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W.DE]ONGE 

Kiezen voor een beter landbouwbeleid 

I. De positie van de agrarische sector in de nationale 
economze 

De plaats van de landbouw in onze economie wordt 
stelselmatig onderschat. De landbouw is verreweg 
onze belangrijkste exportsector. De exportwaarde 
van agrarische produkten maakt de laatste jaren 
rond de 25 % uit van onze totale export, daarmee 
ongeveer 10 miljard gulden netto aan de betaliI)gs
balans bijdragend. Deze cijfers krijgen nog meer be
tekenis als men verdisconteert dat zij gerealiseerd 
worden door een voortdurend kleiner wordend 
aandeél van de beroepsbevolking. Thans bedraagt 
dit nog ongeveer 5 %; indien de toeleverende en 
verwerkende sectoren in ruime zin meegerekend 
worden, ongeveer 12%. 

2. Probleembeschrijving 

Het voorgaande lezend, ontstaat de indruk van een 
florissante economische sector. Die indruk is onjuist. 
Er is een schrijnende contradictie tussen de beteke
nis van de landbouw voor de Nederlandse econo
mie, en de uiterst problematische situatie waarin de 
agrarische beroepsbevolking verkeert. Het laatste 
geldt overigens ook voor het merendeel van de boe
ren in de overige EEG-landen, maar in dit artikel zal 
ik mij voornamelijk tot de Nederlandse situatie be
perken. De belangrijkste kenmerken van de proble
matiek van de agrarische bevolking zijn: 

I. een zware onderbetaling van de geleverde ar
beid; 
2. onaanvaardbaar lange arbeidstijden. 

Werkweken van meer dan 60 uur zijn in de land
bouw, vooral op de kleinere bedrijven, niets bijzon
ders. Indien deze uren tegen normaal cAo-tarief 
berekend worden blijkt er de laatste jaren verreweg 
op het merendeel van de bedrijven met verlies ge
werkt te worden. Op bijvoorbeeld de kleinere melk
veebedrijven (minder dan 30 koeien) schommelen 
die verliezen tussen de 30000 en 40000 gulden per 
jaar. 

Een soortgelijk negatief beeld tonen de arbeids
opbrengsten van de agrarische ondernemers. Dat zijn 
de, veelal negatieve, overschotten vermeerderd met 
de berekende doch niet uitbetaalde arbeidsvergoe
ding. Bijna alle agrariërs blijken dan de laatstejaren 
beneden het vergelijkbare cAo-loon te werken. Een 
aanzienlijk aantal zelfs beneden het minimumloon. 
De vergelijkbare cAo-lonen liggen tussen ongeveer 
40000 ( ± 2500 uren) en 50000 ( ± 3000 uf(;n) gul
den. Hieronder een beknopt illustratief overzicht 
van het bovtnstaande. 

Zuiver bedrijfseconomisch bezien blijkt uit voor
gaande cijfers dat het Nederlandse landbouwbe
drijfin zijn algemeenheid een onrendabele zaak is. 
Alléén dankzij sociaal onaanvaardbaar lange ar
beidstijden en niet-betaalde gezinsarbeid kan de 
landbouw zich min of meer handhaven. 
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Gemiddelde arbeidsopbrengst in guldens van de ondernemer op landbouw
bedrijven (bron: Landbouw Economisch Instituut ) 

1977/78 1978/79 1979/80 

Weidebedrijven 
grotere 
kleinere 

37 200 
18800 

Gemengde landbouwbedrijven 
grotere 28 100 
kleinere 1 1400 

Akkerbouwbedrijven 
grotere 
kleinere 

Voorlopige cijfers 

13 100 

5700 

45700 
19900 

25 100 

9 800 

29700 
13 100 

------
excl. incl. 
WIR-effect 

32400 36800 
15900 17 000 

20800 25800 

7900 9500 

28900 33 200 
15700 17300 

Uit een oogpunt van werkgelegenheid zeker 
méér min dan meer. Immers de hiervoor beschre
ven problematiek heeft een massaal verlies van werk
gelegenheid veroorzaakt. Bedroeg de totale man
nelijke beroepsbevolking in land- en tuinbouw in 

1947 nog 523500 ( ± 20%), in 1976 was dit aantal 
nog slechts 185200 (6%) . Te optimistische progno
ses van het ministerie van Landbouw becijferen voor 

