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N

u de discussie over een nieuw soort
PT weer begint los te barsten, is het
belangrijk dat we daar niet op wachten. Te vaak zakken de mensen direct in hun
afwachtmodus als een ander ergens mee bezig
is. We moeten er vanuit gaan dat we zelf actief
moeten blijven en kunnen ons hoogstens afvragen of de personen die zo hard hebben gevochten om het PT weg te krijgen nog steeds zo
trots op hun resultaat zijn, of dat er toch een
beetje realistische schaamte om de hoek komt
kijken. In ieder geval wordt op dit moment
ons onderzoekspotentieel in rap tempo afgebroken. De onderzoeken die het vak zelf wel
zou doen komen niet van de grond, omdat dat
iedereen nog steeds op een ander zit te wachten. Tijd om eens echt te gaan doen, wat we
toen dachten te gaan doen als er geen collectief geld meer was.

ACTIE ONDERNEMEN.
Telers hebben altijd wel problemen die opgelost moeten worden. Wachten tot deze vanzelf opgelost worden is niet meer van deze tijd.
Het is dus belangrijk dat telers met elkaar in
contact komen en initiatieven nemen om de
zaken zelf uit de (laten) zoeken. Hierbij is het
van geen enkel belang of je nu voor of tegen
PT bent, want die strijd is gestreden en we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Samen moe-

ten we er voor zorgen dat we het overgebleven
stuk onderzoekspotentieel in leven houden ten
gunste van de Nederlandse teler. Als we wachten tot alleen het buitenland bij onze onderzoeksinstellingen onderzoek laat doen, dan
wordt er in Nederland onderzoek gedaan en is
dit alleen niet beschikbaar voor de Nederlandse teler. Op dat moment hebben we dus precies
bereikt wat de tegenstanders van collectief geld
besteden wilden voorkomen. Toch is het niet
de schuld van deze tegenstanders dat het zo
loopt, maar van de telers die geen actie ondernemen. Eigenlijk hebben deze tegenstanders
het ondernemerschap van de telers een beetje
overschat, want als we echt ondernemers zouden zijn, hadden we ons onderzoekspotentieel
niet laten verkommeren, maar hier dankbaar
in ons eigen voordeel gebruik van gemaakt.
We kunnen dus alleen maar de hand in eigen
boezem steken.

SAMENWERKEN
Nu een organisatie in leven roepen die het
even moet gaan regelen, lijkt me wat zinloos.
Dit gaat toch niet op tijd lukken. Andersom
geloof ik er wel in. Als we met z’n allen allerlei
zaken in gang zetten en deze als ze draaien collectief coördineren, dan is het nut van een collectief wel aanwezig, omdat we dan weer iets
te verliezen hebben. We moeten dan iets wat
we hebben opgebouwd beschermen tegen
afbraak. Op dit moment hebben we niets meer
en hoeven we ook niets meer te verdedigen.
Zaak dus om weer iets op te zetten. Begin met
kleine initiatieven en wacht niet op de buurman met hetzelfde probleem, maar benader
uw collega zelf en ga rond de tafel zitten en

bespreek de problemen. Veel problemen zullen al opgelost worden door er met elkaar over
te praten. Wat er dan nog overblijft kun je met
gezamenlijk geld laten onderzoeken. De resultaten zullen voor de groep het grootst zijn en
iedereen zal willen aansluiten. Als het te groot
wordt, is het vroeg genoeg om dit in een collectief onder te brengen. Het belangrijkste is
dat iemand het voortouw neemt en een collega benadert. Zodra de eerste telers met elkaar
praten, komen er steeds gemakkelijker nieuwe
geïnteresseerde telers bij.

ZELF GROOTSTE PROBLEEM
Als je goed kijkt zijn we zelf de grootste oorzaak van het probleem. We wachten af tot een
ander iets gaat doen en hebben er dan alleen
oog voor als die ander een fout maakt. Dit is de
grootste reden waarom vrijwel niemand in een
commissie wil zitten. Alle aandacht is er voor
de achterhoedegevechten van onze belangenbehartigers. Organisaties die niet willen samenwerken en zichzelf belangrijk vinden en zo
hun eigen organisaties afbreken. Telers moeten weer de baas worden en hun eigen belangen behartigen door initiatief te tonen. Alleen
op die manier kunnen we door naar de toekomst. Gewoon zelf actie ondernemen als je
vindt dat een ander het niet goed doet. Roepen
dat de ander het beter moet gaan doen werkt
niet. Geen enkel idee is nuttig als er niets mee
wordt gedaan. Achteraf roepen dat het anders
had gemoeten werkt niet. Je moet dingen kunnen doen en als je een fout hebt gemaakt dit de
volgende keer beter doen, zonder dat je direct
wordt afgeserveerd. We hebben een mooi vak.
Laten we hier zuinig en trots op zijn.
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