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Dit geïllustreerde boek is uitgegeven naar aanleiding van de 50e verjaardag van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de
EU. De familie is fictief, maar hun verhaal kan evengoed het verhaal zijn van talloze landbouwersfamilies in Europa.

Het verhaal

van drie generaties
boeren
Elke familie heeft haar verhaal. Dit is het onze. Het beschrijft hoe de afgelopen vijftig jaar zijn verlopen — in het begin zwaar, maar nu
gaat alles beter. De boerenstiel was op sterven na dood. Europa schoot ons ter hulp. De EU gaf ons de nodige stimulansen en voorzag
een financieel opvangnet. Maar voor elke cent die we door de jaren verdienden, hebben we hard moeten werken. Als je niet slim bent,
of niet bereid bent om inspanningen te leveren of risico’s te nemen, dan kun je nog altijd de mist in gaan. Op deze boerderij werkt
iedereen — zelfs de kat heeft hier een baantje als muizenvanger.

Het verhaal van de grootvader —
de eerste generatie
Mijn naam is Jean. Ik ben geboren tussen de twee wereldoorlogen in
een landbouwersfamilie in Normandië. De boerderij is al generaties lang
in ons bezit. We wonen er nog steeds, maar mijn dochter en mijn kleinzoon hebben de fakkel overgenomen. De mensen met wie ik opgroeide,
werkten allemaal op het land. Ons dorp was ons leven. Er woonden toen
heel wat meer mensen op het platteland dan nu.

De oorlog was gewoon
een hel. Kort na de oorlog
nam ik de boerderij over.
Bijna alles was gerantsoeneerd. De mensen
hadden niet genoeg te
eten en wij, landbouwers,
konden niet produceren
wat zij nodig hadden. We
hadden alleen een kleine
boerderij met melkkoeien, varkens en wat
kippen. We waren arm,
we werkten tot we erbij
neervielen en we zagen
de toekomst somber in.
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Maar dan, in de jaren zestig, begon het
tij te keren. De EU voorzag subsidies en
een gegarandeerde prijs voor wat we
produceerden. We kochten een tractor
en een aanhangwagen zodat we sneller
konden werken. Met elke oogst steeg de
opbrengst. Maar er waren voor de jeugd
weinig vooruitzichten op lange termijn.
Overal rondom ons verlieten de jongeren
het platteland, op zoek naar een beter
leven in de stad.
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Dat liep niet voor iedereen goed af. Het waren dan ook de jaren
zestig — de tijd van de hippies — met drugs en rock en al wat
daarbij hoort. Jongeren gaven hun geld even snel uit als ze het
verdienden. Sommigen boerden goed: zij hebben nu een groot
huis en een grote auto. Anderen gingen gewoon ten onder. Heel
weinig jongeren kozen ervoor om terug te komen naar hier.

We zaten in een lastig parket. De boerderij deed het beter dankzij de steun van
de EU. Dankzij nieuwe machines konden we meer doen met minder inspanning. We namen een berekend risico door nieuwe technologieën in te voeren
voordat al onze buren dat deden. We konden nu bescheiden maar zeker rondkomen van ons inkomen. Mijn vrouw Marie en ik gingen voor de allereerste
keer met vakantie. Maar onze kinderen begonnen ons vragen te stellen over
hun toekomst. Omdat steeds meer jongeren wegtrokken uit de boerderijen en
de dorpen, leek het alsof hun wereld gevuld was met oudere mensen, zoals
wij, en kinderen, met niemand ertussenin. De stad lonkte dus ook naar hen.
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We hielpen onze drie kinderen hun eigen keuze te maken. Er was niet genoeg
land voor iedereen om te bewerken, en het opdelen was ook geen goed idee.
Onze twee zonen trokken naar de stad — de ene werd industrieel ingenieur
elektronica, de andere metrobestuurder. Ze hadden een goede baan en dus
bleven ze er. Maar onze dochter Amélie hield van het platteland. Ze ging naar
de landbouwhogeschool om er te leren over nieuwe technieken, planten- en
dierenrassen en het beheer van een landbouwbedrijf.

