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Je schetst een nogal somber beeld van 
het huidige voedselsysteem, ook al om 
een sense of urgency te creëren. Loop je 
niet het risico dat je daarmee een sense 
of hopelessness creëert, een gevoel van 
na ons de zondvloed?
„Het is zeker niet mijn bedoeling om 
mensen een gevoel van hopeloosheid 
aan te praten, integendeel zelfs, maar 
ik ben niet erg positief over de huidige 
voedselproductie. Het hele systeem is 
erop gericht om zo veel en zo goedkoop 
mogelijk voedsel te produceren. Kwaliteit 
is niet belangrijk en de negatieve effec-
ten worden afgewenteld op mens en 
milieu. Cacao was vroeger een product 
voor de zeer welgestelden, nu koop je het 
voor een paar kwartjes bij het tanksta-
tion. Ik gun het iedereen, maar het gaat 
wel ten koste van de cacaoboeren die 
20 cent per dag verdienen. Dat is zo ver 
beneden de armoedegrens dat hij liever 
naar de stad trekt, waar hij als bedelaar 
nog meer verdient. Dat zie je ook gebeu-
ren; de mensen trekken weg, ze willen 
geen boer meer zijn.”

In je boek is dat een begin van het trans-
formatieproces.
„In meerdere opzichten. De dreigende 
instorting van de cacaoproductie heeft 
geleid tot een sense of urgency in de 
sector. Waar halen we straks onze cacao 
vandaan? Mensen wisten natuurlijk 
allang dat het niet klopte, dat de caca-
oproductie niet duurzaam was, maar nu 
gaat het pijn doen. Dat is de eerste fase. 
Vervolgens gaan bedrijven zoeken naar 
oplossingen; eerst nog voor de Bühne, 
maar als dat niet helpt, gaan ze met hun 
concurrenten en met andere partijen, 
zoals NGO’s en overheden, om de tafel 
zitten. Dat zie je nu in de cacao, maar 

ook in de palmolie, de koffie, de soja. 
Duurzaamheid wordt een thema, niet 
alleen in de marketing, maar in de hele 
bedrijfsstrategie. Er wordt gepraat over 
standaarden, wat is duurzaam, wat niet, 
en je krijgt ook certificeringssystemen. Ik 
zeg niet dat dat de oplossing is, maar het 
is alweer een stap vooruit.”

Certificering is duur en lastig, zeker voor 
kleine boeren. Die kunnen gewoon niet 
meekomen en vallen buiten de boot.
„Ja, en ook daarom is het goed dat veel 
jongeren geen boer willen blijven of 
worden. Urbanisatie is de grootste kans 
om tot transformatie van het voedsel-
systeem te komen. In veel landen is boer 
geen professie, geen vak, maar een so-
ciaal vangnet. Als je niet met iets anders 
je inkomen kunt verdienen, kun je altijd 
nog proberen te leven van een stukje 
land. Dat wordt overigens iedere gene-
ratie steeds kleiner, omdat je het met je 
broers en zussen en hun gezinnen moet 
delen. Maar van een veldje van 500 vier-

kante meter kun je geen inkomen halen. 
Het probleem is dat te veel mensen een 
inkomen moeten halen uit een systeem 
dat te weinig toegevoegde waarde ople-
vert. Daarom is urbanisatie, inclusief het 
creëren van nieuwe werkgelegenheid, 
zo belangrijk. Het is de redding van het 
platteland, als we er tenminste in slagen 
om de goede, gemotiveerde boeren te 
behouden.”

