruik van medicijnen door
leken. Een gevaar voor foutief gebruik, dat kan leiden tot gevaren
voor de volksgezondheid en resistentie van bepaalde ziektekiemen,
moet daarbij afgewogen worden tegen de - soms veel grotere -
gevaren voor dezelfde effecten, die een ongecontroleerde zwarte
markt met zich meebrengt. Factoren als het aantal en de kwaliteit
van het beschikbaar gekwalificeerd personeel, de kennis van de
veehouders en de noodzaak van een regelmatige beschikbaarheid
van diergeneesmiddelen spelen een grote rol in deze discussie.

De rechtvaardiging van capaciteiten voor nationale vaccinproduk-
tie. Vaccinproduktie is sterk versnipperd in de Derde Wereld, zoals
blijkt uit de studies van Cheneau (1984) in tropisch Afrika, die
aantoonde dat in 1984 slechts 37% van de totale capaciteit gebruikt
werd. Deze versnippering en de sterke overheersing van de open-
bare sector in deze nationale - of soms zelfs provinciale laboratoria
- leidt tot slechte kwaliteit en dure vaccins. Bovendien zijn de
nationale markten voor vaccinproduktie in Derde Wereld landen
veelal to klein om de particuliere sector to interesseren. Een reor-
ganisatie van de industrie, die zal leiden tot grotere (regionale)
produktie-eenheden, is daarom gewenst.

Privatisering van klinisch veterinair werk

Klinische behandeling van zieke dieren is een particuliere taak, omdat
het normaliter een individuele veehouder begunstigt, terwijl het de
toegankelijkheid van andere veehouders tot de dienst vermindert. De
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privatisering van deze taak is daarom een belangrijk punt van een her-
vormingsprogramma van de sectordiensten.

Het meeste succes in de privatisering van klinische behandelingen werd
tot nu toe bereikt met lagere en middelbare krachten. Met een enkele
uitzondering - zoals bijvoorbeeld in Marokko, waar nu meer dan 100
particuliere dierenartsen opereren - is er weinig voortgang in het ont-
wikkelen van een particuliere dierenartsensysteem in de Derde Wereld.
Gediplomeerde dierenartsen hebben (nog?) to hoge inkomstenverwach-
tingen en er is nog een to grote concurrentie van de openbare diensten.
Daarentegen zijn er vrij succesvolle initiatieven in het ontwikkelen van
particuliere `grassroot' veterinaire systemen. Goede voorbeelden hier-
van functioneren in:
- een dorps pluimveevaccinatiesysteem in Burkina Faso, waarbij een

netwerk van meer dan 330 dorpsvaccinatoren nu jaarlijks meer dan
2 miljoen stuks pluimvee vaccineren, en daarmee een produktie-
verhoging van 1000 ton kippenvlees per jaar bereiken;

- een pastoraal veterinair systeem in de Centraal Afrikaanse Repu-
bliek, waar nu 90% van de klinische behandelingen door getrainde
nomadische veehouders zelf uitgevoerd worden;

- in het cooperatieve systeem in Ethiopie waar nu meer dan 100
dienstencooperaties hun eigen middelbare diergeneeskundige
kracht hebben; en

- op provinciaal niveau bijvoorbeeld in landen als Tsjaad, Congo en
Ivoorkust.

Essentiele voorwaarden voor een goed functionerend systeem zijn dat
de middelbare kracht functioneert binnen een groep, waaruit hij zelf
voorkomt en die hem adequaat beloont; dat hij door regelmatige terug-
kerende trainingen continue op niveau gehouden wordt en dat een goed
functionerend distributiesysteem voor de medici jnen en andere beno-
digheden opgezet wordt. In de toekomst zal sterk getracht moeten wor-
den dit systeem verder to integreren in een systeem van professionele
particuliere dierenartsen.

Reorganisatie openbare diensten

Met een vermindering van de verantwoordelijkheid voor de particulie-
re taken, kan er meer aandacht besteed worden aan het versterken van
de typische overheidstaken, zoals bescherming van de volksgezondheid,
epidemiologie, diagnostieke ondersteuning en voorlichting. Wereld-
bankfinanciering richt zich voornamelijk op de versterking van de
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epidemiologische en voorlichtings capaciteiten. De toenemende priori-
teit die aan de epidemiologie gegeven wordt, is to verklaren vanuit de
noodzaak om to komen tot een meer rationele benadering van de geor-
ganiseerde dierziektebestrij ding in vele Derde Wereldlanden. De eco-
nomische rechtvaardiging voor vaccinatiecampagnes is veelal zwak, en
veel schaarse middelen gaan verloren als gevolg van slecht of ongefun-
deerde maatregelen voor ziektecontrole. Versterking van nationale dia-
gnostieke laboratoria en training van dierenartsen in epidemiologie is
daarom een belangrijk aspect van de diergeneeskundige finan-
cieringsprogrammas van de Wereldbank.

Versterking van de voorlichting is een zeer belangrijk - zoniet het be-
langrijkste - onderdeel van het hervormingsprogramma van de vee-
teeltdiensten. Veeteeltvoorlichting is in het verleden zeer inefficient
geweest en is in kwaliteit en impact zeker achtergebleven bij bijvoor-
beeld akkerbouwvoorlichting. Het huidige beleid probeert:

- De niet-gespecialiseerde veeteeltvoorlichting to integreren in een
gezamelijke landbouwvoorlichtingsdienst, met op dorpsniveau een
enkele all-round voorlichter. Deze benadering benadrukt de com-
plementariteit tussen akkerbouw en veeteelt en gebruikt de be-
schikbare personele en financiele middelen effectiever. Voor de
meer gespecialiseerde bedrijven (melk, pluimvee) kunnen speciale
diensten georganiseerd worden, die veelal via de particuliere sector
kunnen functioneren.

- De organizatie van de diensten to verbeteren door een betere taak-
omschrijving van de voorlichtingsambtenaren, een betere werk-
planning, een betere controle op de uitvoering van dit programme
en een continue trainingsprogramma van de voorlichter. Dit sys-
teem staat bekent als het `Training and Visit' programma.

- Een nauwer contact to bewerkstelligen tussen voorlichting en on-
derzoek. Net als veeteeltvoorlichting is veeteeltonderzoek in de
Derde Wereld uitermate zwak, onder andere omdat het contact
tussen voorlichting en onderzoek zeer slecht geregeld is, waardoor
de resultaten van het onderzoek weinig waarde hebben voor de
voorlichting. Door regelmatig contact en het inschakelen van on-
derzoekers bij de training van de voorlichters wordt getracht de
`technology transfer' relevanter en sneller to maken.
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Bovendien wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van andere
media (radio, televisie, enz.) dan direct contact.

Toekomstige behoeften
Deze ontwikkelingen leiden in de Derde Wereld tot een afname in de
behoeften aan diergeneeskundigen van donorlanden in de typische
uitvoerende taken. Daarentegen bestaat er een behoefte aan diergenees-
kundigen gespecialiseerd in epidemiologie, het opzetten van particulie-
re diensten speciaal op lager en boerenniveau, het assisteren van vak-
ministeries in het voorbereiden van beleidsbeslissingen en het ontwik-
kelen van nieuwe bedrijfsvormen, zoals veeteelt- wildlife combinaties.
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Biotechnologie voor kleine (vee-)boeren in ontwikkelings-
landen
J.E.W. Broerse

Waarom kleine boeren?

Sociale rechtvaardigheid: In de meeste ontwikkelingslanden is 75% van de
boeren kleinschalig en leeft in grote armoede. Alleen al in India praten we
over ca. 300 miljoen mensen. Een technologische doorbraak die in staat
is 10-20% van deze boeren to bereiken, zal al een enorm effect hebben op
de welvaart van een groot aantal mensen en een belangrijke bijdrage leve-
ren aan een rechtvaardiger inkomensverdeling.

Voedselproduktie: Nog steeds vormt voedselgebrek en ondervoeding een
schrijnend probleem in ontwikkelingslanden. Ondanks de globale toename
in voedselproduktie per hoofd van de bevolking kan 50% van de Derde
Wereld-bevolking zich niet een diet veroorloven dat voldoende energie
levert voor een normaal gezond en actief leven. Aangezien vergroting van
het landbouwareaal en een verdere toename van de produktie op groot-
schalige boerenbedrijven nauwelijks meer mogelijk is, zal deze groei
voornamelijk moeten worden gezocht in de kleinschalige landbouw. Het
produktiepotentieel van kleine boeren zal bijna altijd kleiner zijn dan dat
van grote boeren, maar omdat de huidige produktiemethoden van kleine
boeren sub-optimaal zijn en tot nu toe weinig aandacht hebben gekregen,
ligt een produktietoename in de lijn der verwachting.

Werkgelegenheid: Verbetering van de produktiesystemen van kleine boe-
ren zal meer werkgelegenheid kunnen bieden op het platteland. Door een
stijging van het inkomen van de boeren zal hun consumptie van lokaal
geproduceerde goederen toenemen, wat ook weer leidt tot meer werkgele-
genheid. Hierdoor zal de enorme migratie naar de steden (waar ook weinig
werk is) afnemen.
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Waarom biotechnologie?

- Biotechnologie is in de mode en daarom kun je, door aan to sluiten
bij deze mode, hernieuwde aandacht krijgen voor een oud probleem:
armoedebestri jding. Onderzoekers enbeleidsmakers in ontwikkelings-
landen en de westerse wereld zijn in het algemeen nooit zo geinteres-
seerd geweest in het concept aangepaste technologie voor kleine boe-
ren omdat dat een 'low- tech' image heeft en dus weinig prestige ople-
vert. Biotechnologie heeft echter een 'high-tech' image maar kan
onder bepaalde voorwaarden uitstekend geschikt zijn voor toepassing
in de kleinschalige landbouw.

- Biotechnologie biedt nieuwe mogeli j kheden voor de oplossing van een
aantal knelpunten in de kleinschalige landbouw in ontwikkelingslan-
den.

- Aan de toepassing van biotechnologie kleven een aantal alarmerende
nadelen die aandacht verdienen.

Wat is biotechnologie?

Biotechnologie kan gedefinieerd worden als het geintegreerd gebruik van
moleculaire genetica, biochemie en procestechnologie waarbij specifiek
gebruik gemaakt wordt van micro -organismen, cellen, delen van cellen,
of weefsels van hogere organismen met als doel om goederen en diensten
to leveren.

Biotechnologie bestaat uit een reeks van technieken varierend van reeds
lang bestaande en op grote schaal toegepaste technieken tot zeer geavan-
ceerde technieken die nog voornamelijk in de onderzoeksfase verkeren.
De belangrijkse technieken in de agrarische biotechnologie zijn in volgor-
de van toenemende complexiteit:

- Fermentatie-technologie: omzetting van organisch materiaal voor mi-
cro-organismen. Het fermentatieproces vindt plaats in een bioreactor
of fermentor.