In de jaren zeventig kwamen wij, landbouwers, zwaar in
de problemen te zitten. We produceerden genoeg voedsel voor iedereen — meer dan genoeg zelfs. Het resultaat
daarvan waren steeds grotere overschotten, en de opslag
en uitverkoop ervan kostten de Europese belastingbetaler
handenvol geld. In 1984 introduceerde het GLB de eerste
productiequota. En er zouden er nog meer volgen.
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Het was rond deze tijd dat mijn vrouw en ik met pensioen gingen en ons terugtrokken in een
bescheiden huisje in het dorp. Ik voelde me er nog niet klaar voor om met pensioen te gaan, maar
de nieuwe uitdagingen waren voor een nieuwe generatie. Het zou moeilijker worden om rond
te komen. Zouden we investeren in nieuwe technologie? Zouden we grond huren van de buren
om onze opbrengst te verhogen? Welke dieren of gewassen boden de beste vooruitzichten? Dat
waren beslissingen die Amélie moest nemen. Ik stond haar graag bij met raad en daad. Maar
Amélie weet zelf heel goed wat ze wil — en ze heeft de visie en de vastberadenheid om dingen
te verwezenlijken. Ik wist dat ze het er prima vanaf zou brengen, en dat was dan ook het geval.
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Het verhaal van Amélie
In het begin hadden sommigen er moeite mee dat ik aan het hoofd van de
boerderij stond, en niet zomaar de vrouw van een landbouwer was. Zodra
ik de boerderij overnam, voelde ik dat grote veranderingen onvermijdelijk
waren. We moesten voorzichtiger omspringen met natuurlijke hulpbronnen en met het milieu. De smaak van de consument veranderde ook, en
daar speelden we snel op in door ons meer toe te spitsen op plaatselijke
specialiteiten en de biologische voeding waar de mensen van leken te
houden. Een paar jaar later trouwde ik met Paul, die nu samen met mij
de boerderij beheert.

Wat ook veranderde, was de biodiversiteit. Het aantal vogels, bijen,
andere insecten en planten neemt alsmaar af. Ik besefte dat het
behouden van kleine natuurlijke gebieden rond onze akkers helpt
om ze terug te brengen. Het platteland is van iedereen. Sommige
kinderen hebben nog nooit boerderijdieren of wilde dieren gezien,
behalve dan op televisie. Dat kan ik me maar moeilijk voorstellen.
Het platteland zou de logische bestemming moeten zijn voor stadsbewoners die in hun vrije tijd tot rust willen komen. Hier vinden zij
en hun kinderen alles om te relaxen en te genieten.
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De boerenstiel gaat niet altijd over rozen. Als je dieren houdt, kunnen er problemen opduiken. Op een bepaald moment liep ons vee
mond- en klauwzeer op — de nachtmerrie van elke landbouwer! De veearts kon onze dieren wel behandelen, maar daar hield het
niet op. Opdat de ziekte zich niet zou verspreiden mochten de dieren de boerderij niet verlaten. We konden geen dieren of zuivelproducten meer verkopen. Dat kostte ons een smak geld, maar de EU hielp ons met de betaling van een aantal extra kosten, en
vergoedde ons gedeeltelijk voor het verlies. Zonder die steun zou ons landbouwbedrijf over de kop zijn gegaan.
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Je kunt je wel al inbeelden dat ik nog voorzichtiger begon om te springen met
grondstoffen, in het bijzonder met water en onze grond, en dat ik natuurlijker
productiemethoden begon toe te passen — dieren zo veel mogelijk in de
openlucht laten rondlopen en zo weinig mogelijk chemische meststoffen en
pesticiden gebruiken. Maar om een boerderij met succes te runnen, moet
je de trends ook voor weten te blijven. We huurden grond van de buren. We
begonnen schapen te houden als alternatieve bron van inkomsten. Ook begon
ik boerderijbezoeken voor schoolkinderen te organiseren.
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Politici en overheden zien nu het belang in van de
landbouw en landbouwers voor de toekomst van de
plattelandsgemeenschappen. Aangezien ons werk er
ook in bestaat om te zorgen voor het milieu en verstandig om te springen met natuurlijke hulpbronnen,
is het nogal wiedes dat we ervoor betaald worden.
De EU betaalt ons omdat niemand anders het doet.
We kunnen dit werk niet voor niets doen. Maar toch
moet het gedaan worden als we willen (zoals ik) dat
ons platteland behouden blijft als een deel van ons
gemeenschappelijk erfgoed.

Een ander initiatief was om meer van onze
producten te verwerken en te verpakken op de
boerderij zelf en ze rechtstreeks te verkopen op
de plaatselijke markt of aan plaatselijke winkels.
Aan kopers geen gebrek. Ik vond het fijn om onze
boerderijproducten (zoals melk, boter, roomijs)
naar de markt te brengen en de consumenten
te ontmoeten. Op deze manier verdienden we
meer voor onszelf, in plaats van onverwerkte
producten tegen lage prijzen te verkopen aan
producenten en distributeurs van voedingsmiddelen. We konden verscheidene dorpsbewoners
een deeltijdse baan aanbieden en steunden zo
de plaatselijke economie. Dat was onze bijdrage
om de leegloop van het platteland tegen te gaan
en ervoor te zorgen dat onze kinderen hier in de
toekomst konden wonen, als ze dat wilden. Onze
zoon Vincent wilde dat beslist.
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Nieuwe horizonten
Hoi, ik ben Vincent, de zoon van Amélie en Paul. Ik werk bij mijn ouders en geef
deeltijds les aan de landbouwhogeschool. Daar heb ik mijn vrouw Ewa leren kennen.
Zij was een uitwisselingsstudente uit Polen. Ze komt ook uit een landbouwersfamilie.
In Midden- of Oost-Europa is de boerenstiel nog altijd niet gemakkelijk. De mensen
verlaten er massaal het platteland. Voor wie is gebleven, is er veel veranderd. Al
die Europese regels waren in het begin verbijsterend, zelfs al brachten ze positieve
veranderingen teweeg. Weinig landbouwers zagen zichzelf als zakenlui. Zij werkten
gewoon hard en vertrouwden erop dat het weer hun een goede oogst zou bezorgen.

