H.A. van der Meiden

Bont en Blauw

Blauw heeft het bont
gemaakt, en ik heb me bont
en blauw geërgerd! Wie
Blauw is? Blauw is lid van
de Tweede Kamer voor de
VVD. Hij behartigt daar de
belangen van de boeren.
Dat doet hij recht voor zijn
raap. Voor die belangen
moet alles wijken. Ook de
bosbouw, ook het bos.
Blauw is zo ongeveer de
laatste der Mohikanen van
het vroeger zo machtige
Groene Front in de Kamer.
En Blauw is daarom terecht
voorzitter van de Landbouwcommissie in die Kamer.
Dat doet hij goed, de boeren
mogen tevreden over hem
zijn. Het is ook niet zómaar
dat druk gelobbyd wordt
om hem een betere plaats
op de VVD-lijst te geven
dan zijn partij-heren hem
toedachten.
Blauw en het bos. Die relatie is
altijd moeizaam geweest. Dat is
ook wel verklaarbaar. Want waar
bos staat kunnen geen graan of
bieten groeien. Dus waar graan
of bieten willen groeien hoort
geen bos te komen. Dat was de
gebruikelijke opvatting van boeren en van landbouworganisaties. Dus ook van Blauw,
Enkele jaren geleden, toen de
bebossing van akkerbouwgronden met fikse premies werd ge36

stimuleerd, sprak Blauw over
met-goud-belegde
populieren.
Want hij ergerde zich aan de hoge subsidies die de bosaanleg
mogelijk moesten maken. Maar
hij rekende nogal subjectief. De
omvangrijke directe en indirecte
steun aan de landbouw vergat hij
gemakshalve. Dat doen er trouwens wel meer. Bij mijn weten
heeft nog nooit een politicus gevraagd om nu eens een objectieve vergelijking te maken tussen
de arbeidsinkomens voor de
boer bij een niet-gesteunde landbouw en bij een dito bosbouw.
Maar nu de laatste bosstunt van
de heer Blauw. Bij de Kamerdebatten over de Landbouwbegroting voor 1994 heeft hij een motie
ingediend. Motie 23400 XIV nummer 19. Daarin heeft hij ongeveer
het volgende gezegd: "Meneer
de Minister. Als u nu eens landgoederen, natuurterreinen en bossen van het Staatsbosbeheer afstoot, uiteraard onder stringente
beheersvoorwaarden, dan levert
dat een "zeer verantwoorde
dekking" van extra uitgaven om
de noodsituatie in de landbouw
weer even te verzachten." Bos
en natuurterrein van ons allemaal verkopen om een aantal
landbouwers weer enige tijd wat
soulaas te bieden. Voor een
rechtlijnig verdediger van boerenbelangen verklaarbaar, zij het
wat minder voor de hand liggend
als dezelfde geachte afgevaardigde ook nog voorzitter is van
de landbouwcommissie van de
Tweede Kamer, en die mag toch
ook wel het oor lenen aan bosbouwbelangen! En het is al helemaal absurd dat de huidige
woordvoerdster voor de bosbouw van de W D , mevrouw
Kamp, in de indrukwekkende
schaduw van baas Blauw geNEDERLANDS BOSBOUW TIJDSCHRIFT 1994

hoorzaam meehobbelde en de
motie mee onder tekende.
Waarom ik me bont en blauw ergerde?
In de eerste plaats: De motie van
Blauw en Kamp is zo dom. De minister had met de torpedering ervan dan ook gaan enkele moeite.
Twee steekhoudende argumenten voerde hij tegen het idiote
verzoek van de beide Kamerleden aan. Welke particulier wil
voor een hoge prijs bossen en
natuurterreinen" van de Staat
kopen tenzij hij of zij, zoals Natuurmonumenten, een vrijwel volledige aankoopsubsidie van diezelfde Staat ontvangt? Waarmee
die er dus geen cent wijzer van
wordt! En welke particulier wil,
èls hij al koopt, zonder extra vergoeding voldoen aan de stringente beheersvoorwaarden die
volgens Blauw aan de kopers
moeten worden gesteld?
In de tweede plaats, en belangrijker: De flodderige wijze waarop
de Tweede Kamer zich gedurende de nu bijna expirerende kabinetsperiode met bossen en bosbouw bezighoudt, begint hoogst
irritant te worden. Bij alle grote
partijen is de bosportefeuüle een
zwabberende portefeuille geworden. Hij gaat van de een naar de
ander. Er is op korte termijn niet
mee te scoren, en dan geven de
huidige Kamerleden al gauw niet
thuis. Er zitten te veel laagvliegers tussen (verdwijnen er daarom zoveel na de volgende verkiezingen?). En toch is het nog
niet zo gek lang geleden dat er
vaste, goed ingewerkte en terdege geïnformeerde woordvoerders voor de bosbouw waren, jaren achtereen dezelfde, zoals in
de tachtiger jaren Van der Linden
en, later, De Leeuw van het CDA
en Braams van de W D . Nog eer-

der waren het Voortman, PvdA,
en Beekman, D'66. Een belangrijke taak voor ProBos: druk uitoefenen dat zo'n situatie terugkomt!

En wat meneer Blauw betreft: Ik
wens hem nog vele jaren in het
parlement toe, met de nadrukkelijke bede dat hij wat minder een-

zijdig het bodemgebruik moge
bezien en eens wat meer in bossen en bij bosbouwers moge
rondkijken.

Een nieuwe generatie

MANTAX COMPUTER

'Bomen rooien is werk voor vakmensen!'

Automatische boomklem
Nieuw op de Nederlandse markt:

Bomen rooien
Met onze gekwalificeerde medewerkers en ons moderne materieel rooien wij zowel kleine als grote partijen, onder alle omstandigheden. Ook herbeplanting
en subsidieaanvragen kunnen wij voor u regelen.

Bereik: 50 of 80 cm
Gewicht: 1,0 of 1,1 kg
Geheugen: 128 K RAM
Voor informatie Bel: 08886-2647

Maatschap
[ ^ t ] Daamen
Schoonderwoerd
[ H ] Miedema
E5I De Klein

Rondhouthandel/tran sport
Wij kopen alle soorten rondhout, op stam of geveld en
kunnen ieder houttransport verzorgen, óók op internationale bestemmingen.

Milieuvriendelijke verwerking
Snoeihout wordt op milieuvriendelijke wijze verwerkt
tot een bruikbaar composteringsprodukt.
Machineverhuur
Van Weert en Zonen verhuurt loaders, snippermachines, klepelmachines en een stobbenfrees.
Wij zullen u desgewenst graag onze uitgebreide brochure toezenden. Belt u ons even; wij zijn dagelijks
tussen 7.00 en 18.00 uur bereikbaar.
Houthandel, Transport en Boomrooibedrijf

Fa. A. van Weert en Zonen
Kruisbroeksestraat 12, 5281 RT Boxel
Tel. 04116-72717 / 75585, 04113-2073
Fax 04116-83745
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