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n de ge<>chiedcnis van de christen

democratic is de aandacht voor hct 

plattcland, vcrgcleken met de be

langstclling voor 'de <>ocialc quaes

tie' alti)d een ondergc<>choven kindjc 

gewee<>t. Kuyper - de plattcland<>domi

nee uit Becsd -, Poels- van de vcehan

dclarcn uit Venray -, Schacpman de 

Tukker-, ze sprakcn vooral over de ste

dclijke en de arheidcr.,problcmatick. ln 

toch hedt om land de boercnproblc

matiek van hondcrd jaar geleden op 

een vee\ heterc wijze opgclmt dan bij

voorbccld lrankrijk, terwijl de problc

n1cn hicr n1instcn-.. even groot \Vtncn. 

De chri<>ten-democratie l1eelt daar cc11 

wezenliJke rol bij ge<;pecld. 

Wat dat hctrcl t is de gcschiedcnis van 

de bocrenemancipatic en de he<;trijding 

van de ontvolking en de verpaupering 

van hct platteland te vergclijken met de 

matcloo<; onderschatte rol van de socia

le huisve<,ting e11 de rol van de woning

houwcorporatics. We vcrgctcn daarbij, 

dat de ecr<,lc in'>piratic van 1\brx terza

ke van armocdc en vcrvreemding gelc

gen wa-; in de hongcrsnood in hct 

Westerwald. Dar was een bocrcnpro

blccm, waar in die dagen zijn stad-,ge

noot ds. Raifleisscn a\ zijn cigen 

antwoord op lormulccrde van onderlin

ge -,u\idaritett, cigen vcrantwoordelijk

hcid, ahvi1zing van bcrL!';ting, en vooral 

het -,timulcren van her vcrmogcn tot 

zeltont wikkc\ in g. 

In de ge<>chiedcnis van de Nederlandse 

christen-democratie hcbhen men<>en 

van hct platteland, mensen uit de tradi

tic van d-, Raifkisscn, uit de traditie 

van pater Van den E\.,en, een minder 

<;praakmakende, maar daarom niet min

der belangrijke rol gcspceld Door de 

ge<>chiedcni<> van de christcn-dcmocra

tie hcbben mensen met cen boercnach

tcrgrond ecn minder doctrinaire, maar 

wei een meer bestuurliJke rol gc<,peelcl. 

Van Colijn tot \)ekkers, van I'.A. 

Dicpenhorst tot De Quay, tot Zij\<;tra 

en Ruppert, van Hiesheuvel tot Van 

Verschuer en Wijffels. Hetzellde kan -

dcnk ik gczcgd worden van de 

Europc<,e christen-democratic. 

Herorientatie 
Her zware weer, waarin de Nederlandse 

landhouw than<, terecht i'> gckomen, 

verschilt nogal van eerderc omstandig

hcden, waarin zich de noodzaak van 

hcroricntcring vomdced. Hct gaat om 

vee\ mccr dan ovcrproduktie of tc ge

ringc rentabilitcit. Hij de huidige cri'>i'> 

zip1 vier partijen betrokkcn en a\ die 

hoofdrolspe\cr<, ncmen in vergelijking 

met vroeger gehcel vcr<>chillende posi

tie'> in. 

Ten eerstc i<, de samenleving de land

bouw vooral gaan zien als vervuilcr, 

<,ubsidie-opstrijkcr en natuurbedcrver 

('waar de boer verschijnt, is het afgelo

pen met de natuur'l. Vcrgeten zijn de 

hcrinneringcn aan de vitalc rol van een 

cigen voedselvoorzicning, gerelativecrd 

de betekenis - jui<,t up dit moment met 
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ccn cxportsaldo van 27 miljard gulden

van de wcrkvcrschafhngsfunctie \juist 

ook in de onder<,te scgmenten), de bc

hecrsfunctie terzakc van het plattcland 

De machtwerschuiving naar de 

Randstad, de media, one issuebewcgin

gen en de commcrcie zijn de sector 

niet ten goede gekomen 

Ten tweede zijn con<>umenten en ver

bruikers overspoeld met een teveel aan 

vocdscl, vervrecmd van het natuurlijk 

voortbrengi ng<,proces ('I\ 1ama, waar 

komt hct brood vandaan~') Zij zijn 

kwaliteitsbewust geworden, gc'intere<,

seerd in milieu en dicrenwelzijn, en 

dankzij het grootwinkelbcdrijl krachtig 

georganiseerd a]<; marktpartij. En er zijn 

nicuwc verbruikers: boeren in l\1idden 

en Oost Europa, die belangstelling hcb

bcn voor Nederlands uitgangsmateriaal, 

de honderdcn miljoenen nieuwe welge

stelden in de - voormalige - ontwikke

lingslanden, die een ander en betcr 

voedsclpakket willen. 

