
LANDBOUW

Kleine boeren 
brachten 
China welvaart
De poging van de Chinese 
Communistische Partij om de 
landbouw eind jaren vijftig te 
collectiviseren, de Grote Sprong 
Voorwaarts, mislukte grandioos. 
China’s landbouwareaal bestaat 
nu grotendeels uit kleine lapjes 
grond. De Chinese landbouw 
steunt zwaar op arbeid: 23% van 
de bevolking is boer. Maar Chi-
na’s opbrengst is bepaald niet 
verwaarloosbaar. Integendeel, 
het is de landbouw die het land 
welvaart bracht. 
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. Anders dan Nederland
bestaat China’s land-
bouwsector uit kleine
landbouwbedrijven.. Dat is een reactie op
de mislukte collectivi-
satie tijdens de Grote
Sprong Voorwaarts.. Desondanks hebben
Chinese boeren met
klassieke technieken
hun oogst in decennia
enorm verhoogd.

L A N D B O U W

China’s kleine
boeren zorgden voor
economische groei
De poging van de Chinese Communistische Partij om de landbouw
eind jaren vijftig te collectiviseren mislukte grandioos. China’s
landbouwareaal bestaat nu grotendeels uit kleine lapjes grond.
Maar China’s opbrengst is bepaald niet verwaarloosbaar.
Integendeel, het is de landbouw die het land welvaart bracht.

In het kort

D
e40-jarigeChenQi is chauffeur in
deprovincie Sichuan.Tochzit hij
niethethele jaar indeauto. Zo’n
dertigdagenper jaar zit hij opde
tractorof opzijnhurkenomsa-
menmet zijnmoederhetkleine

stukje grond tebewerkendat zebezitten. ‘We
planten rijst inmaart, zoete aardappel enmais
in juni en rijdenmestuit in juli’, verteltChen. ’In
augustusoogstenwepinda’s en inoktoberde
aardappelen.’

Deopbrengst isnietheelhoog,misschien
10.000kuai (eenanderwoord voor yuanof ren-
minbi, omgerekend€1300)per jaar. ‘Wekunnen
niet leven vanonzegrond,maarwekunnener
zelf vanetenenwatoverblijft, verkopenweopde
markt.Bovendien ismijnmoedergewenddit te
doen.’

Chenenzijnmoeder zijnnietdeenigen.
Sterker, inChina ishethelemaalniet raardat je
naastdekantoorbaanooknogwerkt alsboer.
Gechargeerdkun jebetogendatChina’s land-
bouweconomieopenkelemegastallenna,be-
staatuit parttimeboeren, zegt JanDouwevan
derPloeg, emeritushoogleraar rurale sociologie
vanWageningenUniversiteit. ’Menboertniet
wegensarmoede,maarhet is inherent aanhun
manier van leven.Menigeenherinnert zichook
nogdehongersnoodvanvroeger.’

DeChinese landbouwsteunt zwaaroparbeid:
23%vandebevolking isboer, 98%vandeboeren
betreft familiebedrijven,die gemiddeldminder
daneenhectarehebben.Ter vergelijking: dege-
middeldeboer inNederlandheeftmeerdan33
hectare.

DatChinanogsteedseen landbouwsector
heeft vankleineboeren, is eenoverblijfsel van
deGrote SprongVoorwaarts eind jaren vijftig.
Decommunistische leider enoprichter vande
VolksrepubliekMaoZedongwildeeensnelle
transitie forcerenvaneenagrarischenaar een
industriële samenleving.Omdie redenwerd
alle landbouwgrondgecollectiviseerdnaarhet
voorbeeld vandeSovjet-Unie. Privébezitwerdaf-
geschaft, boerenmoestengedwongenwerken in
volkscommunes.