Ewa en ik brengen ook wel tijd door in Frankrijk, maar
meestal verblijven we in Polen. We proberen van elkaar
te leren en we gebruiken onze verschillende achtergrond
om ons bedrijf te doen groeien. In Frankrijk hebben we
onze activiteiten uitgebreid. Het boerderijtoerisme zit in
de lift. Mensen uit de stad kopen hoeves en schuren op
en renoveren ze om ze te gebruiken als tweede woning.
Dat blaast onze regio nieuw leven in en zorgt bovendien
voor nieuwe banen.
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In Polen waren er veel mogelijkheden waar we op konden inspelen, zeker toen Brussel
subsidies begon te verstrekken. Een van de gebouwen hebben we omgevormd tot een
vakantiehuisje dat we verhuren aan toeristen. Zin om ons een bezoekje te brengen?
Breng wat vrienden mee; er zijn om de twee weekends rock-, soul- en heavymetaloptredens in de schuur.
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Maar het leven loopt niet van een leien dakje — noch in Frankrijk, noch in Polen. We leven nu in een andere wereld
dan die van mijn grootvader. Hij ging zijn uitdagingen aan en wij de onze. Een voorbeeld? De strengere eisen op het
gebied van kwaliteit, veiligheid en dierenwelzijn. Een van onze grootste uitdagingen is echter de klimaatverandering, met extremere droogten en overstromingen. Twee jaar geleden verdronk mijn schoonmoeder bijna, toen de
nabijgelegen rivier uit haar oevers trad. Het overgrote deel van hun oogst werd vernield en de helft van het vee
kwam om. En ze waren niet verzekerd… Nu weten ze wel beter.

Waar we kunnen, strijden we tegen
de klimaatverandering. Waar dat niet
kan, passen we ons aan. We hebben een verzekering afgesloten voor
schade aan gewassen. We dragen
ook ons steentje bij om de uitstoot
van CO2 te verminderen. Onze windturbines wekken schone elektriciteit
op en het afval op de boerderij wordt
omgezet in biogas met een laag koolstofgehalte dat dient als alternatief
voor diesel.
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Ewa en ik kijken naar onze kinderen en maken ons zorgen over de
toekomst — maar dat doet elke ouder: hoe zullen onze kinderen
het doen in deze harde en complexe wereld? We zijn erin geslaagd
om hun hier op het platteland een zekere toekomst te bezorgen.
Maar zullen ze blijven? Wij hopen van wel.

Hier op de boerderij zijn wij even
hoogtechnologisch als iedereen.
Met gps-toestellen, mobiele telefoons en andere apparaten volgen
we bijvoorbeeld de weersvoorspellingen, de marktprijzen en
de levering van goederen op, en
we brengen er de boerderij mee
in kaart. Het dorp bruist van het
leven. We hebben aan allebei
onze boerderijen een eethuisje.
We organiseren trouwfeesten
en bedrijfsactiviteiten in omgevormde gebouwen. In Frankrijk
organiseren we daarnaast ook kinderfeestjes tijdens het weekend.
Door de gesloten binnenplaats
ziet de boerderij er een beetje uit
als een kasteel, dus we verhuren
kostuums en we bieden middeleeuwse banketten aan.
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Nu, in 2012, is de cirkel rondgemaakt. Net zoals mijn grootvader vijftig jaar geleden helpen wij de mensen in Europa
en daarbuiten aan eten. Maar daarnaast doen we tegenwoordig nog een heleboel andere dingen — we zorgen voor het
milieu, we beheren de schaarse grondstoffen en we volgen de recentste technologische ontwikkelingen. Ik zet me nu ook
in voor de plaatselijke gemeenschap. Maar ons hoofdinkomen komt nog steeds uit de landbouw.

Ik ben blij dat ik na al die jaren nog steeds mijn familie rondom mij heb, en ik ben er trots op dat we nog steeds landbouwers zijn. De
boerenstiel was en is nog steeds hard, maar je krijgt er veel voor terug. De mensen zullen altijd eten nodig hebben, dus zullen ze altijd
landbouwers nodig hebben. In tijden van economische en financiële crisis hebben we nog onze grond. En die grond zal ons altijd het voedsel schenken dat we nodig hebben, zolang we er zorg voor dragen. Het is nu aan de jongeren om het volgende hoofdstuk te schrijven van
het verhaal dat ons bindt aan ons land.
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