Ten derdc is er de overheid, waarvoor 

de boeren een hevolkingsgroep zijn als 

ieder ander, die minder dan vijf procent 

van de totalc bevolking beslaat. l:n de 

overheid wordt geconfronteerd met 

verzoeken om steun en inkomensgaran

ties op een moment, dat zij aan hct at

slankcn en bezuinigen is. Voor zover ze 

iets aan specialc bclangstelling voor de 

sector moet opbrcngen, is het de druk 

om zo snel mogelijk de milicubelasting 

tcrug te brengcn. 

Ln de vierde categoric zijn de bocren 

zelf Zij ziJn radicaal veranderd. In aan

tal sterk verminderd zijn zij van een ge

ncrale categone landgenoten 

individuele ondernemers gewordcn, 

met ccn verantwoordclijkheid voor een 

gemiddeld vcrmogen van bijna twec 

miljocn gulden Her is de hevolkings

grocp, die in de laatste dric decennia 

wellicht het snc]<;t een ingrijpend 

cmancipatieproccs heeft doorgemaakt. 

Het gezinshedrijl is veranderd, de 

scholingsgraad is sterk opgcvoerd, en 

de organisatics van produccntcn, 

mecstal de agrarische coiiperaties, zijn 

in een aantal gevallcn multinationals 

gewordcn. 

De lrmdhmuo zal zich tamelijk ingrijpend moetw lmorii'i1terw. 
(jotopershuro Dijkstw 13 V] 
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En dan zit hct opccns allcmaal tcgcn. 

Hcrvorming van hct Ccmccn-,chappc

lijk Lmdhouwhclcid !CLili, mel zijn 

-,chadclijkc cflcctcn op de voedsclpro

duktic elders en met ccn linanciccl hc

-;lag dat de totale ontwikkeling-;hulp 

van aile rijke bnden ging overtrcHen, 

werd onvcrmijdclijk Tcgelijk komcn de 

milicumaatregclcn in aile hcvigheid 

over de <,ector hccn, wordt ecn CATT

akkoord algc<,proken, dat de bescher

nling goat ~]open, en -aortcn voor hct 

hclangrijkc gcdccltc van de produktic, -

dat gccn sub.,idic of CLll-protectic 

krecg- , de marktcn in. 

T wee misverstanden 
In zo'n situatic ont'>laan twcc rmwer

standen: 

- Hct is allcmaal erg vcrvclcnd, maar in 

hct kadcr van de zich -;teed-; wijzigcnde 

economi'>chc wercldvcrhoudingen i-; 

hct nu eenmaal nict anders, met de tcx

ttcl en de -;chcep'>houw i-; hct ook zo 

gegaan en hct bnd al-; gchccl hcdt 

daar nict ccht schadc van gelcden. 

llit b-ingen van de boeren wordt tcr

zclldcr ti)d hct vcrwijt gchoord, dat een 

gcncratic gelcden de politick hen op 

hct spoor hcdt gczet van maximalc he

nutting van de mogelijkhcden van hct 

Europccs landhouwbelcid. Zij hebbcn 

duZtr maxrnlJzd in gc·lnvc:-,tcerd. Ln nu 

hct vrij plot<,eling om<,laat, moet die 

polttick opnicuw maar weer voor oplo<,

-..ingcn zorgcn, en zckcr nict de sector 

nog zwaardcr hclastcn met allcrlci hc

pcrkingcn op het tcrrein van milieu, na

tuur en ruimtclijke ordcning. 

f-let ccrstc miwcr-;tand, de reductic van 

de agrari-;che '>ector tot een -,ub<;tituecr

barc hcdrijlstak en wat crvan ovcrblijft 

tot folklore, i'> vol-;trckt onverant

woord. Wcgvallcn van de -;ector zou 

onzc hctaling-,babn-, zwaar in hct ncga~ 

tieve hrcngen. Het zou, mede door de 

van de sector alhankelijkc hedrijfstak

kcn, meer dan ticn proccnt van de 

werkgelegenhcid kostcn. En dat juist 

op een moment, dat die werkloosheid 

weer met honderdduizend per jaar gaat 

oplopcn. !-let zou een desastreus effect 

hebben op de leelbaarheid en het aan-• 

zicn van hct platteland. Overleven van 

de sector is een algemeen belang van 

de eerste orde. 

1\ laar om van de andere kant te zeggen, 

dat de overheid dan maar inkomemga

ranties moct geven, met zakken vol 

sub-;idies over de brug moct komen, of 

onacceptabclc gren-;overschrijdingcn 

van de milieuhelasting maar moet tolc

reren, is een vcrkeerdc aanpak. Hebben 

wij niet-; geleerd van de jaren zevcntig7 

Het zou de hranche aan een hcade-
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n1ingsapparaat lcggen en de 

kan<,en op overlevcn op ci

gen kracht wegnemen. 