Degevolgenvandedrie jaardurendecam-
pagnewarendesastreus.De landbouwoogsten
daaldendramatisch, somswelmet70%.Eront-
stondengrote voedseltekorten.Naar schatting
kwamen tussende18miljoenen45miljoenChi-
nezen tijdensdecampagneomvandehonger,
uitputtingof executies. ‘In feitewerdalle stimu-
lansweggehaald’, zegtNicoHeerink,hoogleraar
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agrarischeenontwikkelingseconomieaande
WageningenUniversiteit ende landbouwuni-
versiteit inNanjing. ‘Erwasgeenverbandmeer
tussenwaarmensenvoorwerktenenwat ze
overhielden.’

NaMao’sdood in1976werdeen landhervor-
mingdoorgevoerdenkreeg iedere inwoner van
Chinaweer eenstukjegrondomtebewerken.De
grondbleef inhandenvanhetdorp,maarhet ge-
bruiksrechtwaswel vandeboer. ‘Vanhet eneop
het andere jaarhadChinaeen recordopbrengst
aangraan’, vertelt hoogleraar economiePeter
Ho,die inPekingwerkt aaneenonderzoeknaar
grondbeleid.

Volkscommuneswerdenontmantelden
erontstondenplattelandsbedrijfjes voorde
verwerking vandeopbrengst, dieook vraagge-
nereerdennaarproductenen toeleveranciers.
Gaandewegkwamener fabriekenbij.Hetwa-
renaanvankelijk simpele industrietjes,maar ze
vormdendecruxwaaropChina’s economische
omwentelingkonplaatsvinden’, legtHouit.
‘Iedereendenkt vandaagdedagaanAlibabaen
Huawei alsChina’s succesverhalen,maarhet is
deplattelandseconomiedie inde jarennegentig
ende jaren tien vandezeeeuwChina’s economi-
schegroeiheeft gestuwd.Erwaren jarendat een
kwart vanhetbbpvanhetplattelandkwam.’

Daarbovenopkwamindieperiodeooknog
eenvoedsel- enconsumptierevolutie.China
ging in2004minimumprijzen voor rijst, tarwe
enmaishanteren.Heerink: ‘Boerenstaptenover
opanderegewassen.Hetdieet vanChinezen
breidde zichuitmet vlees, vis, eierenenzuivel.’
Ook investeerdehet land fors in verbetering van
infrastructuur.

ZELFVOORZIENEND
China is voordebelangrijkste voedselgewassen
inmiddels grotendeels zelfvoorzienend.Alleen
voorde import vansoja, bestemdals veevoer, is
het afhankelijk vanhetbuitenland. Soja vereist
veel vierkantekilometers.Het landheeftminder
dan10%vanalle landbouwgrond indewereld,
maarhetproduceertmaar liefst 20%vanalhet
voedsel indewereld.Toch ishetbeeld inNeder-
landdatChinaniet zo succesvol is op landbouw-
gebied.Bij economischemissiesnaarChinaore-
renbewindsliedenniet zeldendatChina zoveel
vanNederlandkan lerenop landbouwgebied.

VanderPloeg,die sinds2008ookeenaanstel-
lingheeft alshoogleraar aandeChineseAgri-
culturalUniversity inPeking, kaneen lachjeniet
onderdrukkenalsdit aandeordekomt. ‘Ikheb

Tochzijn erChinesebeleidsmakersdiede
gefragmenteerde landbouw inefficiënt vinden.
Decentraleoverheidheeft deafgelopen twintig
jaarwel geprobeerdomondermeer via ruilver-
kavelingaanschaalvergroting tedoen,metwis-
selendsucces.Op lokaalniveauheeft dit vaak
geleid tot conflictenover compensatie.Grond is
inChina voorboerenookdeel vanhunpensioen
omdat zij het gebruiksrechtopdegrondkunnen
verpachtenof terugverkopenaandeoverheid.
‘Zelfs als iemandverhuistnaarde stad, of zijn
baanverliest, kandiegenealtijd terugvallenop
zijn stukje land’, zegtChina-expertHo. ’Mensen
gevendatniet snel op.’

