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Minisymposium over
meanderende beken
en arme Afrikanen 

Door Jos Bouten

‘Boerenerfgoed’ wil
verhalen vastleggen over

veranderingen die het
gevolg zijn van de

reconstructie van 150
agrarische gebieden in de
provincie. In het Limburgs

Museum werd daarom
gisteren een

minisymposium
gehouden. 

VENLO � Marcel Kuijpers, een
van de initiatiefnemers van het
nieuw gemengd bedrijf dat aan
de A73 in Horst moet verrijzen,
is het na enkele gerichte aanval-
len vanuit de zaal spuugzat. „Ik
word verdacht gemaakt. Ik wei-
ger hier die vie-
ze handschoen
op te pakken. Ik
ben niet verant-
woordelijk
voor de proble-
men in de we-
reld. Dit hoef ik
niet te accepte-
ren, dit verdien
ik niet.”

Kuijpers is deze
dinsdagmiddag
uitgenodigd
door Boerenerfgoed om zijn
verhaal over de mogelijke bouw
van een mega-intensieve vee-
houderij in Horst aan de Maas te
houden. Enthousiast vertelt hij
over de noodzaak om te groeien
en een compact bedrijf te bou-
wen waarin jaarlijks miljoenen
varkens en kippen worden ge-
fokt en geslacht. „Dit gaan we
niet alleen in Nederland mee-
maken, maar in de hele wereld.
Wij lopen hier voorop.” 
Voor een mevrouw in de zaal is
het duidelijk: omdat de wester-
lingen overconsumeren en
grondstoffen weghalen in de
Derde Wereld, richten westerse
boeren die maar willen groeien
grote schade aan onder de arm-
ste bevolkingsgroepen in de we-
reld. Dat heeft ze met eigen
ogen aanschouwd in Ghana.
Over de bouwplannen van Kuij-
pers zegt ze: „Dit concept is on-
ethisch. In een fatsoenlijke we-
reld zouden wij moeten naden-
ken over de wijze waarop wij
ons hier zitten te overeten.” 
Ze krijgt onder andere steun
van een voormalige varkens-
houder die pleit voor de invoe-
ring van een productiewijze

waarvan ook de allerarmsten in
Afrika en Zuid-Amerika zouden
kunnen profiteren. 
Het minisymposium van Boe-
renerfgoed, bedoeld om verha-
len los te krijgen over verande-
ringen op het platteland, gaat
gaandeweg lijken op een verhit

politiek debat
dat op een con-
gres van de PSP
in de jaren ze-
ventig niet zou
hebben mis-
staan. Maar een
verhaal is een
verhaal. Ook al
is het afkom-
stig van tegen-
standers van de
huidige ont-
wikkeling van
het platteland

in Limburg. Door ook dit ver-
haal vast te leggen, is het over
veertig jaar mogelijk om een
beeld te krijgen van de huidige
tijdgeest. Dat is precies het doel
waarvoor Boerenerfgoed werd
opgericht. Over een hele poos is
te achterhalen dat het verdwij-
nen van veel boerenbedrijven
als gevolg van reconstructie en
schaalvergroting heeft geleid
tot felle discussies. Niet alleen
belangrijke zaken als leefbaar-
heid in de kleine kernen, mean-
derende beken en over de over-
stap van boeren naar de recrea-
tieve sector. Voor altijd is
vastgelegd dat er op 16 oktober
2007 in het Limburgs Museum
ook mensen waren die aan-
dacht vroegen voor de allerarm-
sten in de wereld.
En voor degenen die de tegen-
standers van schaalvergroting
verwijten dat die niet objectief
zijn, heeft museumdirecteur
Jos Schatorjé een boodschap.
„Geen enkel verhaal is objec-
tief. Verhalen worden altijd ver-
teld vanuit een bepaald per-
spectief. Door alle verhalen vast
te leggen, worden ze vanzelf ge-
objectiveerd.”