Hoor ik hier een pleidooi voor schaalver-
groting en intensivering?
„Die woorden wil ik niet gebruiken, om-
dat ze een heel verkeerd beeld oproepen 
van megastallen en duizenden hectaren 
monocultuur. In veel sectoren is schaal-
vergroting ook niet de oplossing. Als je 
steeds meer kippen houdt in een stal, is 
de schade als gevolg van de vogelgriep 
ook meteen veel groter. Aan de andere 
kant is extensief vaak een ander woord 
voor armoede, dus daar zit het hem ook 
niet in. Schaalgrootte is niet relevant. 
Waar het om gaat is dat je als boer en 
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In zijn boek onderscheidt Simons vier fasen. De eerste 
is het ontstaan van een sense of urgency – een gevoel 
dat er iets moet gebeuren. Via een aantal incidentele 
projecten, zoals Max Havelaar indertijd bij de koffi  e, 
leidt dat tot de tweede fase, waarin afspraken wor-
den gemaakt over duurzame ontwikkeling, inclusief 
systemen om partijen daaraan te houden. Voor koffi  e 
resulteerde dat in breed gedragen keurmerken, zoals 
Utz Certifi ed – waar Simons aan de wieg stond – en de 
Rainforest Alliance. Ook voor vis, cacao, soja, palmolie 
en andere agrarische producten zijn of worden dit 
soort afspraken gemaakt.
Waar in de tweede fase het onderling wantrouwen 
nog moet worden geneutraliseerd door gedetailleer-
de afspraken over criteria, certifi cering en de chain 
of custody, de verwerking van grondstof tot product, 
kenmerkt de derde fase zich door langzaam groeiend 
vertrouwen tussen bedrijven. Gedetailleerde regels en contracten maken plaats voor het 
ontwikkelen van een gedeelde visie op de toekomst van de sector en over een gezamen-
lijke strategie om daar te komen. Bedrijven doen mee, niet uit de goedheid huns harten, 
maar omdat de nood zo hoog gestegen is, zoals bijvoorbeeld in de cacaosector, dat ze wel 
moeten. 
De vierde fase is die van het level playing fi eld, het creëren van een gelijk speelveld. De 
vrijwillige afspraken die in de derde fase zijn gemaakt - en waar vaak ook lokale overhe-
den bij zijn betrokken - worden gelegaliseerd, zodat ook de achterblijvers mee worden 
gesleurd.

ondernemer voldoende inkomen kunt 
genereren, doordat je niet louter wordt 
afgerekend op prijs, maar op kwaliteit. 
Waarbij kwaliteit ook inhoudt: aandacht 
voor dierenwelzijn, zorg voor milieu en 
biodiversiteit, geen uitbuiting en kin-
derarbeid. Landbouw moet een sector 
zijn waar goed ondernemerschap – en 
dat is veel meer dan een hoog financi-
eel rendement – wordt beloond. Dus als 
er een sleutelwoord is, dan is dat niet 
schaalvergroting of intensivering, maar 
professionalisering.”

Ok, laten we zeggen dat dat het eind-
beeld is. Normaal ontwikkel je een strate-
gie om vanuit de huidige niet-duurzame 
situatie naar dat duurzame eindbeeld te 
komen. In je boek zeg je dat dat niet gaat, 
maar dat je door een aantal fasen heen 

moet, een serie groeistuipen.
„Het zou wel gaan als we allemaal ons 
eigenbelang opzij zouden zetten, elkaar 
compleet zouden vertrouwen en zonder 
tegensputteren ons gedrag zouden ver-
anderen. Dat is de koninklijke weg. Maar 
zo werkt het niet. Misschien tussen een 
paar mensen die elkaar goed kennen, 
maar zeker niet in de grote boze wereld, 
waar allerlei belangen spelen. Daar zijn 
we veroordeeld tot de menselijke weg. 
Nou ja, veroordeeld, misschien is het 
maar goed zo. Dat betekent dat je ervoor 
moet zorgen dat mensen er belang bij 
hebben om hun gedrag te veranderen; 
dat ze een worst voorgehouden krijgen.
Kijk naar de financiële sector. In 2008 

zijn we in een megacrisis gestort, waar 
we nog niet uit zijn. Het heeft ons 3.000 
miljard gekost, maar nog slagen we er 
niet in om goede afspraken te maken. 
De belangen waren en zijn zo groot dat 
nagenoeg alles bij het oude is gebleven. 
Met als gevolg dat de volgende crisis er 
al weer aan zit te komen. Kenmerkend 
voor dit soort problemen, in de finan-
ciële sector, in de voedselsector, is een 
marktsituatie waar het verkeerde gedrag 
wordt beloond en een overheid die niet 
in staat is – en dat is geen verwijt, maar 
een fact of life – om dat te reguleren. De 
enige manier om dat op te lossen is door 
het systeem van binnenuit aan te pas-
sen. Maar daarvoor moet het een aantal 
fasen doorlopen, net als een kind naar 
de volwassenheid. De puberteit is een 
noodzakelijke fase, maar je moet er niet 
in blijven hangen.”