Datwil niet zeggendatde tijd stilstaat ophet
Chineseplatteland.Boerengebruikendrones
omhungewassen tebesproeien, gpsomhunvee
indegaten tehoudenende rechtstreekse ver-
koopvanboerenproducten via livestreaming is
tijdensdepandemieafgelopen jaar inChinage-
explodeerd.Ookagrotoerismeneemteenvlucht.
Samenwerkendeboeren ineencoöperatie ver-
kopensomsgezamenlijkhungrondaaneen
projectontwikkelaar enkrijgendaneenaandeel
in vastgoedof ze zettener zelf eenhotel openbe-
stierendat als oudedagsvoorziening.

OokmelddehetFDrecentelijkdatChina
sinds2019demeeste crispr-cas-patentendepo-
neert terwereld.De techniekwaarbij eenstukje
DNAvervangenkanwordendoorander erfelijk
materiaal, geldt vooralbij plantenveredelingals
veelbelovend.Chinezenzijnnueenmaal enorm
leergierig, vertelt VanderPloeg. ‘Dus zewillen
allesuitproberen, ookcrispr-cas.Maar ze zitten
niet verlegenomdie technieken. Zehebbenal
een indrukwekkendeschatkist aanervaring.’

Boeren planten rijst in
Haian, Jiangsu. Er zijn
in China zelfs bedrijven
die zich aanpassen
aan de oogstperioden
zodat werknemers vrijaf
kunnen nemen om hun
land te bewerken.
FOTO:AFP

inChinaheelwatNederlandsedelegaties zien
langskomen,die tegendeChinezenzeidendat
zedit zus enzomoestendoen.Dan reageerde
mensteevast vriendelijk,maar erwerdnooit ge-
volg aangegeven.’

Uit cijfers vanonderzoeksbureauDatenna
blijkt datChinesebedrijvendeafgelopen tien
jaar zo’n31overnamesdeden indeEuropese
voedsel- en landbouwsector, niet eenenorm
groot aantal. Slechts tweedaarvanbetroffenNe-
derlandsebedrijven:EkompanyenNidera.De
hoeveelheidonderzoeksgeldnaar landbouwuni-
versiteiten isondertussenverdubbeld,naarRmb
167mln in2019.

VolgensVanderPloeg isdit stereotiepebeeld
ontstaandoordatNederlanddeafgelopenvijftig
jaar eendiametraal andereontwikkelingheeft
doorgemaakt. ‘Onze landbouwendie inEuropa
is er eenvanschaalvergrotingenmechanisering.
TerwijlChina zijnproductiviteit liet groeienmet
relatief simpelehulpmiddelenenviaklassieke
veredeling.’

NIET IN DE STATISTIEKEN
Zowistde inmeioverleden landbouwweten-
schapperYuanLongpin, die inChinageldt als
volksheld, inde jarenzeventig een ‘hybride’
rijstsoort teontwikkelen.Die leidde tot grotere
oogstenen is later ookgeïntroduceerd inandere
Zuidoost-Aziatische landen.DeChinese land-
bouwwetenschapper aanRenminUniversity
PhilipHuangwijst er in zijnonderzoekopdat
inChina sprake is vanonderrapportage.Deop-
brengst vankleineboerendie vooral voor zich-
zelf producerenof informeel verkopen,komt
niet allemaal terecht indenationale statistieken.

Opeendieperniveau is er eenverschil in visie,
legtVanderPloeguit. ‘Chinaneemthetplatte-
landzoalshet is enontwikkelt vandaaruit. Inhet
Westen vindenwedatde sector gemoderniseerd
moetwordenmet technologie enandereorga-
nisatorischemodellen.Het gevolg isdatwij in
NederlanddenkendatChinaachterloopt.Het
wil erniet inbij onsdatChinaeenander spoor
volgt.’
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Landbouwexport
Uitvoer van landbouwproducten, aandeel in %
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