Microbiele inoculatie van planten: selectie en vermenigvuldiging van
'plant beneficial' micro-organismen, zoals micro-organismen voor een
grotere beschikbaarheid van voedingstoffen voor planten (biomenst)
of voor een verbeterde contr8le van plagen en ziekten ('biological
control agents').
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- Plantenweefselkweek: produktie van kweken van plantenzaden, -em-
bryo's, -weefsels, -cellen of -protoplasten op steriele voedingsbodems
met de bedoeling volledig planten to regenereren.

- Plantencelkweek: produktie van kweken van individuele plantencellen
in een vloeibaar medium voor de produktie van plantprodukten.

- Emzymtechnologie: produktie, zuivering (en immobilisatie) van enzy-
men en hun gebruik als katalysator van specifieke chemische reacties.

Embryo-transplantatie: de implanting van een dierlijk embryo in een
draagmoeder na in vitro fertilisatie.

Protoplastfusie: de fusie van protoplasten (somatische plantencellen
die met behulp van enzymen van hun celwand zijn ontdaan). Deze
techniek wordt toegepast in de plantenveredeling.

Hybridomatechnologie: de fusie van een immuuncel (B-lymfociet) met
een kankercel waardoor het produkt (een hybridoma) de capaciteit
van oneindige groei heeft en slechts een specifiek type anti-lichaam
(monoclonaal anti-lichaam) produceert.

Recombinant DNA-technologieen: hierbij wordt een geisoleerd stuk
erfelijk materiaal, dat is vervaardigd (op welke wijze dan ook) buiten
de cel in het genoom van een gastheercel (micro -organisme, planten-
cel of dierlijke cel) gebracht door middel van het'knippen' en'plak-
ken' (met behulp van enzymen) van DNA-sequenties.

Deze technologieen kunnen in tal van sectoren worden toegepast; niet
alleen de sector landbouw, maar ook de sectoren industrie, gezondheids-
zorg, milieubehoud en energie.

B&S Studie

Vorig jaar heeft de afdeling Biologie & Samenleving een studie afgerond
die door het Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen is gefinancierd.
Centraal stond het onderwerp hoe biotechnologie ten goede zou kunnen
komen aan de kleinschalige landbouw in ontwikkelingslanden. In de stu-
die is uitgegaan van de volgende vraagstellingen:

1. Wat zijn de belangrijkste problemen van de kleine boeren in ontwik-
kelingslanden en welke problemen zouden mogelijk met een
(bio)technologische innovatie kunnen worden opgelost?

2. Wat voor mogelijkheden biedt de biotechnologie?
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3. Is een bepaalde biotechnologische innovatie geschikt voor toepassing
onder de omstandigheden waaronder kleine boeren produceren?

4. Heeft biotechnologische innovatie een comparatief voordeel ten op-
zichte van andere mogelijke oplossingen?

We hebben landenstudies uitgevoerd in Pakistan, Zimbabwe en Bolivia.
De studie in Pakistan ging specifiek over veehouderij. Verder hebben we
het hele terrein van de landbouwbiotechnologie bestudeerd.

Problemen van kleine boeren op het gebied van veehouderij

We hebben eerst op basis van literatuur en zeer vele interviews de proble-
men geinventariseerd van kleine boeren op het gebied van veehouderij in
het algemeen. Hierbij hebben we ons geconcentreerd op runderen en buf-
fels vanwege de economische waarde van deze dieren. Veel van de ge-
inventariseerde problemen zijn niet met behulp van een biotechnologische
innovatie op to lossen en daar zijn we dan ook niet verder op ingegaan. De
andere probleemgebieden hebben we gerangschikt:

- onvoldoende voeding, zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht;
- inefficiente en onhygienische verwerking van veeteeltprodukten;
- slechte gezondheidstoestand van het vee;
- vruchtbaarheidsstoornissen;
- laag genetische potentieel van de veestapel.

Mogelijkheden van de biotechnologie in de veehouderij

Tevens zijn de mogelijkheden die biotechnologie biedt in de veehouderij
geinventariseerd en vervolgens beoordeeld op hun potentiele toepasbaar-
heid in de kleinschalige landbouw.

Gezondheidszorg
Verbetering van de diagnostiek (MAB-tests en DNA-probes).
Met behulp van biotechnologie is het mogelijk nieuwe en verbeterede
diagnostische tests voor het aantonen van ziekteverwekkende organismen
to ontwikkelen. Op basis van monoclonale anti-lichamen (MAbs) en
DNA-probes (gemerkte DNA-fragmenten die binden aan een stuk gene-
tisch materiaal dat complementair is aan de probe) kunnen tests ontwik-
keld worden die sneller en specifieker, eenvoudiger en goedkoper zijn dan
conventionele tests. Een vroege ziektediagnose kan sterk kostenbesparend
werden en is essentieel voor een goede epidemiologie.
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Met name MAb-tests zijn relatief eenvoudig toe to passen en vereisen
weinig infrastructuur. De kleine boeren hoeven ze zelf niet to gebruiken,
dit wordt gedaan door veeartsen of paravets. Het is van belang na to gaan
of het noodzakelijk is deze meer geavanceerde diagnostische tests to ge-
bruiken. In veel gevallen kan worden volstaan met de eenvoudiger to pro-
duceren polyclonale anti-lichamen.

Ontwikkeling en produktie van geneesmiddelen (met name antibiotica en
groeihormonen).
Antibiotica worden reeds op grote schaal toegepast en de toepassing in de
kleinschalige landbouw levert weinig problemen op.
Anders ligt het met groeihormonen. Dierlijke hormonen, die conventio-
neel uit dierlijk materiaal worden gewonnen, kunnen met behulp van
biotechnologie door bacterien worden geproduceerd in bijna ongelimi-
teerde hoeveelheden. Een voorbeeld is het Bovine Somatotropine (BST).
BST verhoogt de groei en melkproduktie, en beinvloedt het metabolisme.
Ingespoten in een koe, zou BST de melkproduktie met 15-30% verhogen
door enerzijds de 'trek' van de koe in voedsel to vergroten en anderzijds
meer voedsel om to zetten in melk.
De bruikbaarheid van een produkt als BST in de kleinschalige landbouw
wordt echter sterk in twijfel getrokken. De innovatie vereist een goed
management en goede voeding om effectief to zijn. Dit zijn nu juist twee
grote knelpunten in de kleinschalige landbouw.

Ontwikkeling en produktie van vaccins.
Een vaccin tracht een actieve en langdurige immuniteit in een gevacci-
neerd lichaam to bewerkstelligen. Met behulp van biotechnologie kan een
nieuwe generatie vaccins, zogenaamde rDNA vaccins worden ontwikkeld:
- deletiemutant-vaccins: ziekteverwekkende organismen zonder patho-

gene factoren;
- subeenheid-vaccins: alleen bestaande uit immunogene factoren;
- drager-vaccins: onbouwen van immunogene factoren in een niet-pa-

thogeen micro -organisme.
Het voordeel van deze nieuwe generatie vaccins is dat ze ontwikkeld kun-
nen worden tegen ziekten die voorheen niet to voorkomen waren, en vaak
veiliger, stabieler en effectiever zijn dan conventionele vaccins. Als er in
een ontwikkelingsland reeds een infrastructuur is om vaccins bij kleine
boeren to brengen, dan kunnen deze nieuwe vaccins zonder problemen
worden toegepast.
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Veefokkerij
Embryo-traps pl antati e.
Een techniek als embryo- transplantatie (ET) wordt bij runderen al veel
toegepast. Hierbij wordt onder invloed van hormonen superovulatie opge-
wekt bij een superieur vrouwtjesdier. De vele eitjes worden geoogst en in
vitro bevrucht. Uiteindelijk wordt het embryo ingeplant bij een inferieur
vrouwtjesdier (draagmoeder) dat eveneens wordt behandeld met hormo-
nen.
Alhoewel deze methode in principe interessant zou kunnen zijn voor ont-
wikkelingslanden (een snelle verbetering van het genetisch potentieel van
de veestapel), brengt deze techniek in de praktijk nogal wat problemen
met zich mee. De kans van slagen is laag (ca. 25%) en de methode is duur.
Een kleine boer zal niet in staat zijn de kosten op to brengen.

Micromanipulaties.
De mogelijkheid om in vitro embryo's to produceren en to transplanteren,
heeft de weg gebaand voor het uitvoeren van micromanipulaties (klone-
ring en rDNA-technieken), waardoor het mogelijk wordt identieke nako-
melingen en genetisch gemodificeerde dieren to produceren. Het rDNA-
onderzoek richt zich vooral op het inbouwen van ziekteresistentie in die-
ren. Tegenwoordig kan men ook embryo's sexen. Voornoemd onderzoek
bevindt zich nog grotendeels in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase. In
potentie zou dit onderzoek interessant kunnen zijn voor ontwikkelingslan-
den, met name het inbouwen van ziekteresistentie biedt perspectieven
voor de kleinschalige landbouw. Er kleven echter nogal wat ethische be-
zwaren aan dit type onderzoek.

EIA - melkprogesteron -test.
Een biotechnologische techniek die in de veefokkerij al wel op grote
schaal wordt toegepast, is de EIA-melkprogesteron-test voor runderen.
Via bepaling van het progesterongehalte in het melkmonster kan worden
gecontroleerd of de koe tochtig is en kan men (drie weken na inseminatie)
vaststellen of het dier drachtig is.
Het probleem van toepassing van de EIA-melkprogesteron-test ligt in het
feit dat deze technologie voornamelijk wordt toegepast in combinatie met
kunstmatige inseminatie. KI wordt echter slechts in zeer geringe mate
door kleine boeren in ontwikkelingslanden toegepast. Een alternatief ge-
bruik van de EIA-melkprogesteron-test is het opsporen van vruchtbaar-
heidsstoornissen. Gezien de problemen in ontwikkelingslanden met
vruchtbaarheidsstoornissen lijkt een diagnostische toepassing van de EIA-
test op dit gebied een reele mogelijkheid.
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Veevoeding
Inkuilen.
De conserveringskwaliteit van voeder kan d.m.v. inkuilen (fermentatie)
worden verbeterd. Dit is een simpele techniek waarmee het voedseltekort
in bepaalde ti jden van het jaar kan worden opgevangen.
Het lijkt een techniek die door kleine boeren goed zou kunnen worden
toegepast.

Bioconversie van gewasafval.
De voedingswaarde van gewasafval, zoals rijststro, kan verhoogd worden
door de vertering, en het benutten van bepaalde stoffen in het voeder,
met behulp van enzymen, bacterien of schimmels to verbeteren (afbraak
van lignine). Dit fermentatie-proces wordt 'solid state fermentation' ge-
noemd. Deze innovatie lijkt goede mogelijkheden to bieden voor toepas-
sing in de kleinschalige landbouw. De kosten en technische problemen
vormen nu echter nog een groot knelpunt.

