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Van	  dit	  boek	  is	  ook	  een	  samenvatting	  verschenen.	  Het	  boek	  is	  al	  dan	  
niet	  in	  combinatie	  met	  deze	  samenvatting	  te	  verkrijgen.	  
	  
Het	  boek	  alleen	  kost	  €9,50,	  de	  samenvatting	  €3,50,	  en	  gecombineerd	  
is	  de	  prijs	  €12,00;	  alles	  inclusief	  verzendkosten.	  	  
	  
Te	  bestellen	  door	  overmaking	  van	  het	  gevraagde	  bedrag	  op	  rekening	  
811	  993	  124	  t.n.v.	  St.	  Platform	  Aarde	  Boer	  Consument,	  o.v.v.	  Acht	  
Mythen	  (ook	  naam	  en	  adres	  vermelden).	  

	  
	  

	  
	  
	  

De	  huidige	  discussie	  over	  voedsel	  en	  landbouw,	  aangevoerd	  door	  
mensen	  als	  Louise	  Fresco,	  mist	  de	  kern.	  De	  vraag	  is	  niet	  of	  de	  
mensheid	  in	  de	  toekomst	  gevoed	  kan	  worden,	  maar	  hoe	  het	  
gezinsbedrijf	  gered	  kan	  worden.	  Het	  is	  namelijk	  dit	  type	  

boerenbedrijf	  dat	  sinds	  onheuglijke	  tijden	  de	  mensheid	  voedt.	  
Welnu,	  het	  wordt	  ernstig	  bedreigd,	  namelijk	  door	  de	  vrije	  markt	  die	  

de	  landbouw	  wordt	  opgedrongen	  door	  het	  heersende	  
neoliberalisme.	  

De	  Nederlandse	  boerenstand	  is	  sinds	  begin	  jaren	  tachtig	  
gehalveerd.	  Een	  kwart	  van	  de	  boeren	  en	  tuinders	  leeft	  onder	  het	  
bestaansminimum;	  en	  dat	  terwijl	  80	  uur	  werken	  per	  week	  in	  deze	  
sector	  normaal	  wordt	  gevonden.	  Potentiële	  opvolgers	  durven	  het	  
risico	  van	  bedrijfsovername	  niet	  aan	  en	  kiezen	  voor	  een	  loopbaan	  
buiten	  de	  landbouw.	  Elders	  in	  de	  wereld	  is	  de	  situatie	  niet	  veel	  
beter,	  zeker	  niet	  in	  ontwikkelingslanden	  waar	  boeren	  niet	  voor	  

lage	  prijzen	  worden	  gecompenseerd.	  	  
In	  dit	  boek	  plaatst	  de	  schrijver	  kritische	  kanttekeningen	  bij	  acht	  
veelgehoorde	  opvattingen	  over	  de	  landbouw	  waarin	  het	  vrije	  

marktmodel	  als	  zaligmakend	  wordt	  beschouwd.	  Hij	  laat	  zien	  dat	  
deze	  denkfouten,	  mythen,	  bevatten	  en	  gaat	  op	  zoek	  naar	  de	  feiten.	  

Er	  is	  een	  alternatief	  voor	  het	  gezinsbedrijf	  in	  nood	  en	  dat	  is	  
voedselsoevereiniteit.	  Als	  boeren	  primair	  kunnen	  	  gaan	  produceren	  
voor	  een	  beschermde	  nationale	  of	  supranationale	  markt	  zoals	  de	  
EU	  kunnen	  zij	  uit	  de	  markt	  een	  fatsoenlijk	  inkomen	  verdienen.	  
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