1990 een aan tal van 122000 ( ± 3 %) . Een verlies 
dus van tienduizenden arbeidsplaatsen in een tien
tal jaren. Een bijna geruisloos verlies vergeleken 
met dat in industriële sectoren van kleinere om

vang. 
Naast deze voornamelijk intern agrarische pro

blematiek van inkomensachterstand en werkgele
genheid , heeft het Europese en nationale land
bouwbeleid nog een aantal negatieve gevolgen ge
had. Deze hebben een veel directer invloed buiten 
de agrarische sector. 

a. Grondprij·<.en 
Grondpolitiek is een van de voornaamste na-oor
logse politieke strijdpunten geweest. De hoofdoor
zaak van de hele grond problematiek is de toene
mende schaarste aan grond. Ontegenzeggelijk is 

behoefte van buiten de landbouw een prijsopdrij
vende factor geweest. Maar te zeer is, welhaast be

wust, de prijsopdûjving onderschat vanuit de agra
rische sector zelf. Een onverzadigbare drang naar 
schaalvergroting, ter compensatie van inkomens
verliezen door te lage prijzen, hebben de grondprij
zen ondanks incidentele dalingen opgejaagd tot een 
niveau dat in geen enkele verhouding meer staat tot 
het opbrengend vermogen van de grond. Naast een 
levensgrote bedreiging voor de continuïteit van de 
agrarische bedrijven, heeft deze ontwikkeling on
aanvaardbare consequenties voor het hele ruimte
lijke beleid in ons land. Deze ontwikkeling heeft een 
rechtstreeks verband met de landbouwpolitiek. 

b. Bedreiging van landschap en milieu 
De onmiskenbare aantasting van grote oppervlak
ten landschap, in geheel West-Europa, staat om de
zelfde redenen in relatie tot een falend landbouwbe
leid. Intensivering, wederom ter compensatie van 
prijsverliezen, heeft geleid tot disharmonie tussen 
de eisen voor een pluriform landschap en moderne 
agrarische produktiewijzen . De beste garantie voor 
het behoud van aantrekkelijk landschap is een wel
varende boerenbevolking. 

c. Bio-industrie 
Een uiterste vorm van intensivering is de intensieve 
veehouderij of in het jargon der tegenstanders bio
industrie. Hoe men ook over de argumenten tegen 
de bio-industrie moge denken, feit is dat deze vorm 
van intensivering bij grote groepen weerstanden 
oproept. 

d. Overschottenproblematiek 
Meest bekend gevolg, voor in de zuivelsector, van 
intensivering en schaalvergroting is de overschot
tenproblematiek. Een onaanvaardbaar maatschap
pelijke verspilling, met uiterst negatieve gevolgen 
voor tal van andere landen. Vooral ontwikkelings
landen die de ontwikkeling van hun zuivelsector ge-
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blokkeerd zien door dumping van Europese over
schotten. 

e. Desintegratie plattelandssamenleving 
Verlies van agrarische werkgelegenheid heeft ge
leid tot ontvolking offorensisme en daardoor toene
mende onleefbaarheid van veel plattelandskernen. 

3. Oorzaken 

Belangrijkste doelstellingen van hetEEG landbouw
beleid waren: 
- produktiviteitsverhoging (d.m.v. rationalisatie) ; 
- een stabiele en voor de consument betaalbare 

voedselvoorziening; 
- een inkomen voor de landbouwers dat in rede

lijke verhouding staat tot dat van andere beroeps
beoefenaren. 

De eerste twee doelstellingen zijn volledig gerea
liseerd, aan de laatste is welbewust te weinig ge
daan. Hier ligt de wezenlijke oorzaak van de huidi
ge landbouwproblematiek en zijn negatieve exter
ne effecten. 

Een goedkoop voedselpakket voor de Europese con
sument is mogelijk gemaakt via intensivering, pro
d uktivi tei tsverhoging per arbeidskrach t, schaal ver
groting en mechanisatie van de produktie. De ar
beidsuitstoot die dit proces teweegbracht, vond een 
uitweg in de expansie van de industriële sector. Het 
rationalisatieproces werd bevorderd via subsidie
en structuurbeleid, maar ook afgedwongen d.m.v. 
een schraal prijsbeleid. Zo zijn dejaarlijkse vastge
stelde EEG-prijzen bij voortduring achtergebleven 
bij de kostenstijgingen . De daardoor ontstane in
komensverliezen hebben de boeren lange tijd be
streden met produktieverhoging per hectare en per 
arbeidskracht. Het laatste wil overigens gewoon 
zeggen dat er tienduizenden beroepsbeoefenaars, 
eerst vreemde arbeidskrachten later boeren, afge
vloeid zijn. Deze, op allerleid gebied gestimuleerde 

en afgedwongen handelwijze is zo consequent uit
gevoerd dat zij geleid heeft tot de bekende over
schottensituatie in enkele sectoren. Deze worden de 
laatste jaren vanuit Brussel bestreden met een nog 
verder aangescherpt prijsbeleid. 