Wijziging darmflora.
Ook zou de vertering van voeder in het maag-darmkanaal van landbouw-
huisdieren verbeterd kunnen worden door het inbrengen van bepaalde
(genetische gemodificeerde) micro-organismen in het maag-darmkanaal.
Alhoewel het principe van deze toepassingen reeds is aangetoond, is voor
een economisch rendabele toepassing nog veel onderzoek nodig. Toepas-
sing door de kleine boer lijkt daarom nog ver weg.

Produktverwerking
Met behulp van biotechnologie (fermentatie) kunnen smack, geur, struc-
tuur, textuur, voedingswaarde en conservering van het produkt sterk wor-
den verbeterd. Hierbij gaat het met name om traditionele fermentatiepro-
cessen die zowel kleinschalig op het boerenbedrijf als grootschalig in de
industrie kunnen plaatsvinden (bv. produktie van kaas en yoghurt). Der-
halve biedt biotechnologie op dit gebied grote mogelijkheden.

Conclusie

Als we de produktieproblemen in de kleinschalige veehouderij en de mo-
gelijkheden van de biotechnologie met elkaar combineren, krijgen we het
volgende lijstje:
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1. Onvoldoende voeding zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht:
- inkuilen van voedergewassen;
- bioconversie van gewasafval.

2. Inefficiente en onhygienische verwerking van veeteeltprodukten:
- verbetering van traditionele fermentatieprocessen.

3. Slechte gezondheidstoestand van het vee:
- verbeterde diagnostiek;
- ontwikkeling en toepassing van nieuwe vaccins.

4. Vruchtbaarheidsstoornissen:
- toepassing van de EIA-melkprogesteron-test.

5. Verbetering genetische potentieel veestapel:
Momenteel zien we geen mogelijkheden voor toepassing van biotech-
nologische technieken in de kleinschalige landbouw.

Nagaan of een bepaalde biotechnologische innovatie geschikt lijkt voor
toepassing in de kleinschalige landbouw is slechts een eerste stap in een
lang proces met als uiteindelijk doel duurzame verbetering van de leefsi-
tuatie van kleine boeren in ontwikkelingslanden. Een volgende stap is veel
specifieker to gaan kijken naar de toepasbaarheid van de gekozen technie-
ken op het niveau van regionale en nationale programme's en projecten.
En, zoals uit de vorige lezingen in deze reeks is gebleken, is dit Been een-
voudige zaak.
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Technologie-overdracht in relatie met lokale mogelijk-
heden in ontwikkelingslanden
T.A.M. van de Sande

Inleiding

De economische groei in de westerse landen na de Tweede Wereldoor-
log is voor een belangrijk deel to danken aan technologische verande-
ring. Reeds halverwege de jaren '50 werd door Solowl3 een poging on-
dernomen een statistische verklaring to geven voor de oorzaken van de
industriele groei van de Verenigde Staten. Hij kwam tot de conclusie
dat slechts 12,5% van de groei in arbeidsproduktiviteit teruggevoerd
kon worden op de groei in hoeveelheid beschikbaar kapitaal. De
overige 87,5% bleef onverklaard en moest teruggevoerd worden op
technologische verandering en verbetering van produktiviteit. In na-
volging van Schumpeter2) kan technologie terecht opgevat worden als
motor van economische en sociale vooruitgang.

Het kan dan ook Been verwondering wekken dat de overheden van
diezelfde westerse landen, in hun pogingen de (deels voormalige) ko-
lonien tot ontwikkeling to brengen, hun toevlucht zochten tot het in-
zetten van diezelfde technologieen. Succes leek verzekerd, maar dit
bleek toch al to optimistisch. Wat to denken van de volgende voorbeel-
den:

* In Somalia staat een ziekenhuis dat is gefinancierd met Italiaans
ontwikkelingsgeld. Om bij voorbaat tegemoet to komen aan de
kritiek dat de gezondheidszorg alleen in de steden verbeterd wordt,
is dit ziekenhuis gebouwd op het platteland. Het vervelende is dat
de lokale bevolking nomadisch is, waardoor zich een gebrek aan
patienten voordoet. Het resultaac een volledig toegerust ziekenhuis
dat leeg staat.

* Het Ministerie van Wetenschap, Technologie en Energie in Thai-
land kreeg, via een bevriende relatie in Japan, de beschikking over
een draagbare computer. Deze zou tijdens het veldwerk gebruikt
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kunnen worden om snel de resultaten ter beschikking to hebben.
Bij aankomst in Bangkok rezen er twee problemen in het gebruik.
Het eerste was dat het ingebouwde besturingssysteem van de com-
puter Japans-talig was; een taal die helaas niemand op het mi-
nisterie beheerste. Daarnaast bleek de netspanning in Thailand
afwijkend to zijn van die in Japan. Dit maakte het gebruik van een
aggregaat (ongeveeer 10 kg. zwaar) noodzakelijk. Het draagbare
karakter was daarmee eveneens verdwenen.

Hoewel dit slechts twee voorbeelden zijn, is zonder veel moeite nog een
groot aantal andere voorbeelden van mislukte projecten to geven. Het
meest merkwaardige aan die voorbeelden is dat eigenlijk nauwelijks to
geloven is dat dit snort fouten gemaakt worden. In deze bijdrage gaat
het er vooral om aan to geven waarom dergelijke projecten doorgang
vinden en vervolgens, na vele jaren hard werken, alsnog op dood spoor
terechtkomen. Voor een dergelijk begrip is het allereerst noodzakelijk
in to gaan op de ideeen en opvattingen die bij donororganisaties in de
westerse landen leven ten aanzien van de wijze waarop de ontwikke-
lingslanden geholpen dienen to worden. Niet omdat deze opvattingen
inherent beter zouden zijn dan andere, maar omdat deze daadwerkelijk
vorm geven en gegeven hebben aan de wijze waarop de westerse landen
hun ontwikkelingsgelden besteedden.

Naast, en in het verlengde van, deze meer algemene ontwikkelingsstra-
tegieen, wordt in een volgend gedeelte ingegaan op de ideeen over de
rol van technologie en technologie-overdracht in die bredere opvattin-
gen en over de noodzaak van een to voeren technologiebeleid. In de
praktijk van de ontwikkelingsoproblematiek blijkt het realiseren van
het theoretisch potentieel van technologie zeer problematisch.

Tenslotte wordt in het laatste deel een aanzet gegeven voor een anders-
soortige benadering van technologische ontwikkeling in ontwikkelings-
landen. Uitgangspunt daarbij is dat de sociale, politieke en economi-
sche verhoudingen in ontwikkelingslanden (en niet die in de donorlan-
den) moeten dienen als vertrekpunt voor de identificatie van de moge-
lijkheden en beperkingen van technologische verandering.
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Ontwikkelingsstrategieen

Ontwikkelingsstrategieen kunnen beschouwd worden als het bredere
kader waarbinnen de ideeen ten aanzien van zowel de overdracht van
technologie als het to voeren technologiebeleid vorm krijgen. Voor de
onderbouwing en legitimering ervan moet allereerst (en wellicht vrij-
wel uitsluitend) gekeken worden naar de westerse opvattingen. Deze
zullen vooral gebaseerd zijn op eerder opgedane (succesvolle) ervarin-
gen.

a. Een eerste poging: Marshall-hulp
Binnen het beperkte kader van deze bijdrage is het niet mogelijk ge-
detailleerder in to gaan op de na-oorlogse invloed van de opvattingen
van Keynes op ideeen ten aanzien van de wenselijkheid of noodzaak
van actief overheidsingrijpen. De belangrijkste les van Keynes was wel
dat overheidsbemoeiienis niet per definitie uit den boze is. De 'invisi-
ble hand' van Smith werkt niet altijd effectief, de vrije concurrentie is
geen doelmatig regulerend mechanisme.
De Marshall-hulp van de Verenigde Staten aan Europa wordt opgevat
als een eerste poging om wederopbouw to realiseren door een gecom-
bineerde inspanning van externe en interne beleidsinterventies. Deze
poging verliep dermate succesvol dat ze werd beschouwd als een stra-
tegie die algemeen toepasbaar was, dus ook op de - inmiddels gedeel-
telijk - voormalige kolonien. Het succes van de Europese wederopbouw
diende aldus als leidraad en inspiratie voor de modernisering van de
achtergebleven gebieden.

b. Het grote werk: de moderniseringsstrategie
Met de lessen van Keynes en de ervaring in Europa in het achterhoofd,
groeide de overtuiging dat economische groei haalbaar was voor iedere
samenleving, mits het juiste beleid gevoerd wordt. Belangrijke voor-
waarde daarvoor was het identificeren van de 'traditionele' elementen
in de 'achtergebleven' samenlevingen die de ontwikkeling hinderen,
deze verwijderen en vervangen door moderne (i.e. dynamische) ele-
menten.

Een van de meest uitgesproken vertegenwoordigers van de moderni-
seringsschool is Rostow3). Volgens deze econoom, wiens invloed op het
uiteindelijk gevoerde (ontwikkelings-)beleid niet onderschat moet wor-
den, vallen alle samenlevingen to rangschikken in een vijftal catego-
rieen:
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1. Traditional societies
Gekenmerkt door. primitieve produktietechnieken, nauwelijks
innovatief, landbouw als voornaamste economische activiteit,
macht gebaseerd op landeigendom.

2. The Pre-'Take-Off' Period
Het evenwicht van de traditionele samenleving is verbroken, ver-
anderingen in technologische mogelijkheden dienen zich aan. Het
Europa van eind 17e, begin 18e eeuw dient hierbij als model.

3. The Take-Off
Gekenmerkt door sterke groei in economische activiteiten, oude
verhoudingen en instituties storten ineen, radicale technologische
verandering, opkomst ondernemende klasse, stijgende produktivi-
teit in de landbouw => arbeidskracht voor de industrie (Industriele
Revolutie).

4. The Drive to Maturity
De industrialisatie wordt geconsolideerd, terwijl onevenwichtige
ontwikkeling in verschillende sectoren van de industrie het tempo
van ontwikkeling bepalen. De rijpheid is een uitdrukking van de
geintegreerde capaciteit gecombineerd met en met behoud van de
flexibiliteit die noodzakelijk is om in iedere gewenste richting to
ontwikkelen. De (economische) ontwikkeling van de samenleving
wordt niet gehinderd door interne beperkingen van structurele
card.