Trouwens, tegenovcr het 

slcchte nicuws staat ook hct 

gegcven, dat in de laatste ja

ren al mcer dan de helft van 

die agrarische produktie zich 

op eigen kracht ontwikkeld 

had buiten de sfecr van steun 

en protcctie door het 

Cemecnschappclijk Land

bouwbelcid. 

Beschermingsmaa t

regelen ten aanzien 

van het milieu 

moeten meelopen 

met het normale 

Wisse lwerking 

investeringsritme 

van de 

landbouwsector. 

Het Wctcnschappelijk lnstituut voor 

het C:DA i-; al enige tijd bezig aandacht 

aan het nicuwe bocrcnvraag-;tuk tc he

steden. De christen-democratic draagt 

medcverantwoordelijkheid voor de 

richting, die de agrari.,che sector hcdt 

ingc-;lagcn. De keuze'>, die gemaakt zijn 

voor een krachtig platteland, met bc

houd van cen structuur van zo veelmo

gelqk zellstandige ondcrnemcr-;, en met 
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aanvulling van de nadelen van klein

schaligheid door de coiiperatieve op

zct, zi_jn ontstaan in de wi')-;chvcrking 

tussen de uitgangspunten van de chris

telqke sociale leer en de realiteit van de 

SCCtOI-

Diczelfdc wisselwerking hceh het 

Wcten<,chappelijk lnstituut tot stand 

probercn te brengen op enkelc confc

rcnties over het milieubeleid en de 

landbouw. lktrokkenen warcn ervan 

overtuigd, dat die contcrenties daarom 

zo zinvol wa1·en, omdat ze vanuit onze 

uitgangspunten een richting konden 

biedcn aan een nieuwc be-

<,te plaat'> aan de <,ector zelf om aan te 

gcven, welkc perspccticven cr zqn, en 

op wclke wijze ondernemcr-;chap ge

<,talte krijgt in het aangrijpen van nicu

we kanscn voor de landbouwproduktie 

'post-Clll' en 'post-CATT F:n de sec

tor moet een nieuwe verstandhouding 

proberen op te bouwen met de rest van 

de samenleving. Coalitie<, moeten ont

staan tcrzake van werkgclegenhcidsver

schafhng. duurzaam en betaall)aJI' 

natuurbehen, etc. De sector zal zich 

tamelijk ingrijpend moeten heroricnte

ren op de veranderende voorkeuren van 

de consumentcn en op de behoeften 

van nieuwe vcrbruikers ver 
nadering van deze proble

matiek. Het uitgangspunt 

van rentmeesterschap 

gedoogt geen gesjoemel 

met her milieu. 1\laar de 

wijze, waarop bcleid tot 

voor enige tijd bescher

ming en herstcl van milieu 

wildc afdwingen was niet 

aileen een voorbeeld van 

etatisme, maar sums ook, 

door de tussentijd'>e wijzi

gingcn van nonncn en '-.C

Iectieve toepassingcn, van 

onrecht. 

De wijze waarop 

beleid tot voor 

weg. Dat zal grote con<,e

quenties hebben voor de 

zo karaktcristieke coiipe

ratieve formule enige tijd bescher

ming en herstel van 

milieu wilde 

afdwingen was niet 

aileen een 

De keuzcs van de agrari

sche sector zclf gaan voor

al aan ecn overheidsbeleid 

dat zich daarop richt. De 

ovcrheid 111oct vourwaar

den scheppen, geen ver

antwoordel iJkhedcn 

overnemen. Hct gaat al

lang niet meer in de eerste 

plaats om her opendraaien 

van de <,ubsidiekraan. De 

voorbeeld van 

etatisme, maar 

soms ook van 

onrecht. 
Met name de toepassing 

van het uitgangspunt van gespreide ver

antwoordelijkheid zal tot een dool-

braak in de aanpak kunnen lciden. 

