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Landbouwdebat (2)
Nederlandse beleidsmakers en besluitvormers 
gaan met een aan verwaarlozing grenzende non-
chalance met onze agrarische sector om. De PvdA 
maakt daarop in het algemeen geen uitzondering. 
Diep in hun hart vinden vele sociaal-democraten 
dat de landbouw maar beter uit Nederland kan 
verdwijnen: de grond is er te duur voor; het milieu 
lijdt onder de boeren; die trouwens toch niet op 
ons stemmen; landbouwsubsidies zijn weggegooid 
geld; de consument betaalt toch nog te veel; laat 
de tomaten gewoon lekker uit Marokko komen; 
en de Afrikaanse boeren zijn door onze landbouw-
politiek permanent de klos. Zo luidt ongeveer de 
redenering.
 Het is een verkeerde redenering waarvan we 
over tien, twintig jaar enorme spijt zullen krijgen. 
Want als we niet uitkijken, verdwijnen de boeren 
inderdaad uit Nederland en Europa. De druk op 
onze agrarische sector dateert al van eind 19e eeuw. 
Sindsdien moest de sector enkele malen met poli-
tieke ingrepen voor de ondergang worden behoed 
— tijdens de crisis in de jaren dertig en in de jaren 
vijftig en zestig. Nu zijn opnieuw forse interventies 
nodig. Met het inkomen van de meeste boeren is 
het, ondanks de Europese subsidies, niet best ge-
steld. Zonen en dochters zijn niet erg geneigd het 
bedrijf van hun ouders over te nemen en daar heb-
ben ze goede redenen voor. Voor het voortbestaan 
van de agrarische sector is een sterke landbouw-
politiek nodig, maar het is de vraag of daarvoor de 
politieke wil aanwezig is.
 Alle wegwijzers duiden op verdere liberalisering 
van de agrarische markten. Terwijl sociaal-demo-
craten nog wel eens terughoudend willen zijn over 
de mondialisering en liberalisering van markten, 
steken ze bij de vrijmaking van de agrarische 
markten meestal de vlag uit. Ze denken dat dat 
fantastische mogelijkheden voor Afrikaanse boeren 
oplevert. In feite zal een verdergaande liberalise-
ring leiden tot een nog grotere greep van enkele 
megabedrijven op de wereldvoedselindustrie en tot 
lage lonen in combinatie met intensieve produc-
tiemethoden. Liberalisering heeft niet alleen voor 

de Afrikaanse boeren weinig te bieden; ook de Eu-
ropese landbouw zal er goeddeels aan ten gronde 
gaan — enkele niche-producenten, zoals Neder-
landse tuinders en bloemenkwekers, uitgezonderd.
 Er zijn, bij wijze van toespitsing van wat in s&d 
2005/10 al naar voren werd gebracht, vier goede 
redenen om een vitale agrarische sector in Ne-
derland en Europa te behouden. De eerste reden: 
gezondheidsrisico’s. Er wordt in toenemende mate 
over de wereld gesleept met allerlei (half-)produc-
ten. Als het om levende dieren gaat, is dat voor hen 
niet prettig. Transportkosten belasten het milieu. 
Slechte controles of zelfs grote besmettingen zijn 
ook een risico. Lokale markten bieden, zo be-
schouwd, tal van voordelen.
 De tweede reden heeft te maken met een in ver-
getelheid geraakt marxistisch begrip: vervreemding. 
Voedsel is elementair voor onze overleving. Daarbij 
hoort een besef van hoe het wordt ‘geproduceerd’: 
waar melk vandaan komt; hoe groenten groeien; 
wat de herkomst is van het vlees dat wij eten. Nu al 
hebben veel kinderen geen idee waar hun voedsel 
vandaan komt. Een beter besef daarvan is nodig om 
van hen verstandige consumenten te maken.
 Ten derde: een vitale agrarische sector is van 
eminent economisch belang voor het voortbestaan 
van het platteland. In een land als Frankrijk is dat 
een totaal ander vraagstuk dan in Nederland. In 
Frankrijk verkommert het platteland zonder boe-
ren: — het loopt leeg, het wordt misschien nog net 
gered door buitenlanders die er hun tweede huis 
kopen. In Nederland is een stevige landbouwsector 
een gezonde economische tegenkracht voor een 
onstuitbare urbanisering. Zonder boerenbedrijven 
gaat het platteland aan de stad ten onder.
 En ten slotte: met het boerendebrijf gaat een 
belangrijke cultuur-historische factor in Europa 
verloren. De socioloog John Berger brak dertig jaar 
geleden al een lans voor de Europese landbouw, hij 
schreef er indringende boeken over. Het gaat om 
een erfgoed dat belangrijke vertakkingen in onze 
samenleving heeft, maar dat eenmaal verdwenen 
niet makkelijk terug te brengen zal zijn.
 Er is, ik weet het, veel aan te merken op het 
huidige landbouwbeleid. De kernvraag is: willen 
we een nieuwe landbouwpolitiek ontwerpen die 
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de voorwaarden schept voor een sterke agrarische 
sector — dier- en milieuvriendelijk, zo mogelijk 
kleinschalig — of geven we de sector op? Laten 
we kiezen voor het eerste. We hebben een nieuwe 
Sicco Mansholt nodig.