5. The Age of Mass Consumption
Indien rijpheid bereikt is, kan consumptie ver uitstijgen boven de
basisbehoefte. De economie levert voldoende surplus om een breed
scala aan consumptiegoederen to produceren en ter beschikking to
stellen aan iedereen. Daarnaast wordt dit tijdperk gekenmerkt door
een toename in beschikbaarheid van vrije tijd voor ontwikkeling
en ontspanning. Hierop aansluitend is duidelijk waarom Rostow als
ondertitel van zijn boek 'a non-communist manifesto' koos. In
tegenstelling tot Marx en Engels, voorzag Rostow een geleidelijke
ontwikkeling van het kapitalisme naar het paradijs op aarde. Marx
en Engels poneerden de stelling dat het kapitalisme niet tot een
dergelijk evolutie in staat was door de tegenstellingen die het op-
riep. Voor het bereiken van het paradijs was (daarom) een revolu-
tie noodzakelijk, als overgang naar een geheel andere maatschap-
pijvorm die een einde maakte aan het kapitalisme

De ideeen van Rostow komen niet uit de lucht vallen. Het is volstrekt
duidelijk dat de geschiedenis van de westerse landen gebruikt wordt als
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voorbeeld voor de achtergebleven gebieden. De laatste hebben daarbij
het voordeel dat ze kunnen leren van de ervaringen van de eerste, en
bovendien gebruik kunnen maken van de vruchten van de ontwikke-
ling elders. Dit zou een verkorte weg naar de ontwikkeling van een
welvarende samenleving vergemakkelijken.
De realiteit in de traditionele samenlevingen bleek echter niet zo een-
voudig to veranderen. De diffusie van technologie, kapitaal en in-
stituties leverde niet de verwachte 'take-off. Succes bleef, helaas, uit.
Door de moderniseringstheoretici werd dit veelal geweten aan het ge-
brek aan interne sociale orde waardoor de traditionele elementen uit de
samenleving erin slaagden hun belangen to bestendigen en de ver-
nieuwende elementen werden gehinderd. Niet de theorie was fout,
maar de praktijk.

Het belangrijkste probleem van de moderniseringsopvatting is dat ont-
wikkeling (of modernisering) a-politiek en a-historisch wordt opgevat:
- a-politiek in de zin dat ontwikkeling onvermijdelijk is indien de

juiste recepten gevolgd worden;
- a-historisch in de zin dat de geschiedenis wordt voorgesteld als een

vaste opeenvolging van de verschillende fasen.

c. Een tegenoffensief: de afhankelijkheidstheorie
Ondanks de pogingen tot modernisering bleef ontwikkeling uit. Sterker
nog, de positie van de ontwikkelingslanden in het internationale sys-
teem verslechterde bij voortduring. De belangrijkste verklarende factor
daarvoor was dat de ontwikkelingslanden vooral gespecialiseerd waren
in de produktie van grondstoffen, terwijl de westerse, geindustriali-
seerde landen zich toelegden op (bewerkte) eindprodukten. De laatste
stegen voortdurend in prijs ten opzichte van de eerste, waardoor de
ontwikkelingslanden zich gedwongen zagen steeds meer grondstoffen to
verkopen om dezelfde hoeveelheid eindprodukten to kunnen kopen.
Met andere woorden, de grondstoffenproducenten (lees ontwikkelings-
landen) werden geconfronteerd met een verslechterende ruilvoet.
Vooral in Latijns Amerika is daarnaar onderzoek gedaan'>. Uiteinde-
lijk werd de kritiek op de moderniseringsopvatting en de praktijkerva-
ring van overheden in ontwikkelingslanden samengesmeed tot de af-
hankeli j kheidstheorie.

Ondanks alle onderlinge verschillen kunnen toch een aantal gemeen-
schappelijk uitgangspunten van de afhankelijkheidstheorie(en)) wor-
den geformuleerd:
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1. onderontwikkeling in de perifere gebieden (de ontwikkelingslan-
den) is de keerzijde van het ontwikkelingsproces in de metropolen
(de geindustrialiseerde landen);

2. sinds hun kolonisatie, wordt de dynamiek van de ontwikkeling in
de perifere gebieden bepaald door de dynamiek van het kapitalis-
tisch wereldsysteem (de internationale arbeidsdeling);

3. de enig mogelijke uitweg is een radicale breuk met dat kapitalis-
tische wereldsysteem door een socialistische revolutie.

Het deprimerende aan deze analyse is dat ontwikkeling per definitie
onmogelijk wordt geacht. Gedeeltelijk moet hier ook de aantrekkelijk-
heid van de theorie voor overheden in ontwikkelingslanden worden
gezocht. Was het bij de moderniseringsbenadering nog zo dat het uit-
blijven van ontwikkeling to wijten was aan een onjuist beleid, in de
afhankelijkheidsbenadering was onderontwikkeling het onvermijdelij-
ke gevolg van de kapitalistische landen. Behoudens de afscheiding van
het wereldsysteem was er niets dat de lokale overheden konden doen
om een ontwikkeling van enige betekenis op gang kon brengen.
Net als bij de moderniseringsopvatting, werd ook nu weer de belang-
rijkste kritiek op de houdbaarheid van de vooronderstellingen van de
afhankelijkheidstheorie door de concrete ontwikkeling in een aantal
ontwikkelingslanden geformuleerd. Met name de zogenaamde Newly
Industrializing Countries: (Zuid-)Korea, Taiwan en Singapore.

Technologie-overdracht

a. Technologie en modernisering
Zoals hierboven al is aangegeven, speelde technologie in de opvatting
van Rostow een voorname, dynamiserende rol. In de neo-klassieke
opvatting kan technologie worden gekarakteriseerd door de verhouding
tussen de hoeveelheden kapitaal en arbeid die ingezet moeten worden
om die technologie to benutten. Bovendien wordt er van uitgegaan dat
kapitaal en arbeid uitwisselbaar (of substitueerbaar) zijn. Door de keu-
ze van de juiste technologie voor de produktie van een bepaald produkt
of voor de keuze van de produktie van een bepaald produkt, kan opti-
maal gebruik gemaakt worden van de aanwezige produktiefactoren.
Een hoogwaardige technologie is kapitaal intensief en arbeidsextensief,
een eenvoudige technologie daarentegen is kapitaal extensief en ar-
beidsintensief. Dit valt op vrij eenvoudige wijze to vertalen naar een to
volgen technologie-strategie. De westerse landen kennen een overvloed
aan (relatief goedkoop) kapitaal, terwijl arbeidskracht duur is. Lo-
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gischerwijze zullen in deze landen vooral hoogwaardige technologieen
toegepast worden. De ontwikkelingslanden hebben tekort aan kapitaal,
wat mede daardoor relatief duur zou moeten zijn, en overschot aan
goedkope arbeid. Deze landen zullen vooral laagwaardige technologieen
kiezen voor de produktie van die goederen die zich daarvoor lenen.

De aantrekkelijkheid van deze voorstelling van zaken ligt vooral in de
eenvoud van de recepten die er uit volgen. Toch kunnen de nodige
problemen aangegeven worden:
- In abstracto kan weliswaar worden aangetoond dat, op het niveau

van de samenleving als geheel, een bepaalde technologiekeuze de
juiste is. Dit wil echter nog niet zeggen dat ondernemers zich in
hun technologiekeuze laten leiden door diezelfde logica. Hierdoor
kan een discrepantie ontstaan tussen de juiste' technologie en de
9gekozen' technologie.

- De theorie gaat uit van de beschikbaarheid van meerdere technolo-
gieen waarmee concurrerend geproduceerd kan worden. In de
praktijk zal het aantal alternatieve technologieen beperkt zijn.
Aangezien technologische ontwikkeling in hoge mate gestuurd
wordt door institutes en bedrijven in de geindustrialiseerde lan-
den, zullen de nieuwe technologieen vooral kapitaal-intensief en
arbeids-extensief zijn. Oudere technologieen, waar de ontwik-
kelingslanden bij wijze van alternatief een beroep op zouden kun-
nen doen, zijn in de praktijk niet altijd meer leverbaar en/of de
reserve-onderdelen zijn niet meer verkrijgbaar.

- In de praktijk zullen de prijzen van kapitaal en arbeid (in de vorm
van de hoogte van de wisselkoers en de hoogte van het loon) niet
altijd een juiste afspiegeling vormen van hun relatieve schaarste. In
een dergelijk geval wordt dus een onjuiste technologiekeuze ge-
maakt. De tegenwerping, dat de enige taak van de overheid om de
juiste technologiekeuze to stimuleren is erop toe to zien dat de
prijzen van kapitaal en arbeid in overeenstemming zijn met hun
relatieve schaarste, snijdt weinig hout. De hoogte van het loon en
de wisselkoers van de eigen valuta ten opzichte van andere valuta
kan niet eenzijdig worden vastgesteld door de overheid op basis
van overwegingen als relatieve schaarste, maar is het resultaat van
politieke, culturele en sociale onderhandelingsprocessen.

- Technologie kan niet worden gekarakteriseerd door uitsluitend to
letten op kapitaal en arbeid. Andere produktiefactoren (als bij-
voorbeeld omgevingsfactoren, institutionele inbedding, relatieve
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schaarste aan goed opgeleid personeel, milieu, ervaring, vaardighe-
den) spelen een belangrijke rol.

b. Technologie en afhankelijkheid
In de ogen van de afhankelijkheidstheoretici beschikken de ontwik-
kelingslanden over een zwakke technologische basis, waardoor deze
landen niet in staat zijn to concurreren met producenten uit westerse
landen. Bovendien zijn de producenten in ontwikkelingslanden, door
het bestaan van deze technologische kloof, niet of nauwelijks in staat
om de mogelijkheden van die westerse technologie produktief to ge-
bruiken. Sterker nog, de overdracht van technologie werd zelfs be-
schouwd als het moderne middel waarmee de afhankelijkheid van de
ontwikkelingslanden niet alleen in stand werd gehouden, maar zelfs
versterkt. In de woorden van Furtadob): "dependence was maintained
by controlling the assimilation of new technological processes through
the installation of produktive activities within the depedendent econo-
mies, all under the control of groups integrated into the dependent eco-
nomies."
De geringe toegang tot nieuwe technologiean, gecombineerd met het
verloren gaan van reeds bestaande technologische vaardigheden leiden
tot een verdere verdieping van de afhankelijkheid.

Een voorbeeld van de slechte toegankelijkheid van (een deel) van de in
het Westen aanwezige technologische kennis, kan worden teruggevon-
den bij een project in Mongolia. Het doel van dit project was het 'pro-
duceren' van enzymen uit slachtafval. Helaas leverde dit nogal wat
technische problemen. Zo was men niet in staat om steriel of zelfs maar
a-septisch to produceren volgens de regels van de Good Manufacturing
Practices, was er sprake van overcapaciteit, gebrekkig management enz.
De staf van het project werd op missie gestuurd in een poging steun to
zoeken voor de oplossing van een aantal van deze problemen. Met der-
gelijke verzoeken werden in Europa onder andere NOVO en Hoechst
bezocht. Helaas bleek geen van deze bedrijven bereid assistentie to
verlenen, hoewel ze, als grote enzym-producenten, over de benodigde
kennis beschikten.
Een ander befaamd voorbeeld is de poging van de Asian Development
Bank en de overheid van Indonesia om het gebruik van High Yielding
Varieties van rijst mogelijk to maken op Bali. Daartoe werd, naast
voorlichting, een stelsel van dammen en kanalen aangelegd om de ver-
deling van water over de diverse gebruikers to reguleren. Totale inves-
tering 24 miljoen US$ tussen 1978 en 1984. Dit systeem kwam in de
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plaats van het traditionele systeem van waterverdeling door de
priesters. De superioriteit van het laatstgenoemde, traditionele, model
van waterverdeling in termen van opbrengst en optimale benutting van
het aanwezige water, werd nog wel op technologisch zeer hoogwaardige
wijze aangetoond: met behulp van computermodellen.

