Corona dag 18/4: Waarom ik een hekel heb aan boeren, die in goede tijden
wars zijn van overheidsbemoeienis en milieumaatregelen en in slechte
tijden (overproductie en virusproblemen) eisen dat de overheid hen uit de
stront haalt.
Het dorp van mijn jeugd.
Het dorp van mijn jeugd is een oude bekende. Ik ga er op bezoek.
Hij kent me niet meer.
Het dorp is een veenkolonie op de grens van Drenthe en Overijssel in de
buurt van de vestingstad Coevorden.
Het is een lintdorp van 10 kilometer met 1200 inwoners, die aan beide
zijden van een kanaal wonen; om de kilometer ligt er een draaibrug.
Er gingen begin vorige eeuw arbeiders wonen om er het veen af te graven
en tot turf te verwerken.
Ze groeven met de hand, met de schop en met de kruiwagen een
kilometers lang kanaal. Ze ‘staken’ miljoenen broodjes turf uit de kletsnatte
veengrond en brachten die in turfschepen naar de steden.
Het dorp heet De Krim, want het dorp ontstond toen De Krim-oorlog nog
bezig was en omdat er heethoofden en messentrekkers onder de
veenarbeiders zaten, zeiden ze in Coevorden: ‘Het is daar net een De Krim!
Het is daar niet pluis!’
De veenkolonie werd in cultuur gebracht. De Krim werd een dorp met
honderden hectares goede landbouwgrond.
Daar kwamen Groningse boeren op af. Ze konden het betalen. Ze gingen er
aardappelen verbouwen.
Daar gebruikten ze veel kunstmest bij en lieten ze de velden door
vliegtuigjes met DDT-gif besproeien.
Mens en dier genoten mee, de DDT-druppels kwamen als lichte regenval op
ons dorpsgenoten neer.
Lekker zeg!
Met de DDT werden niet alleen insecten bestreden, maar ook vogels,
mollen, kikkers en watertorren.
Je hebt eetaardappelen en fabrieksaardappelen. De fabrieksaardappelen
werden vermalen tot zetmeel, waarmee lijm en stijfsel werd gemaakt.
Dat gebeurde de Coöperatieve Aardappelmeelfabriek ‘Onder ons’.
Die fabriek gaf veel werkgelegenheid, maar ook veel stank.
De stank kwam van de vloeivelden van de fabriek. Vloeivelden waren
afgravingsgaten achter de fabriek, waarin het afvalwater werd geloosd.
Heel De Krim stonk naar verrotte aardappels en in het kanaal dreven vissen
met de witte buik naar boven.
Toen ik in de eerste klas van de hbs Coevorden van de biologieleraar Van de
Heuvel een herbarium met 20 planten moest maken, had ik een probleem.
Ik zocht het hele dorp af maar vond alleen de paardenbloem, het

madeliefje en de pinksterbloem.
Dus leverde ik een herbarium in met 3 planten. Dat wordt een onvoldoende
dacht ik, maar mij biologieleraar wist hoe de wereld in elkaar zat.
‘Ik zal je een 8 geven.’ zei hij, ‘maar op één voorwaarde! Op voorwaarde dat
je probeert om in de komende vakantie mee te doen aan een natuurweek
van de Vereniging voor Natuurmonumenten in het veengebied van De Kop
van Overijssel!’
Daar zag ik voor het eerst in mijn leven ooievaars, reigers, ganzen en futen.
Mijn vader was kantoorhouder der PTT. Hij kon het met iedereen goed
vinden.
Die instelling heb ik als jongen van hem overgenomen. Ik was bij arm en
rijk, bij boeren en bij arbeiders kind aan huis.
Ik hielp bestellers bij de postbezorging en ik hielp mijn moeder bij de huisaan-huis-collectes voor het blindeninstituut Bartimeus.
De arbeiders lieten me binnen en zochten het huis af naar geld, want
natuurlijk hadden ze iets over voor de blinden! ‘Zijn ze helemaal blind?,
vroegen ze. ‘Nee’, zei ik, ‘sommigen zien nog wel wat, maar de meesten zijn
stekeblind!’
De boeren hielden de deur dicht. ‘We geven al aan iets anders’, zeiden ze.
De rijken geven hun geld niet weg, daarom zijn ze rijk.
Over de vraag wat je liever bent, arm of rijk, zeiden mijn vriendjes: rijk
natuurlijk, net zo rijk als Oom Dagobert uit Donald Duck.
Het leek mij niks: de hele dag in je eentje op een berg geld zitten en
iedereen buiten de deur zien te houden.
Ik raakte mijn arbeidersvriendjes kwijt toen ik naar de hbs in Coevorden
ging. Ik ging op hockey, ik ging op zomerkampen, ik ging op zaalhandbal, ik
ging de wereld in… ik nam afscheid van mijn dorp.
Waarom kijk ik nu zo vreemd op als het dorp mij niet meer kent?
Ik heb 40 jaar weinig of niks meer van mij laten horen.
Ik loop het dorp door en neem een kijkje bij de vloeivelden van de
Aardappelmeelfabriek.
Ik weet niet wat ik zie: op de vloeivelden heeft de natuur zich over de
vervuiling van de aardappelmeelfabriek heen gezet.
De vloeivelden zijn meertjes en riet-beplanting, honderden ganzen,
visdiefjes en futen. Er broeden zelfs klapeksters, die zie je bijna nergens.
En herderstasjes, speenkruid, salomonszegel, akkerdissel, weegbree… Daar
had ik mijn herbarium wel mee vol gekregen!
‘U ziet er goed uit’, zeg ik tegen het dorp uit mijn jeugd,’ U bent er op
vooruit gegaan. Ik zie geen dikke BMW’s en eindeloze aardappelvelden, er
drijven geen dode vissen in het kanaal en op de vloeivelden broeden
klapeksters en groeien herderstasjes en speenkruid!’
Hij kijkt met nog steeds vreemd aan, maar dan gaat het dorp een lichtje op.
‘Nu herken ik je!’ zegt hij, ‘Jij bent die jongen van het postkantoor, die z’n
moeder hielp bij de huis aan huis collectes voor het blindeninstituut!’