Die faseovergangen gaan niet vanzelf, 
dat zie je aan de financiële sector. Die is 
weer teruggevallen in zijn oude patroon. 
Hoe weet je nu welke initiatieven nodig 
zijn om zo’n faseovergang te bewerkstel-
ligen?
„Een lastig punt, waar we heel erg mee 
bezig zijn. Als je kijkt naar agrarische 
sectoren, kun je een paar archetypen on-
derscheiden. Je hebt het piramidemodel 
met heel veel kleine, vaak arme boeren 
en een paar hele grote bedrijven, bijvoor-
beeld in de cacaoteelt in West-Afrika. Of 
je hebt een diamantmodel, waar mid-
delgrote bedrijven overheersen en bijna 
geen heel grote of heel kleine bedrijven 
zijn, zoals de bloementeelt in Nederland. 
De omgekeerde piramide is een model 
dat je dan weer tegenkomt in de sojateelt 
in Brazilië met vrijwel alleen maar grote 
bedrijven.
Elk van die archetypen heeft zijn eigen 
niveau van veerkracht, van aanpassings-
vermogen. Dat komt omdat de vorm – 
piramide, diamant etc. – wordt bepaald 
door een paar factoren: de professio-
naliteit van de boer; de belemmeringen 
om uit de sector te stappen; de vraag of 
prijs of kwaliteit doorslaggevend is en 
de vraag of de sector wordt geholpen of 
uitgemolken door de overheid. 
Als iedereen cacao kan telen en geen 

alternatief heeft, de prijs bepalend en 
de overheid corrupt is, dan krijg je een 
sector met heel veel kleine bedrijfjes, die 
concurreren op armoede. Dan kun je er 
nog zoveel ontwikkelingshulp in stop-
pen, maar dan krijg je geen duurzame 
landbouw. Als de teelt van het product 
hoge eisen stelt aan de boer, er alter-
natieve werkgelegenheid voorhanden 
is, kwaliteit een belangrijke rol speelt 
en de overheid ondersteunt in plaats 
van uitmelkt, dan heb je een sector als 
de Nederlandse glastuinbouw, die wel 
ontvankelijk is voor een strategie gericht 
op duurzame ontwikkeling. Waarmee ik 
maar wil zeggen dat de effectiviteit van 
je ingrepen afhankelijk is van de context. 
Het is geen one size fits all, je interventie 
moet passen bij de sector en de krachten 
die daar spelen.” 

Opvallend is, zoals je zelf ook signaleert, 
dat partijen die in de ene fase nog de 
aanjager zijn, in de volgende fase aan de 

rem hangen. Nergens is het verzet tegen 
bijvoorbeeld de Round Tables voor soja 
en palmolie groter dan bij milieu- en ont-
wikkelingsorganisaties. De transformatie 
eet zijn eigen vaders en moeders op.
„Dat hoort erbij. What brought you here, 
will not get you there. Iemand als Nico 
Roozen, die ooit aan de wieg stond van 
Max Havelaar-koffie, vervolgens betrok-
ken was bij Utz Certified en nu actief is 
bij de Round Tables die je noemt, krijgt 
het soms zwaar voor de kiezen van zijn 
vroegere bondgenoten. Jason Clay van 
het WWF, die pleit voor een moderne 
landbouw, wordt flink bekritiseerd door 
het Nederlandse Wereldnatuurfonds. 
Het blijkt lastig om iets te creëren en dan 
weer los te laten,maar dat is wel nodig als 
je door die verschillende fasen heen gaat. 
Maar misschien word ik later ook wel 
zo’n oude mopperpot die vindt dat ze het 
allemaal fout doen.”
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