Hiertoe behoort de zogenaamde medeverant
woordelijkheidsheffing. Dit is een heffing op de zui
velproduktie om de overschotten mede te financie
ren en te verkleinen. In boerentaal heet zij strafhef
fing. Terecht, omdat de boeren in feite gestraft wor
den voor een bedrijfsvoering waartoe zij jarenlang 
economisch gedwongen en aangemoedigd zijn. Van 
medeverantwoordelijkheid is geen sprake. De ver
antwoordelijkheid voor de overschottensituatie ligt 
bij een falend beleid. Afgezien daarvan is de 'mede
verantwoordelijkheidsheffing' tot nu toe niet effec
tief gebleken. De boeren hebben haar gevolg, inko
mensverlies, op de aloude manier bestreden: met 
produktieverhoging. Aldus is een uitzichtloze vi
cieuze cirkel ontstaan met onaanvaardbare gevol
gen op velerlei gebied. 

Was bij het begin van de EEG de geschetste po
litiek begrijpelijk, onvergeeflijk is dat zij met de ge
wijzigde economische omstandigheden (grote 
werkloosheid buiten de landbouw, overschotten
situaties, relatief minder belang van de primaire 
kosten van levensonderhoud) en opvattingen om
trent landschap en milieu niet is bijgesteld. Oor
zaak daarvan is kennelijk een gebrek aan politieke 
moed bij de EEG- en nationale overheden om te 
kiezen voor een radicaal ander beleid. 

Een partij als D'66, die in tegenstelling tot bij

voorbeeld de christendemocraten (traditioneel agra
rische beleidsmakers) niets te maken heeft en wil 
hebben met belangengroeperingen, moet die keuze 
wel duidelijk maken. 

4. Kenmerken van een alternatief beleid 

Bij het formuleren van een alternatief beleid wil ik 
de volgende uitgangspunten vooropstellen. 
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I. Het voortbestaan van de gemeenschappelijke 
markt voor landbouwprodukten is, ondanks alle 
kritiek, een levensvoorwaarde voor de Neder
landse landbouw met zijn sterke internationale 
gerichtheid. De doeleindl;n die ermee nage
streefd worden, kunnen onderschreven worden; 
alleen de middelen daartoe verdienen grondige 
wijziging. 

2. De situatie moet per produkt bekeken worden. 
De zuivelsector is het meest urgent vanwege de 
structurele overschotten. Echter, andere pro
dukten verdienen evenzeer aandacht. Welis
waar zijn de overschotten daar minder opval
lend ofafwezig, maar de prijzen van die produk
ten waarborgen veelal niet het nagestreefde pa
ritaire inkomen. 

3. Het inkomen van de boeren moet uit de pro
dukt-prijzen verdiend worden. Directe inko
mens toeslagen moeten om praktische en vooral 
om principiële redenen afgewezen worden. 

Een principiële verandering van het landbouw
beleid moet op EEG-niveau tot stand komen. Het 
faillissement van het huidige beleid is in wezen te 
wijten aan de intentie om met het markt- en prijsbe
leid twee in de praktijk onverenigbaar gebleken 
doeleinden te bewerkstelligen: marktevenwicht en 
een vergelijkbaar inkomen voor de boeren. Het eer
ste is steeds belangrijker geworden ten koste van het 
tweede, zonder dat die strategie evenwel succes op
geleverd heeft. 

Een alternatief EEG-landbouwbeleid voor de 
overschottensectoren komt zeer kort samengevat op 
het volgende neer: 
a. marktevenwicht moet administratief tot stand 

gebracht worden via een per bedrijf toegewezen 
produktie-contingent waarvoor een prijsgaran
tie geldt; 

b. de prijsgarantie is binnen het contingenterings
systeem louter nog een middel om een aanvaard
baar boereninkomen te realiseren. 