Dergelijke analyses en voorbeelden vormden voor Sagasti aanleiding
een verschil to maken tussen enerzijds landen met een endogene tech-
nologische basis (de westerse landen) en anderzijds landen met een
exogene technologische basis (de ontwikkelingslanden). In de eerstge-
noemde landen zijn wetenschap, technologie en produktie met elkaar
geintegreerd. Met andere woorden: de wetenschap richt zich op pro-
blemen die, onder andere, in de produktie worden aangetroffen. De
oplossingen worden vervolgens vertaal in technologie, en deze words
weer in het produktieproces toegepast. In de ontwikkelingslanden is
geen sprake van een dergelijke integratie maar bestaan de verschillende
terreinen in isolatie of in het geheel niet. De wetenschappers zijn ster-
ker verbonden met de wetenschappers in de westerse landen dan met
de lokale problemen, de technologische sector is in het algemeen zeer
slecht ontwikkeld, terwijl in de produktie veelal geimporteerde techno-
logieen worden toegepast.
Deze analyse kan tevens gebruikt worden om de ruimte en de richting
van technologiebeleid in ontwikkelingslanden aan to geven. De nood-
zaak voor een to voeren technologiebeleid komt voort uit de constate-
ring dat van een integratie tussen wetenschap, technologie en produktie
geen sprake is, en uit de constatering dat een dergelijke integratie,
mede door de verbindingen met de westerse landen, ook niet spontaan
zullen ontstaan. Anders dan een aantal westerse landen, waaronder
Nederland, beschikken de meeste ontwikkelingslanden over een uit-
gesproken wetenschaps- en technologiebeleid en over een apart Minis-
terie van Technologie.

Over de richting van het technologiebeleid kan het volgende worden
opgemerkt. In algemene zin wordt de richting bepaald door de wens om
de integratie tussen de verschillende onderdelen tot stand to brengen.
De manier waarop een dergelijke integratie tot stand gebracht kan
worden, verschilt nogal, afhankelijk van de opvattingen. Laten we als
uiterste voorbeelden het beleid van India en dat van Indonesia opvoe-
ren.
De Indiase overheid probeert de integratie to bewerkstelligen door to
starten vanuit de wetenschap. De volgende stap bestaat er dan uit dat
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deze wetenschappelijke inzichten worden vertaald in technologieen
bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een kapitaalgoederenindustrie.
De laatste stap is dan de toepassing van die produktiemiddelen in de
industrie, mede mogelijk gemaakt door opleiding en training.
De Indonesische overheid daarentegen hanteert, in de persoon van mi-
nister Habibie, precies de omgekeerde volgorde. Als startpunt wordt de
produktie van zeer hoogwaardige goederen (bijvoorbeeld vliegtuigen)
met behulp van dito technologieen, genomen. Door samenwerkingsver-
banden aan to gaan met westerse ondernemingen, worden betreffende
technologieen geimporteerd, met de uitdrukkelijke strategie na verloop
van tijd een 'endogenisering' van die technologieen to laten plaatsvin-
den. Lokale (kleine) ondernemers worden gestimuleerd als toeleveran-
ciers to gaan functioneren en lokale onderzoeksinstituten worden uitge-
nodigd zich de technologie eigen to maken, veranderingen to suggere-
ren, en tenslotte zelfstandig technologieen to ontwerpen. Op deze wijze
verspreid de technologie zich geleidelijk door de gehele samenleving.

Naast dergelijke veelomvattende strategieen kunnen ook kleinere
maatregelen aangegeven worden die tot doel hebben de integratie tus-
sen wetenschap - technologie - produktie to versterken. Dergelijke
maatregelen kunnen in vele landen aangetroffen worden:
- de registratie van technologische transakties, eventueel gecombi-

neerd met het geven van voorlichting aan ondernemers over moge-
lijkheden op technologisch gebied en het stellen van beperkende
voorwaarden bij investeringen (bi j voorbeeld ten aanzien van de
bijdrage van lokale ondernemers). Het belangrijkste middel dat
ingezet kan worden om die registratie of to dwingen is de toegang
tot vreemde valuta om de aankoop van de technologie mogelijk to
maken. Het monopolie op vreemde valuta was voor MITI (het Ja-
panse Ministry of International Trade and Industry) het belang-
rijkste machtsmiddel in de vormgeving van de na-oorlogse Japanse
industrie.

- de overheid kan in het beleid een voorkeur laten blijken voor be-
paalde vormen van samenwerking met buitenlandse investeerders.
Een dergelijke voorkeur heeft ook gevolgen voor (de toegang) tot
de toegepaste technologie. Grofweg varieren de mogelijkheden
daarbij van turn-key (de fabriek kanten klaar afgeleverd) via di-
recte investeringen tot samenwerkingsverbanden tussen onderne-
mingen.
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Het succes van een aantal ontwikkelingslanden om, in weerwil van het
pessimisme van de afhankelijkeidstheoretici, een eigen technologische
ontwikkeling op gang to brengen, bracht steeds meer auteurs ertoe om
die successen to beschrijven en naar de oorzaak ervan to zoeken, daar-
bi j onder andere de volgende uitgangspunten hanterend:
- Ontwikkelingslanden zijn geen achtergebleven kopieen van de

westerse landen, maar samenlevingen die gekenmerkt worden door
een eigen dynamiek, wetmatigheden, sociale samenhangen, poli-
tieke verhoudingen. Deze verhoudingen zijn de resultante van de
interactie tussen kapitalistische en pre-kapitalistische verhoudin-
gen. De aandacht voor ontwikkelingslanden als zelfstandige cate-
gorie is daarmee niet alleen gerechtvaardigd, maar ook nood-
zakelijk om, bijvoorbeeld op het gebied van de technologische
verandering, to kunnen komen tot zinvolle analyses en aanbevelin-
gen.

- Technologie en technologische verandering zijn neutraal noch au-
tonoom, maar beinvloeden en worden beinvloed door het politieke,
sociale, culturele en economische krachtenveld waarbinnen - ook
in ontwikkelingslanden - het beleid geformuleerd en geimplemen-
teerd moet worden en de technologie ontwikkeld wordt.

Om het proces van technologische verandering in ontwikkelingslanden
toegankelijk to maken, verschuift de nadruk in de analyse naar de ove-
rdracht van technologie als proces in een dynamische omgeving in
plaats van een eenmalige gebeurtenis. Hierin speelt het concept van de
'technologische capaciteit' een vooraanstaande rol. Een dynamisch ver-
band tussen de verschillende capaciteiten wordt aanwezig verondersteld
waarbij het, afhankelijk van diverse sociale, politieke en economische
factoren, niet onmogelijk is dat het beheersen van de ene capaciteit als
opstapje fungeert voor een volgende.

Fransman') onderscheidt de volgende technologische vaardigheden of
capaciteiten:
1. identificeren en selecteren van de meest geschikte technologieen;
2. gebruiken, toepassen van die technologieen;
3. aanpassen van produkten en processes aan de lokale omstan-

digheden;
4. verbeteren van produkten en processen via kleine innovaties;
5. ontwikkelen van nieuwe produkten en processen;
6. verrichten van fundamenteel onderzoek en de 'vertaling' ervan in

produktieve toepassingen.
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Andere auteurs gebruiken, in hun pogingen de technologische ontwik-
kelingen in met name de Newly Industrializing Countries to beschrij-
ven, vergelijkbare onderverdelingen. Zo beschrijft Kim) de ontwik-
keling van de Koreaanse electronica-industrie aan de hand van het
onderscheid tussen de toepassing (implementation), aanpassing (assimi-
lation) en de verbetering (improvement) van de geimporteerde techno-
logieen. Interessanter is echter dat Kim tevens aangeeft wat, naar zijn
mening, de rol van de overheid is bij de overgang van de ene naar de
andere capaciteit: wat is de samenhang tussen de bevordering van de
ontwikkeling van technologische capaciteit en de algemene ontwikke-
lingsstrategie?

In Korea ging de fase van de toepassing van de geimporteerde tech-
nologie gepaard met een beleid van import-substitutie. Door hoge tol-
muren in to stellen beschermde de Koreaanse overheid de interne
markt. Hierdoor konden de Koreaanse producenten zich de technologie
eigen maken zonder dat ze meteen van die markt worden geconcur-
reerd. Met het in toenemende mate beheersen van de technologie, kon
die bescherming geleidelijk afgezwakt worden. Het beleid van import-
substitutie maakte plaats voor een beleid gericht op export-promotie.
De overheid stimuleerde het lokale bedrijfsleven tot produktie voor de
wereldmarkt, met als belangrijkste sterke punten ten opzichte van de
internationale concurrenten: de opgedane ervaring en de lage loonkos-
ten.
Op analoge wijze kan de Japanse technologische ontwikkeling gedu-
rende de laatste eeuw beschreven worden. Voor een zeer interessante
poging, met name door de nadruk die de auteur legt op de rol van de
Japanse bureaucratie, kan Johnson9) aanbevolen worden.

Het grootste gevaar van dergelijke analyses is dat de voorbeelden wor-
den verabsoluteerd: als andere ontwikkelingslanden de vicieuze cirkel
van technologische afhankelijkheid willen doorbreken, moeten ze sim-
pelweg de Japanse of Koreaanse recepten toepassem Dit betekent in
feite een teruggang naar de Rostowiaanse benadering die we eerder
gezien hebben.
Dat het toepassen van die recepten niet werkt, kan aangegeven worden
aan de hand van het voorbeeld van Thailand. In een studie10) werden
de technologische capaciteiten van de Thaise industrie in een aantal
sectoren onderzocht. Op de volgende capaciteiten werd een score gege-
ven varierend van 0 (geen enkele capaciteit) tot 5 (uitstekend, ver-
gelijkbaar met leidende ondernemingen in de wereld): verkrijgen
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(acquisition), gebruiken (operation), aanpassen (adaption), ontwikkelen
(innovation).

Het Thaise beleid van import- substitutie in de jaren '50 en '60 leidde
ertoe dat inferieure produkten tegen (te) hoge prijzen op de binnen-
landse markt verkocht werden. Sinds de jaren '70 is de Thaise overheid
overgeschakeld op een beleid van export-promotie. Dit alles nog geheel
conform het Japanse of Koreaanse vorbeeld. Echter, in tegenstelling tot
de Japanse en Koreaanse ondernemers, importeerden de Thaise onder-
nemers de benodigde technologieen. Deze worden net zolang toegepast
tot de invoer van meer geavanceerde technologie -onder invloed van de
concurrentie- noodzakelijk wordt. De 'acquisitive' en 'operational'
capabilities zijn dientengevolge redelijk ontwikkeld. Deze worden in-
geschat op niveau 3: good capability, leading Thai firms. De overige
capaciteiten zijn echter niet of nauwelijks tot ontwikkeling gekomen.
Met andere woorden, de endogene technologische capaciteiten komen
niet van de grond. De bevindingen waren ook daarom zo interessant
omdat ze geldig waren voor alle bedrijven, onafhankelijk van de
marktorientatie van de bedrijven (export, binnenlandse markt), de
eigendomsverhoudingen (Joint Venture/directe investeringen - Thaise
bedrijven), de omvang van het bedrijf, promotion status (de mate
waarin het bedrijf gesteund wordt door de Thaise investeringsraad).