frans becker
Adjunct-directeur Wiardi Beckman Stichting

Rotterdamwet
In s&d 2005/10 stelt Adri Duivesteijn dat de steun 
van de PvdA-fractie voor de Rotterdamwet een 
fundamentele breuk inhoudt met onze sociaal-
democratische principes. Wij denken daar anders 
over. Dankzij de inspanningen van Karin Adelmund 
is de wet zodanig aangepast dat hij een instrument 
kan zijn om wijken te verbeteren en mensen meer 
kansen te geven. 
 Principes zijn lang niet altijd een antwoord op 
problemen van alledag. In Rotterdam kiezen wij 
voor kansen voor mensen, voor sámenleven en 
voor veilige en leefbare wijken. In sommige buur-
ten is overleven het hoogst haalbare geworden 
en in zo’n troosteloze situatie moet je als sociaal-
democraat kunnen en willen ingrijpen. Ingrijpen 
in de fysieke omgeving, handhaven van wetten 
en regels en investeren in opleiding, onderwijs en 
zorg. Als je dat allemaal probeert te doen stuit je 
onvermijdelijk op dilemma’s. 
  Dominic Schrijer, dagelijks bestuurder in Char-
lois, weet dat als geen ander. In zijn deelgemeente 
zie je de transitie die zich eerder in Delfshaven 
voltrok. Veel verhuizingen, slecht onderhouden wo-
ningen, steeds minder kapitaal in de wijk, winkels 
die verdwijnen en overbelaste voorzieningen voor 
onderwijs, zorg en welzijn. Huisjesmelkers nemen 
bezit van de buurt, die wordt een plek van duistere 
zaken. Scholen slagen er niet meer in om hun leer-
lingen de kansen te bieden waar ze recht op hebben. 
De huisarts kan de nodige zorg niet meer bieden.
 In de Millinxbuurt en de Dordtselaan op Rot-
terdam Zuid gaat het langzaam beter. Daar is niet 
één succesfactor voor aan te wijzen. Het begon 

met een gevoel van urgentie en met mensen die 
bereid en in staat waren om onorthodoxe wegen 
te bewandelen. Werkende weg stuitte men op de 
grenzen van de wet. De regels voor privacy bij voor-
beeld. Interventieteams gingen huizen binnen en 
ontdekten illegale bewoning, uitkeringsfraude en 
nog veel meer. Maar wat ze óók ontdekten waren 
vereenzaamde ouderen en totaal verarmde eenou-
dergezinnen. Over handhaven kun je snel afspra-
ken maken, maar de noodzakelijke zorg leveren 
bleek veel ingewikkelder.
 En dan de volkshuisvestingswet. Corporaties na-
men hun verantwoordelijkheid en zorgden voor een 
aanpak op maat waardoor de negatieve spiraal in 
de buurt werd doorbroken en de sociaal-economi-
sche diversiteit van het bewonersbestand toenam. 
Maar dat gold niet voor de particuliere verhuurders. 
Uit de evaluatie van een experiment met een in-
komenseis van 120% van het minimumloon bleek 
dat zij aan kwetsbare mensen veel te hoge huren 
bleven vragen. De Rotterdamwet biedt een extra 
mogelijkheid om die praktijken aan te pakken. 
Niet meer en niet minder. En dankzij de PvdA is er 
dan nog steeds een inspanning nodig om mensen 
elders huisvesting te bieden. Zoals voor de aanwij-
zing van gebieden nu ook goede argumenten en 
bekrachtiging door de raad vereist zijn.
 Deze wet is een van de instrumenten om de 
voorwaarden te verbeteren waaronder Rotterdam-
mers hun kansen weer kunnen grijpen. Leefbaar 
Rotterdam wilde de Rotterdamwet om allochtonen 
te kunnen weren. Dat is ze niet gelukt. Wij doen 
niet mee in die agenda, maar we willen evenmin 
aan de kant blijven staan als het uit de hand loopt 
in een wijk. En de afspraken met de regio waar 
Duivesteijn voor pleit worden intussen ook gewoon 
gemaakt. Een wet die de PvdA terecht met het no-
dige wantrouwen bekeek, is uiteindelijk een wet 
geworden waarmee we goed uit de voeten kunnen. 

jantine kriens
Gemeenteraadslid voor de PvdA in Rotterdam

peter van heemst
Lid van de Tweede Kamer voor de PvdA; lijsttrekker voor 
de Rotterdamse PvdA
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