Normen zijn er om door de overheid 

ge<,teld te worden, maar de wijze, waar

op die bereikt worden is in eerste in

stantie een zaak van de bctrokken 

ondernemcr. Daarom moet die norm

oplcgging zodanig zijn, dat die onder

nemer ze ook binnen redeli)ke grenzen 

kan realiseren. Dar principe moet tot 

een nog veel verder gaande dialoog 

met de boeren lciden. Het is op de cer-

sector zou al voor een de

cennium de nodigc ruimte krqgen, als 

de algemene prioriteiten van het ver-

kiezingsprogramma van het CDA gere

aliseerd zouden worden, cen hetc1· 

evenwicht tussen werkenden en niet 

werkenden. zodat de bruto-arbeidskos

ten omlaag kunnen; mecr arbeidsmobi

liteit. zodat tegenover aangeboden 

werk echt inzetbarc arbeidsrescrve 

wordt gesteld I de grote ergernis van ie

dcr oogstseizoen), ecn st1mulerend he

lcid met name ten aanzien van de 

onderste looncategorieen. seizoenar-
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hc1d ilt'nntredns. Ln dc scclo1· zou 

ook meeprohteren van die andeJT 

ma<Jtrcgclcn, d1c de cconon1ic van ons 

land de wcg naar dc volgende eeuw 

W!JZC!l zoal-, vcrhctcring van de intraq-

rucluur 

rn ten twccdc goat hct 0111 CC!l VOOft

zelling van de uitgeslippeldc lip1 terza· 

ke van l.noodzakei1Jke I hcpcrkingen. In 

aansluiling op het hovcmlaande hctc· 

kent dil niel atdoen aan hcl milieuhe· 

lcid nu her rcgenzil. maar de 

heschermingsmaalregelen Iaten meelo· 

pen mel het normalc 111vcqe,·ingqitme 

van de scclor Hct hctekenl vaqlwuden 

aan de cigcn veranlwoordelijkhcid. zo· 

als bclichaamd in de Mineraal C:cntraal 

Aanpak Fn hcl WIJsr, waar nodig, op 

'>J1CCialc maatrcgclcn om de onderlingc 

solidaritcit van dc sector ecn cchte kam 

tc gcvcn lmeslcentrale hrJvoorbeeld;. 

Hct hctckcnt voor de lokalc he'>turen 

een helcid. dat volledig recht duct aan 

de eigemland1gheid van hcl plattcland 

I let C:l)/\.programma kiest voor de 

LOlllpacle <;tad. Dan ll10Cl het rlatte· 

land men ZIJn dan een potcnticel uil· 

hrciding-,gcbicd von de grotc grocicr~ 

ondc1· de '>\eden. 

De toekomst 
Tot .,lot zullcn onder'>tcuncnde maatre· 

gelen nod1g blijven. 1\laar die zqn dan 

van dezeltde categoric ak die voor de 

industriclc <,ector en de her<;trucrurc

ring van onzc CLOJHllllie. Hct <,tcckt de 

hocren dat op research, voorlichting, 

ondcrwli'>. kwalitcitshevordenng, cui· 

tuurtcchni'>chc wcrken. hczuimgd zou 

nwcten worden, rcrwijl die elder'> be

vordcrd worden. Het i'> daarom gocd, 

cbt mini<,tcr Bukman in hcl najaar ge

vochten hcdt voor ccn nicuwe aanpak. 

Dit " ook invcste1-cn in de toekom'>t, 

mi'>'>chicn nog belangrijker dan voor 

En dan i:-, cr nog icl'-. ttndcr'i, \Vaarovcr 

binncn her C:DA een intensicf ge<,prek 

gevoerd zal moeten worden: Op welkc 

wijze wordt nu en in de tockom'>l de 

natuur en het landschap in Nederland 

her'>leld of veilig gcstcld' Bii cerdcre 

gclegcnhcdcn is in dit blad gcschreven 

over de vraag, of de ccnzijdigc voor

kcur voor cen collcctieve aanpak wei 

pa'>t bij onze uitgang-,puntcn, en or 

den duur ook linancicrbaar is. 

llinnenkort zal in ce11 studie van het 

Wetemchaprelijk lnstituut verder op 

dcze vraag worden ingcgaan. lk verklap 

nu alva'>t dat daarin sugge'>tie'> worden 

gedaan voor ccn hcloningssystccm, dat 

ccn alternatict bicdt voor de zeer kost

baJT aankoop van ecn paar hondcrddui

zend hcctaren( !) vanwegc de overheid 

en hct in behecr gcvcn van die in onze 

vcrhoudingcn gigantischc oppervlaktcn 

in collcctieve handen. Het verkiezings

programma van het C:DA kicst ook 

voor dat altcrnatid, naast uiteraard de 

ruimtc. die er moet zijn voor hct zecr 

gocdc en in -;on1n1igc gchicden onvcr

vangbare werk van de natuurbeschcr

m i ng'>organ i sat ics. 

Aan de orde is de formulcring van ccn 

nieuw landbouwheleid. Het CDA als 

politicke partij kan de zorgen van de 

-.ector niet ovcrnemen, we kunnen wei 

duidclijk maken, dat we van mcning 

zijn, dat die sector onmi.,baar is, en dat 

we samen met die sector het pad van de 

hcrorientcri ng willcn opgaan. 
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