In de praktijk blijkt het formuleren en uitvoeren van beleid niet zo
eenvoudig als het lijkt. Het bestaande politieke en sociale krachtenveld
in iedere samenleving voorkomt dat universele oplossingen geformu-
leerd kunnen worden voor - ogenschijnlijk - gelijksoortige problemen.

Een andersoortige benadering

Inschattingen van de (sociale, economische en politieke) effecten van
overdracht van technologie van westerse naar ontwikkelingslanden in
de vorm van projecthulp of directe investeringen, vereisen een veel
breder analysekader dan tot dusverre gehanteerd werd. In een dergelijk
kader dient, in betrekkelijk willekeurige volgorde, aandacht besteed to
worden aan: de eigenschappen van de technologie in kwestie, de sociale
omgeving waarin die technologie tot ontwikkeling is gekomen, de soci-
ale omgeving waarin de technologie toegepast wordt, en de produktie-
problemen waarop de technologie een antwoord is.
Technologie en technologische ontwikkeling zijn niet neutraal of toe-
vallig. Technologieen zijn de antwoorden op de problemen waal or
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een samenleving zich gesteld ziet, problemen die sociaal en politiek
gedefinieerd zijn en niet per definitie uitsluitend objectief 'technisch'
zijn. Technologieen bevatten als het ware een 'streepjescode: een af-
spiegeling van de politieke, sociale en culturele waarden waarbinnen de
technologie tot stand gekomen is.
In het verlengde daarvan wordt de vraag interessant of we in staat zijn
die 'streepjescode' to ontcijferen om zo in staat to zijn de politieke,
sociale en culturele effecten bij de overdracht van technologie in ont-
wikkelingsprojecten to kunnen inschatten.

Gezien de vele aandacht die reeds uitgaat naar de technische kant van
het verhaal, kan deze bijdrage opgevat worden als een pleidooi vooral
(ook) aandacht to besteden aan het maatschappelijke krachtenveld
waarin de technologie toegepast wordt de zogenaamde countervailing
powers die ervoor zorgen dat de technologie op zijn plaats blijft, bin-
nen maatschappelijk aanvaardbare normen blijft. De uitgangsstelling is
dat slechts de omgeving waarin de technologie tot ontwikkeling komt -
als antwoord op de 'eigen' problemen- is in staat de juiste countervai-
ling powers to genereren. De totstandkoming en effectuering van wet-
geving en de daarmee samenhangende normering (als een van de voor-
beelden van maatschappelijke krachten die een technologie op de plaats
houden) vindt gelijktijdig en in dezelfde maatschappelijke omgeving
plaats als die waarin de technologie tot ontwikkeling komt. Normen
worden aangepast aan wat -technisch- haalbaar is, en omgekeerd, tech-
nologie wordt aangepast aan de normen.

Bij de overdracht van technologie is de omgeving niet uit zichzelf in
staat om goed gefundeerde tegenkrachten to genereren. Er dienen zich
dan twee opties aan:
1. geen (extra) maatregelen worden genomen; de eventuele effecten

(zowel negatief als positief) worden op de koop toe genomen. Dit
uitgangspunt is zowel bij sommige effecten als bij sommige tech-
nologieen onaanvaardbaar;

2. pogen bij to dragen aan de ontwikkeling van countervailing powers
als inherent onderdeel van het project.

Om tot dat laatste gericht in staat to zijn, is het noodzakelijk om:
- de technologie in kaart to brengen (streepjescode technologie);
- het maatschappelijke krachtenveld van de 'ontvangende' samenle-

ving in kaart to brengen (streepjescode maatschapij).
Aan de hand daarvan kunnen, mede afhankelijk van de criteria die
bijvoorbeeld door de donororganisatie gehanteerd worden, de to ver-
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wachten problemen geinventariseerd en geestverwanten en medestan-
ders geidentificeerd worden. Dit levert de informatie die noodzakelijk
is om een strategie to ontwikkelen die mogelijkheden biedt voor de
beinvloeding van de toepassing van technologie in de gewenste rich-
ting.
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Perspectieven
L. de la Rive Box

Ik zal beginnen met mijn conclusies, in de vorm van een zestal stellin-
gen om vervolgens enkele daarvan enigszins uit to werken.
De eerste conclusie: melk is in de derde wereld het belangrijkste pro-
dukt van dierlijke oorsprong, en op twee na het belangrijkste land-
bouwprodukt. Rundveehouderij blijft alleen al hierdoor van belang in
de nederlandse rundveeprogramma's.
Mijn tweede conclusie: regionale verschillen in ontwikkelingslanden
zijn zo groot dat er geen algemene ontwikkelingsrecepten mogelijk
zijn. Een differentiatie naar vele niveaux is vooraf nodig, indien dat
niet gebeurt zitten we verkeerd.
De derde conclusie: bedrijfsstelsels verschillen erg naar continent en
naar zone. In Afrika bijvoorbeeld zijn 58% van de veehouders pastora-
listen. In het algemeen is slechts 1% van de bedrijfstelsels intensief. Als
we dan het onderzoek naar technologieontwikkeling beschouwen zien
we dat deze verhoudingen hier omgekeerd zijn. Er is vrijwel geen on-
derzoek geweest naar pastorale veehouderij. Mijn stelling is dat indien
we aan een andere technologie-ontwikkeling gewerkt zouden hebben,
en indien we onze prioriteiten anders gesteld zouden hebben, dat wel-
licht meer inzicht in - en meer mogelijkheden voor - de ontwikkeling
van pastorale stelsels mogelijk zou zijn geweest. Ongeveer 50% van de
gronden in de ontwikkelingslanden zijn nog 'pastoraal', er is dus alle
reden om meer naar pastorale veehouderij to kijken.
Als vierde conclusie: de functionele interventies in veehouderijontwik-
keling, zowel bij de Wereldbank als in de Nederlandse programma's
waren gericht op overdracht van technologie in de intensieve veehou-
derij, in tegenstelling tot een aanpassingsstrategie waarbij kennis van
lokale bevolking als uitgangspunt werd genomen. Mijn stelling is dan
ook weer dat indien dat wel was gebeurd de technologieontwikkeling
veel secuurder zou zijn geweest. Er is alle reden om daar het Neder-
landse beleid op aan to passen.
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De vijfde conclusie luidt: er is een differentiatie naar doelgroep nodig.
Er zijn bijvoorbeeld vele studies over vrouwen en veeteelt. Ik wil er
twee noemen. Wayumi heeft een studie gedaan naar de besluitvorming
onder vrouwen en mannen. Uit deze studie blijkt dat wanneer mannen
om hun opinie of om informatie gevraagd wordt over veehouderij-
activiteiten, ze vrijwel uitsluitend hun eigen activiteiten daartoe reke-
nen en de activiteiten van vrouwen nauwelijks meenemen. Ze heeft
statistisch aangetoond dat daardoor stelselmatig een vertekening is ge-
komen in het beeld dat wij hebben van activiteiten van vrouwen op het
gebied van veehouderij. De tweede studie is van Walters Bayer over de
Fulani in Nigeria in West Afrika, waaruit blijkt dat niet alleen de vee-
houderij direct van belang is, maar ook wat er met de produkten ge-
beurt. Daar ligt de belangrijkste bron van inkomen en daarbij spelen
vrouwen de belangrijkste rol. Slechts wanneer we inzicht hebben in wat
de vrouwen doen met de verwerking van de produkten, kunnen wij
inzicht krijgen in mogelijkheden tot verbetering van de sociaal-econo-
mische status.
De zesde en laatste conclusie vormt een pleidooi voor aangepaste vee-
houderij ontwikkeling. Geen top-down of monopolie aanpak, die is
fataal voor ontwikkelingslanden zoals vele statistieken hebben aange-
toond. Overigens is dit ook fataal geweest voor de Nederlandse land-
bouw. Men kan goed beargumenteren dat de slechte ontwikkeling in de
Nederlandse veefokkerij in de jaren zestig en zeventig het resultaat is
geweest van veel to enge opvattingen, met name van een monopolisti-
sche stellingname daarin. Juist een grotere differentiatie en een grotere
deelname van diverse fokrichtingen had een grotere mogelijkheid ge-
geven voor het overleven van dit deel van het Nederlandse agrarische
bedrijfsleven. Het tweede deel van deze stelling is dat lokale kennis
kan worden ingebracht met een aantal verschillende methoden. In
Zambia heeft Stuart Kean consulenten, zogenaamde liaisonofficers,
ingebracht tussen onderzoek en voorlichting. Het is wet degelijk moge-
lijk om deze liaisonofficers lokale kennis in to laten brengen en to laten
circuleren onder boeren, telers en onderzoekers. Een andere methode
die vaak wordt gebruikt is om to werken middels NGO's (niet gouver-
nementele organisaties).