Ad a. Produktie-contingentering 
Doorbreking van het heilloze opjaagsysteem (lage 
prijzen, hogere produktie) vereist in de eerste plaats 
de instelling van produktielimieten. Het totale 
EEG-produktie quantum moet de som zijn van in
terne consumptie en verwachte export naar derde 
landen. Het moet administratief vastgesteld wor
den op basis van cijfers uit voorgaande jaren. Het 
moeilijkste probleem bij contingentering lijkt de ver
deling van het totale EEG-Contingent naar uitein
delijk de individuele agrarische ondernemers. Een 
tussenschakel van contingentering per land of beter 
nog per regio, lijkt om redenen van politieke haal
baarheid onvermijdelijk en wenselijk. De zwakte 
hiervan is dat de contingenten-toewijzing een punt 
van politieke onderhandeling tussen de EEG-lidsta

ten wordt. Niet vergeten moet echter worden dat de 
thans gebruikelijke jaarlijkse marathon-onderhan
delingen ter vaststelling van de prijzen geen andere 
oorzaak hebben. 

De nationale of regionale contingenten moeten 
uiteindelijk verdeeld worden over de afzonderlijke 
agrarische bedrijven. Bovendien moet de mogelijk
heid van verschuiving van het ene naar het andere 
bedrijf ingebouwd worden. Immers vanwege vele 
oorzaken zal een categorie bedrijven willen inkrim
pen, terwijl een andere wil uitbreiden. Een scala 
van middelen is hiervoor mogelijk, van volledig vrije 
verhandeling tot een rigoureuze toewijzing van de 
contingenten. 

Contingentering biedt het voordeel dat binnen 
het systeem een grote mate van vrijheid voor de na
tionale lid-staten mogelijk is op dit terrein, zonder 
dat het onmiddellijk gevolgen heeft op het aanbod. 
Dit is immers tevoren vastgesteld. De illusie van een 
uniform EEG-structuurbeleid kan beter vergeten 
worden. Eenvoudig omdat, ook onder het huidige 
Brusselse beleid, van Schotland tot Sicilië te zeer 
verschillende omstandighede heersen voor effec
tuering van een dergelijk beleid. 

Voor Nederland bepleit ik een vrij stringente toe-
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wijzing van de produktiecontingenten door een on
afhankelijke, maar wel democratisch con troleerba

re, instantie waarin de boeren uiteraard zelf de 

grootste inbreng moeten hebben. Twee motieven 

bepalen die keuze . Ten eerste voorkomt een systeem 
van toewijzing dat er een concurrentieslag om de 

contingenten ontstaat. Bij vrije verhandeling zullen 
zij een (hoge) prijs vertegenwoordigen. Daardoor 

zouden de grootschalige kapitaalkrachtige bedrij

ven toch weer bevoordeeld worden. Toewijzing 

bied t de mogelijkheid om de contingenten te sturen 
naar die bedrijven die deze het meest nodig hebben. 
Ten tweede heeft de problematiek van produktie

beheersing een nauwe relatie met de grondpolitiek. 

Dit omdat de meeste agrarische produktiesectoren, 

ook de zuivel, grondgebonden zijn. D'66 bepleit 

t.a.v. het agrarisch grondgebruik ook een vrij strin

gente sturing (zie sWB-rapport L 3: Agrarische 

grondpolitiek, een redelijk alternatief). Uit een oog

punt van politieke coherentie is het gewenst de wer

kingssfeer van de grond politieke instrumentaria te 

koppelen aan die van produktiebeheersing. 

Ad b. De rol van de produktprijs binnen het contin

gen teringssys teem. 

De prijs voor de binnen de contingenten geprodu

ceerde hoeveelheden moet gegarandeerd worden op 

een niveau dat de EEG-doelstelling van een paritair 

inkomen voorde boeren uiteindelijk rechtdoet. Dat 

wil niet zeggen dat iedere boer een voldoende in

komen gegarandeerd moet worden, omdat goede 

boeren recht hebben op een beter inkomen dan 

slechte boeren. Daarom zal de garantieprijs geba

seerd moeten zijn op de gemiddelde kostprijs in de 

EEG. 