Achtergronden
Ik wil een paar van de stellingen verduidelijken aan de hand van wat
achtergrondgegevens.
Het belangrijkste produkt in de derde wereld is rijst, dat 94 miljard
dollar opbrengt, het tweede is brandhout en het derde is melk. Onge-
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acht de kritiek die er op veel melkontwikkelingsprojecten is geweest,
dienen we to beseffen dat het nog steeds een belangrijk product is en
dat we een belangrijke rol kunnen spelen bij het in stand houden van
die produktie. Daarbij is het wat Nederland betreft geen zaak van het
exporteren van Nederlandse technologie in zijn geheel, het gnat om het
exporteren van specifieke kennis, op specifieke terreinen waar de vee-
houderij daar van zou kunnen profiteren. De tijd dat Friese koeien
werden geexporteerd is echt voorbij. Nu is de tijd aangebroken dat
bepaalde, specifiek Nederlandse deskundigheden worden ingebracht in
nationale onderzoekprogramma's en nationale ontwikkelingsprogram-
ma's. Daar is de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking sterk bij
betrokken.
Het tweede punt was differentiatie per regio. De Nederlandse ontwik-
kelingssamenwerking richt zich op Afrika, omdat daar zich het grootste
falen heeft voorgedaan. Enkele gegevens: voor de periode 1960-1985
heeft de Wereldbank berekend dat er voor ongeveer 1,5 miljard aan
projecten is uitgeschreven; 36% van deze projecten had een rendement
van minder dan nul, 38% had een rendement dat iets boven de 10% lag.
Als de gegevens worden opgedeeld per regio zien we dat in oost en
zuidelijk Afrika het gemiddelde rendement van de veehouderijprojec-
ten zo ongeveer min 8% was en in west Afrika min 3%. De conclusie is
dan ook dat het beleid heeft gefaald. We zijn to grootschalig bezig ge-
weest, de Wereldbank misschien nog wel langer dan Nederland, maar
ook Nederland heeft wat dat betreft gefaald.
Het derde punt was differentiatie in bedrijfstelsels. Zoals vermeld be-
staat 58% van de veeteelt in Afrika uit nomadisme of transhumance.
Dat is veel meer dan in de rest van de wereld. Het landbouwkundig
onderzoek dat zich richt op de veeteelt is sterk op andere bedrijfsstel-
sels gericht, zoals op intensievere veehouderij, en komt nauwelijks toe
aan de problematiek van de Afrikaanse veehouders. In de meeste an-
dere landen vormen nomadisme en transhumance een veel kleiner deel,
mondiaal gezien maar 15%, tegenover 58% in Afrika. Dat heeft tot
gevolg gehad dat zowel onze kennis als onze technologie onvoldoende is
om de problemen van de Afrikaanse veehouders aan to pakken. Er zijn
strategieen ontwikkeld om de problemen die we in de jaren tachtig
gesignaleerd hebben het hoofd to bieden. Allereerst is de nadruk op een
technische orientatie van die projecten to eenzijdig geweest. Op het
ogenblik hebben nog maar 8 tot 10% van de DGIS-projekten in deze
sector nog uitsluitend technische orientatie. De meeste projekten heb-
ben een meer geintegreerde rurale ontwikkelingsorientatie.
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Door die technische orientatie in het verleden waren de projecten ook
niet duurzaam, ze konden niet worden gecontinueerd en dat heeft eer-
dergenoemde slechte rendementen opgeleverd. Welke aanpak kunnen
we daar tegenover stellen? Allereerst een veel meer integrale aanpak.
Ten tweede is het vooronderzoek niet meer zo specialistisch maar veel
meer multi-disciplinair. Farming System Research wordt ook voor
veehouderij steeds meer bedreven. Tenslotte ook bredere opleidingen.
De Wageningse opleidingen waren zeer specialistisch georganiseerd, de
nieuwe Msc.-opleiding is veel breder georienteerd. Maar het gnat ook
om vervolgopleidingen, het is niet meer voldoende om een beperkte
technische opleiding to hebben. Er wordt steeds meer gevraagd naar
Phd.'s en naar verdergaand onderzoek. We kunnen zien dat Nederland,
voor wat betreft onderzoek in deze sector, steeds meer op een niveau
begint to komen van andere landen. Wanneer we ons in deze richting
willen ontwikkelen zullen meer promovendi nodig zijn. Wat dat betreft
loopt de veehouderij sector nog duidelijk achter bij andere sectoren in
het wetenschappelijk onderzoek.

Evaluatie en beleid
Wat betekent dit voor het DGIS? Enkele jaren geleden zijn 23 project-
rapporten geevalueerd door de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking
to Velde (IOV). Die evaluatie is hard geweest. Dit heeft geleid tot in
een sectordocument: Veehouderij in ontwikkelingslanden. Daarin zijn
de belangrijkste beleidsconclusies verwerkt.
Ik wil hier graag een anecdote vertellen over een project in Pasto,
waarin dezelfde fasen zijn doorgemaakt als waarvan in het IOV-rap-
port wordt gesproken. Vliegtuigen vol met mooi Nederlands vee wer-
den overgevlogen. Dit was natuurlijk prima voor de Nederlandse ver-
kopers, maar dit vee bleek minder goed to doen in de landen waar het
moest leven. Dit is inmiddels allemaal bekend, maar het is wel goed om
er aan to herinneren dat het de oorsprong was van een aantal projecten
die later nogal wat veranderingen hebben moeten meemaken.
De tweede fase was het creeren van grootschalige melkveebedrijven en
alles wat daarbij hoort zoals de verwerking van de melk in melkfabrie-
ken. De derde fase liet aandacht voor kleinere bedrijven zien, de vierde
fase een geintegreerde aanpak van bedrijven in markten en tenslotte
een laatste fase waarin meer aan aangepaste technologie wordt gewerkt.

Het project in Pasto begon als een grootschalig project, sterk gericht op
de melkproduktie, met een grote melkfabriek. Te zien valt hoe langza-
merhand het hele project zich heeft ontwikkeld tot een veel meer ge-
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integreerde aanpak. Daarbij ging het niet alleen meer om koeien, maar
ook steeds meer om ander vee en kleinvee, zoals bijv. cavia's. Ook wer-
den er steeds meer land- en tuinbouwprodukten verbouwd en een
markt werd ontwikkeld. Daarbij valt to zien dat zo'n typisch neder-
lands melkveeproject langzamerhand is opgenomen in een hele andere
sfeer en met hele andere capaciteiten. Het is de grote verdienste ge-
weest van de projectleiders dat ze die overgang hebben kunnen maken.
Ze werden gedwongen om met een fout concept to starten maar door-
dat ze van hun ervaringen leerden konden ze de projecten veranderen.
Op grond van dit soort ervaringen zijn nu een aantal nieuwe richtlijnen
verschenen die per regio zijn gecontextualiseerd. Dat wil zeggen dat
voor iedere regio wordt nagegaan wat de sociaal-economische, de agro-
economische, de ecologische, de culturele en sociaal-structurele facto-
ren zijn waarmee rekening dient to worden gehouden.

Respect
Ik wil graag besluiten met een paar opmerkingen. Veehouderij zal een
belangrijk element blijven in de Nederlandse ontwikkelingssamenwer-
king. Het sectordocument was niet uitgebracht wanneer minister Pronk
deze mening niet was toegedaan. Het is het eerste sectordocument van
een serie. Het zal in de toekomst niet gaan om veehouderijprojecten als
in de jaren zestig en zeventig, waarover bijzonder sappige verhalen to
vertellen zijn over hoe naief en hoe vol eigen belang die projecten we]
waren.
Ik denk dat een betere aanpak mogelijk is. Ton Diets, een sociaal geo-
graaf, heeft een studie gedaan in Kenia en daar een boek over geschre-
ven: Pastoralists in Dire Straights. Hierin gaat hij na of dit stelsel van
veehouderij nog mogelijk is in de moderne wereld. Zijn conclusies op
basis van economische gegevens en modellen zijn opmerkelijk. De eer-
ste is dat wederopbouw van de veehouderij in deze regio, mits op een
meer commerciele en intensieve wijze bedreven, waarschijnlijk de
meest gezonde economische basis biedt voor de lokale samenleving. Als
tweede concludeert hij dat er veel meer mensen zouden kunnen leven
van deze veehouderij dan nu het geval is. Met andere woorden, ook in
Afrika zijn er wel degelijk mogelijkheden voor de verbetering van
veehouderijstelsels. Het vereist wel dat we ons meer verplaatsen in de
plaatselijke condities en dat we gebruik maken van of meer respect
hebben voor de kennis die daarover ter plekke bestaat.
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J.D. van der Ploeg

Om maar met de deur in huis to vallen: volgens mi j ligt de grote uit-
daging in het zoveel mogelijk vermijden van projekten. Ik ben vrij
veel in zowel Zuid-Amerika als Afrika geweest. Een scene die me al-
tijd geboeid heeft en die ik me nog heel goed herinner is de volgende.
Het speelt in West Afrika. Daar bestaat een heel boeiende handel en
sociaal gereguleerde ruil tussen de verschillende bevolkingsgroepen.
Stel u voor er is een jonge Balanta-boer die uit de kust komt. Hij heeft
veel rijst meegenomen om to ruilen tegen vee. Vee dat door de Fula's
verderop naar het Sahel-gebied toe gehouden wordt. Dat is een schitte-
rend spektakel. Balanta's staan bij de Fula's bekend als veedieven dus
de Fula-eigenaar van het vee probeert to vermijden dat deze Balanta al
to dicht bij zijn koeien komt. Want wie weet is hij er ineens mee van-
door. De Balanta omgekeerd is er heilig van overtuigd dat die Fula een
spitsboef is die hem het liefst een zieke koe verkoopt, zodat hij volgend
jaar weer een koe bij hem zal moeten kopen. Hoe krijg je die koe ziek?
Door hem een kleine naald in zijn staart to steken. Men is is er van
overtuigd dat die naald (of splinter) verder groeit totdat die in het rug-
gemerg terecht komt en de koe ineens dood neer valt. Dus naarmate de
Fula dichter bij de koe komt om hem of to schermen tegen de dief-
zucht van de Balanta is de Balanta er meer van overtuigd dat dit bete-
kent dat die Fula inderdaad bezig is een naald bij de koe in to brengen.
Dat heeft zich eindeloos herhaald in West Afrika en dat herhaalt zich
ten dele nog.
Maar de echte speldeprik is natuurlijk op een heel andere manier uit-
gedeeld. In Senegal is dat al eind vorige eeuw gedaan door de introduc-
tie van de goedkope rijst uit Zuidoost-Azie. In Guinee-Bissau gebeurt
het op dit moment door voedselhulp die in de vorm van goedkope rijst
binnen gebracht wordt. Dit betekent dat er opeens een essentiele scha-
kel in de regionale economieen wegvalt. Men, in ons voorbeeld de Fula,
is niet meer geinteresseerd in de rijst die de rijsttelende volkeren ko-
men aanbieden voor het vee. Dat betekent dat de lokale rijstteelt een
enorme klap heeft gehad, het is zijn outlet kwijtgeraakt. Het betekent
ook dat de veehouderij van de Balanta's sterk achteruit is gegaan en dat
heeft een hele serie negatieve effecten heeft opgeleverd. Het betekent
ook dat het Fula veehouderijsysteem een belangrijke outlet kwijt is. De
ontkoppeling van aanvankelijk onderling nauw verbonden lokale vee-
houderijstelsels en landbouwstelsels en de substitutie van die onderlin-
ge relaties door een systematische koppeling aan de wereldmarkt is
voortdurend de factor die veehouderijstelsels in de derde wereld ont-
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wricht. Ik herinner me een gesprek met een aantal Peruaanse boeren.
Die concludeerden het volgende. Je moet op dit moment eigenlijk een
`held' zijn zo zeiden ze, sterker nog: een beetje een zot zijn, om in Peru
nog melkveehouderij to bedrijven. De kennis is er, de traditie is er, de
weilanden zijn er en de beesten zijn er. Alles is er in principe. Er is
ook een markt voor. Alleen de markt, een stedelijke markt, is gekop-
peld aan de wereldmarkt. Uiteindelijk vormt dat ook een interessant
afzetkanaal voor onze eigen overschotten. De veehouder in de derde
wereld moet dan inderdaad een held zijn, een klein beetje een zot, om
het nog to proberen.
De uitweg ligt niet zozeer in projecten die op dit moment gedoemd zijn
tot gesleutel in de marge maar in het zorgvuldig en gericht afschermen
van regionale of nationale economieen van de wereldmarkt.

In de nota van Pronk over veehouderijactiviteiten in ontwikkelingssa-
menwerking wordt weer meegedaan aan het typische op de borst klop-
pen. Namelijk dat wij in Nederland zo verschrikkelijk veel weten over
veehouderij en ook over de tropische veehouderij. Het is natuurlijk een
verhaal dat, binnen het kader van modernisatie-theorieen en technolo-
gie-overdracht, elke keer op applaus kan rekenen.
Een paar dagen geleden was ik in Overijssel. De directeur van de KI-
vereniging Oost gaf een uiteenzetting waarin hij een beeld schetste
waar we in Nederland naar toe moeten. Het zijn, de tropische veehou-
ders zouden er warm van worden, kleinere beesten. Af van die grote
Holsteiner beesten die we in de loop van de tijd gefokt hebben; kleine
beesten. Die veel minder melk geven en wat beter vlees. Met name ook
in staat om voer van een laagwaardigige kwaliteit, niet opgejaagd met
hele hoge VEM-gehalten, maar minderwaardig ruwvoer, to eten. Ook
meer ziekteresistent. Daar moeten we naar toe. Wanneer al in Neder-
land het klassieke beeld van de vooruitgang in de veehouderij in dig-
gelen ligt, waar zijn we dan mee bezig met onze projecten die we in de
derde wereld aan het opzetten zijn, waarbij we onszelf etaleren als de
deskundigen omdat we zoveel weten van veehouderij?
Meer specifiek gesproken geldt als een van de grote vragen in Neder-
land hoe we herdefinieren wat genetische vooruitgang is. Op dit mo-
ment is dit in de fokkerijwereld in Nederland volstrekt onduidelijk.
Kortom, daar waar we grote problemen hebben gecreeerd in ons eigen
land, kunnen we ons afvragen waar de rechtvaardiging ligt van de
overdrachtsged achte.
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We komen nu bij de gangbare praktijk terecht: ontwikkelingsprojecten.
Wat ik van ontwikkelingsprojecten heb gezien is onthutsend. Gesteld
kan worden dat ontwikkelingsprojecten in allereerste instantie een
complicatiefactor inbrengen. Een ontwikkelingsproject is een variabele
die complicaties introduceert. Ik zal de laatste zijn om to stellen dat
boerenarbeid en veehouden simpele zaken zijn. Het gnat om zeer com-
plexe zaken, hoewel ik moet toegeven dat het afgemeten aan DNA-
probes en noem maar op, het meest eenvoudige ter wereld lijkt. Met
name ook omdat het gnat om een praktijk die ogenschijnlijk geen theo-
rie heeft en waarvan we kunnen denken dat het allemaal heel simpel is.
Ik herinner me een schitterend artikel van Carin Vijfhuizen dat helaas
nog niet gepubliceerd is, over een project om dierlijke tractie, ossen-
tractie, in West Afrika to verspreiden. Wat is er nu simpeler dan ossen-
tractie? Iederereen kan dat leren. Maar daar waar een project opgezet
wordt om ossentractie to verspreiden treden complicerende factoren op.
Elke randvoorwaarde die je waarborgt creeert zijn nieuwe problemen.
Dat leidt weer tot nieuwe interventies, die creeren weer nieuwe proble-
men. Zelfs zoiets simpels als dierlijke tractie wordt een ongelooflijk
lastige klus zodra men dat door middel van projecten wil gaan realise-
ren. Dat kan analytisch uitgewerkt worden, maar ik zal dat nu niet
doen. Laten we voorlopig even stilstaan bij de stelling dat een project-
aanpak waarbij we onze westerse expertise inbrengen om problemen op
to lossen en dat doen in een mentale ordening die een voortgaande kop-
peling van veehouderijstelsels aan de wereldmarktverhoudingen veron-
derstelt, dat dat soort projekten de mislukking in zich dragen. Het ver-
beteren van dat soort projekten betekent zoveel als het kwadrateren
van de complicatie. Het wordt steeds lastiger en dus steeds meer nood-
zakelijk om nog een extra blik projectdeskundigen open to trekken.
Maar daar hebben we een ministerie voor.

Misschien zit het hele drama zelfs ingepakt in de titel van deze lezin-
genserie. Er wordt gesproken over de ontwikkeling van de veeteelt,
over de ontwikkeling van veehouderijsystemen. Maar men ontwikkelt
geen veeteelt of veehouderij. Wat gestimuleerd moet worden, is dat
veehouders, boeren en boerinnen die actief zijn in de veehouderij, erop
vooruit gaan. Dat datgene dat historisch en ook praktisch gezien binnen
handbereik ligt, de bestaande kennis en de endogene ontwikkelingsmo-
gelijkheden, verder benut en uitgebouwd wordt. In de allereerste plaats
is daarvoor nodig dat de bestaanszekerheid vergroot wordt, dat men
zich als Boer of boerin kan verrijken. Dat klinkt misschien als een ta-
boe. In het linkse kamp wordt het zelfs geinterpreteerd als een soort
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'koelakisatie'. Ook in rechtse opvattingen is het een tegendraads idee
want het veronderstelt automatisch dat de markten waarop zij opereren
tot op zekere hoogte afgeschermd worden van internationale handels-
circuits.
Opnieuw dus weer het probleem waarmee ik ben begonnen. Toch kun-
nen we daarvoor heel simpel kijken naar onze eigen geschiedenis. Kijk
naar de opkomst van de veefokkerij in Friesland die vanaf 1860 ook
institutioneel beklijft. Daaraan voorafgegaan is een langdurige periode
van strijd. Een strijd om meer controle to verwerven over de land-
bouwinstituties, om zichzelf een grotere politieke manouvreerruimte
ten aanzien van de stedelijke en landelijke elite to verschaffen en een
lange termijn perspectief to ontwikkelen. Die strijd voor de 'volheid
van magt' (zoals dat toen heette) mondde zowel uit in een opvoering
van 'boerentrots' als in het creeren van een zekere afstand ten ten op-
zichte van bepaalde markten. Het beste jongvee werd niet meer ver-
kocht maar zelf aangehouden. In de voorgaande periode gingen
scheepsladingen vol hooi en mest vanuit Lemmer en Harlingen naar
Holland toe. Dit stopt in de periode van 1840-1860 en men gaat het
aanwenden op het eigen bedrijf. Men neemt, kortom, afstand van be-
paalde markten. Dat verhaal kan verder uitgesponnen worden maar
laten we hiermee volstaan. Men neemt afstand van markten en men
verwerft een eigen politieke en culturele identiteit, een boerentrots,
een lange termijnperspectief. Zaken overigens waarvoor we in het
gangbare vocabulaire van de sociale wetenschappen bijna geen plaats
meer hebben. Wat is boerentrots; een belachelijk begrip. Het past niet
in klassen en niet in functies. Toch blijkt het essentieel to zijn in ont-
wikkelingsprocessen op het platteland.

Wat ontwikkeld moet worden en wat alleen maar mede via de boeren
zelf kan, is de sociaal-economische manouvreerruimte, de eigenwaarde,
het lange termijn perspectief, de cultuur van degenen die produceren.
Dan volgt de ontwikkeling van de veeteelt en de veehouderij, vergeef
me het simplisme wat er noodgedwongen insluipt, vanzel f, zoals dat in
historische processen altijd het geval is geweest. We moeten niet de
illusie hebben dat we dit soort reele processen kunnen substitueren
door technologische interventies, waarbij verkeerde kennis op de ver-
keerde plaats bij de verkeerde mensen gebracht wordt en de zaak nog
verder ontwricht wordt. Zelfs tot het niveau waarop onze voortdurende
interventies een deel van het agrarische vraagstuk zijn geworden.
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Het programme zag er als volgt uit:

A. Twee inleidende avonden:

woensdag 30 januari 1991:
ontwikkelingsproblematiek:
Een tweetal inleidende en probleemstellende lezingen
a. Ontwikkeling structurele aanpassing en landbouw. Ervaringen met
structurele aanpassing in landbouwontwikkeling in de derde wereld.
spreker. Prof.dr. A. Kuyvenhoven (LU, Wageningen)
b. We try all we know". Boerenkennis in het veterinaire voorlich-
tingssysteem in Western Province in Zambia.
spreekster: Mevr.ir.ing. C. Vijfhuizen (SEAT, Zambia; RDP Live-
stock Services, Zeist)

woensdag 6 februari:
Naar een duurzame veeteelt in ontwikkelingslanden.
sprekers: prof. dr. D. Zwart (LU, Wageningen;RUU) en ir. R. de
Jong (LU, Wageningen)

B. Vier thema-avonden:

woensdag 13 februari:
Structurele hervormingen in de veeteeltdiensten in ontwikkelingslan-
den.
spreker. Ir. C. de Haan (Wereldbank, Washington)

woensdag 20 februari:
De overdracht van technologie naar ontwikkelingslanden: in vitro-
fertilisatie of kruisbestuiving.
spreker. Drs. T.A.M. van de Sande (VU, Amsterdam)

woensdag 27 februari
Biotechnologie voor kleine (vee)boeren in ontwikkelingslanden.
spreekster: Mevr. drs. J. Broerse (VU, Amsterdam)

woensdag 6 maart
perspectieven:
sprekers: Mevr. drs. J. Bunders (VU, Amsterdam), Dr.ir. J.D. van
der Ploeg (LU Wageningen), dr. L. de la Rive Box (min. van ont-
wikkelingssamenwerking, Den Haag).
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Personalia

Mevr. drs. J. Broerse is verbonden aan de vakgroep Biologie en Samen-
leving, Vrije universiteit Amsterdam.

Ir. C. de Haan is werkzaam als veeteeltadviseur bij de Wereldbank,
New York.

Drs. R. de Jong is verbonden aan de sectie Tropische Veehouderij van
de Landbouwuniversiteit Wageningen.

Prof. dr. A. Kuyvenhoven is hoogleraar Agrarische ontwikkelingseco-
nomie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.

Dr.ir. J.D. van der Ploeg is verbonden aan de vakgroep Agrarische So-
ciologie van de Niet Westerse Landen, Landbouwuniversiteit Wagenin-
gen.

Dr. L. de La Rive Box is hoofd van het Bureau Beleidsvoorbereiding
van het Directoraat Generaal Internationale Samenwerking.

Drs. T.A.M. van de Sande is verbonden aan de vakgroep Biologie en
Samenleving, Vrije Universiteit Amsterdam.

Mevr. ir.ing. C. Vijfhuizen is coordinator van het Socio Economic Ana-
lysis Team (SEAT) in het Livestock Development Project, Department
of Veterinary and Tsetse Control Services, Zambia.

Prof. dr. D. Zwart is hoogleraar bij de sectie Tropische Veehouderij
van de Landbouwuniversiteit Wageningen. Hij is tevens hoogleraar
Tropische en protozoaire ziekten aan de faculteit Diergeneeskunde van
de Rijksuniversiteit Utrecht.
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