Contingentoverschrijding zal door de boeren voor 

eigen rekening moeten worden afgezet. 
Het principe van deze gedachtengang is dat de 

boer zijn inkomen blijft verdienen uit de prijzen van 

zijn produkten. Kunstmatig lage prijzen met direc
te inkomens toeslagen moeten van weg praktische en 

principiële bezwaren absoluut afgewezen worden. 
Praktische bezwaren omdat zij in verschillende de

len van deEEG administratief onuitvoerbaar zijn en 

omdat er in boeren kring heftige weerstanden tegen 

bestaan. Inkomenstoelagen betekenen bovendien in 

vele gevallen onvermijdelijk een premie op slecht 

ondernemerschap, omdat verschillen in goed en 

slecht ondernemerschap nooit geheel te neutralise
ren zijn via een onmogelijk ingewikkeld stelsel van 

inkomensnormen. Principieel bezwaar omdat het 

bewaren van een produktiesector dient te geschie

den via een prijs voor het door die sector afgeleverde 

produkt en niet via het subsidiëren van toevallig in 

die sector werkzame individuen. 

Een en ander betekent wel onvermijdelijk, indien 

het inkomen van de agrariërs op het huidige peil 

blijft ofzou moeten stijgen, een hogere consumen

tenprijs. Dit beschouw ik als één van de gemakke

lijkste problemen. Indien contingentering een be

langrijke bijdrage tot gezondmaking van de Euro

pese landbouw betekent, en daarmee wezenlijk een 

leefbare plattelandssamenling en behoud van 

landschap bevordert, is een bescheiden verhoging 

van de consumentenprijs alleszins te rechtvaardi

gen. 
Het gaat in deze immers ook om consumenten

belangen. Daarbij komt dat de prijsstijging in de 

voorbije twintigjaar van EEG-landbouwbeleid ver

re is achtergebleven bij de prijsstijgingen van bijna 

alle andere consumptie-artikelen. En dat de kosten 

van voedingsmiddelen in West-Europa relatief tot 

de laagste ter wereld behoren. 

Het voorgaande vraagt wel een mening die lijn

recht durft in te gaan tegen het lamentabel kort

zichtige standpunt van de Europese consumenten

organisaties. 

Principiële wijzigingen van het huidige beleid moe

ten allereerst in Brussel tot stand komen. Nationale 

corrigerende maatregelen zijn evenwel zeer wel 
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mogelijk en noodzakelijk. Het nationale landbouw
beleid is altijd bewust een ondersteuning van het 
Brussels beleid geweest. Zo zijn de resultaten van 
onderzoek en voorlichting vooral ten goede geko
men aan de grotere bedrijven. Hetzelfde geldt voor 
subsidies en stimuleringsmaatregelen. Aldus heeft 
het nationale landbouwbeleid, daarmee het EEG
beleid versterkend, zijn bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling naar grootschaligheid en intensive
ring. 

In plaats van ondersteuning en versterking van het 
EEG-beleid is correctie en bestrijding van de nega
tieve gevolgen op zijn plaats. Daartoe bestaan ver
schillende instrumenten. De belangrijkste zijn: 

- Grondbeleid 
Verreweg de sterkste kostenstijging in de landbouw 
is de laatste jaren opgetreden in de produktiefactor 
grond. Deze ontwikkeling is, zoals reeds vermeld , 
zeer schadelijk voor het gehele ruimtelijlte beleid. 
Maar bovendien betekent zij een even zo grote be
dreiging voor de landbouw als het Brusselse prijs
beleid. Vele, vooral kleinere en middenbedrijven 
worden rechtstreeks in hun continuïteit bedreigd. 
Daarnaast betekent de grondprijsontwikkeling een 
wezenlijke aantasting van de concurrentiepositie 
van de Nederlandse landbouw. Een zeer gevaarlijk 
gevolg voor landschap en milieu van de te hoge 
grondprijzen kan een verdergaande ontwikkeling 
naarniet-grondgebonden landbouw zijn, d.w.Z. in
tensieve veehouderij. 

Overheidsingrijpen is dus zeer noodzakelijk, on
danks de huidige, waarschijnlijk incidentele, ten
dens van prijsdaling. Uit het wetsontwerp Ver
vreemding Landbouwgronden spreekt een onvol
doende intentie, ja zelfs een zekere onwil, om de 
agrarische grondprijs problematiek wezenlijk aan te 
pakken. Noodzakelijk is een doorbreking van de 
rechtstreekse band tussen koper en verkoper van 
grond. Via een onafhankelijke instantie moet stu-

ring plaatsvinden van grond naar de bedrijven die 
er, volgens tevoren vastgestelde normen, het meeste 
behoefte aan hebben. 

- Fiscaal beleid 

Het Nederlandse belastingstelsel betekent een lang
zame wurging van kleine zelfstandigen. Met name 
de boeren zijn er het slachtoffer van omdat het fis
cale beleid hun concurrentiepositie t.O.V. de boe
ren in andere EEG-landen ernstig ondergraaft. 

Het hele gemeenschappelijke landbouwbeleid 
vanuit Brussel wordt alléén al door de fiscale dis
harmonie binnen de gemeenschap volledig door
kruist. Hierbij trekt de Nederlandse boer wel op
vallend aan het kortste eind. Vooral in de sfeer van 
afschrijvingen , vermogensbelastingen en successie
rechten zijn dringend veranderingen nodig die meer 
recht doen aan de specifieke rol van inkomen en 
vermogen van kleine zelfstandigen. En die tevens 
recht doen aan de voornemens in het beleidspro
gramma van 0 '66 hieromtrent. 

Genoemde twee instrumenten kunnen aange
vuld worden met andere maatregelen op velerlei 
terrein (bijv. WIR, sociaal beleid , inrichtingsbe
leid ). Zij kunnen verregaand buiten 'Brussel ' om 
verwezenlijkt worden. Uiteindelijk moeten zij ten 
dienste staan aan een beleid dat de kleinere en voor
al de middenbedrijven meer kansen biedt. Niet 
vanwege een nostalgische voorkeur voor het kleine, 
maar terwille van het behoud van werkgelegenheid 
in de landbouw en daarmee terwille van behoud 
van landschap en leefbaarheid van het platteland. 

5. Conclusies 

Het EEG-landbouwbeleid is failliet. Enerzijds za
delt het de Europese consument op met dure en im
morele overschotten. Anderzijds bezorgt dit beleid 
het merendeel van de producenten onaanvaard
baar lage inkomens en heeft daarmee een verpau
pering van landschap en plattelandssamenleving 
veroorzaakt. 
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Desondanks moet alles gedaan worden om de ge
meenschappelijke landbouwmarkt te behouden . 

Een ander beleid zal in de eerste plaats in Brussel tot 
stand moeten komen. Dat andere beleid zal een zo 
goed mogelijke afstelling van het aan bod op de vraag 

moeten inhouden d .m.v. per bedrijf geldende pro
duktie-contingenten. De aldus gereguleerde pro
duktie zal in principe een voldoende inkomen moe
ten opleveren voor de Europese boeren . Het is vol

strekt redelijk, mede gezien de positieve neveneffec

ten van een dergelijk beleid , van de Europese consu
ment een bescheiden bijdrage te vragen via hogere 

consumentenprijzen van agrarische produkten. De 
zuivelsector vraagt om de meest urgente oplossing 

in deze rich ting, maar de situatie in andere sectoren 
(bijv. sui~er) is niet principieel anders dan die in de 
zuivel. 

Het nationale beleid moet duidelijk corrigerend 
gaan optreden t.a.v. de fouten vanuit de EEG. De 

grondpolitiek is hier een belangrijk stuurmiddel. 

Veranderingen in het fiscale beleid kunnen , naast 
waarborgen voor continuïteit van de agrarische be
drijven, de Nederlandse boer in een eerlijker con

currentiepositie plaatsen t.o.v. zijn collega's in de 
EEG. 

Tenslotte nog een zeer persoonlijke mening. Het 
vereist wel een zeer groot optimisme veranderingen 

in de hier geschetste richting op korte termijn te 
verwachten. De recente besluiten over de land-

in die richting, evenmin als de ervaringen van enige 
decennia nationaal landbouwbeleid . Maar zelfs in

dien de kans op een ander landbouwbeleid reëel 
aanwezig zou zijn , dan nog zou het perspectief voor 
een groot aantal boeren weinig aantrekkelijk zijn. 

Zelf reken ik mij nadrukkelijk tot die groep. Dat 

perspectief betekent een streng keurslijf van maat
regelen op velerlei terrein die stuk voor stuk de tra
ditionele onafhankelijkheid en vrijheid van het boe

ren beroep zullen ondermijnen. Allemaal onvermij
delijk en noodzakelijk, maar leuk is anders. 

Daarom doen boeren die qua persoonlijke en eco
nomische omstandighede daartoe in de gelegen

heid zijn er verstandig aan het vaak succesvolle voor

beeld van duizenden collega's te volgen: emigreren 
naar die landen waar j e nog echt boer kunt zijn en 
waar de mogelijkheden ten opzichte van die in Ne
derland bijna onbeperkt zijn. 
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