
Geen bewindsman zoekt zo
voortdurend het nieuws als
staatssecretaris Bleker (Land-

bouw, CDA). Hij voert een persoonlij-
ke strijd voor een utopie. Die strijd
heeft een ideologisch karakter. De
kern daarvan is de verheffing van de
boerenstand tot de belangrijkste ver-
zorger van de ecologische kwaliteit
van het platteland. Daarbij is de ge-
vestigde natuurbescherming een
hinderlijk obstakel. Bleker schuwt
geen middel om de verdrukte boeren
van het juk te verlossen van de na-
t u u r b e s ch e r m e r s.

In zijn propagandaoffensief wor-
den de natuurbeschermingsorgani-
saties systematisch geschoffeerd en
verdacht gemaakt. Boeren en andere
buitenlui – zoals hijzelf – worden op
het podium gehesen, als nieuwe hoe-
ders van natuur en landschap. Dit
wordt zwaar ondersteund door een
financieel beleid van streng straffen
van zondebokken en vorstelijk belo-
nen van uitverkorenen.

Toch is het nog niet zo eenvoudig
om greep te krijgen op natuurbe-
schermers. Het grootste deel van de
Nederlandse natuurterreinen is ei-
gendom van autonome, particuliere
organisaties. Zij zetten de hakken in
het zand. Daarin worden ze vaak ge-
steund, onder meer door de provinci-
ale besturen.

Dat ligt anders bij Staatsbos-
beheer. Die dienst is financi-
eel volledig afhankelijk van

Bleker, dus ideaal als proefkonijn
voor zijn nieuwe beleid. Jammer ge-
noeg voor Bleker is Staatsbosbeheer
niet meer de rijksdienst die het vroe-

ger was. In 1997 is deze dienst ont-
trokken aan de directe bevelsstruc-
tuur van het ministerie van Land-
bouw, thans EL&I.

Wel moet de leiding van Staatsbos-
beheer jaarlijks onderhandelen met
het ministerie over het budget en de
resultaten. Bovendien dient de
dienst het beheer van zijn terreinen
uit te voeren in overeenstemming
met het door de minister geformu-
leerde beleid voor de duurzame in-
standhouding en ontwikkeling van
natuurwaarden op die terreinen.

Als Bleker het natuurbeleid dras-
tisch op de schop wil nemen, ligt het

voor de hand dat hij begint met
Staatsbosbeheer. Eerst halveerde hij
het budget van de dienst. Dat was een
fikse dreun, die nog luid nagalmt,
maar het gaat Bleker niet primair om
bezuinigen. Het roer moet om. Hij
wil Staatsbosbeheer dienstbaar ma-
ken aan zijn utopische ideologie.

Een testcase in die krachtmeting
vormde het beheer van de Oostvaar-
dersplassen, waar Staatsbosbeheer
wat steken heeft laten vallen. Voort-
aan zal Staatsbosbeheer het beheer
van dit gebied moeten voeren con-
form bindend advies van een com-
missie van deskundigen. Deze figuur
kan formeel niet, maar Staatsbosbe-
heer heeft zich eraan geconformeerd.

Voor staatssecretaris Bleker was dit
niet voldoende. Hij heeft Staatsbos-
beheer gedwongen om een ‘gehoor-
zaamheidscontract’ te onderteke-
nen, dat vastlegt dat de dienst de ad-
viezen van de commissie loyaal en
zonder discussie zal uitvoeren.

Ongetwijfeld is dit slechts het be-
gin. Voor Bleker is Staatsbosbeheer
het instrument bij uitstek om zijn
ambities te realiseren. Om zijn wil
duurzaam aan de dienst te kunnen
opleggen, zijn contractjes natuurlijk
maar een lapmiddel. De beste manier
om greep te krijgen op die organisa-
tie is het breken van haar onafhanke-
lijkheid, via een wetswijziging.
Daarmee heeft Bleker al gedreigd.

De richting waarin het beleid
van de staatssecretaris zich
beweegt, heeft geen enkele

relatie met de ecologische en zelfs
niet met de maatschappelijke reali-
teit. Voor Bleker is dat geen pro-
bleem. Aan feiten en omstandighe-
den die niet in zijn ideologie passen,
heeft hij lak. Zijn beleid is gebaseerd
op verdraaiingen en vooroordelen.
Zijn regeerstijl is brute machtsuitoe-
fening. Daarin krijgt hij de vrije
hand van zijn partij, het CDA. Zo
ontwikkelt hij de kenmerken van een
tribale dictator naar Nederlands mo-
del – eindeloos hameren op onaan-
tastbare geloofsartikelen, belonen
van de ‘goeden’, intimideren van de
‘s l e ch t e n ’, wantrouwen zaaien, bluf-
fen, verdelen en heersen. Intussen
wordt het land een puinhoop.

Frits van Beusekom is oud-direc-
teur van Staatsbosbeheer.

Bleker is tribaal dictator
naar Nederlands model

Staatssecretaris Bleker (CDA) onderwerpt Staatsbosbeheer aan
zijn ideologie van boeren die natuur beheren. Intussen wordt
het land een puinhoop, zegt
Frits van Beusekom.

Aan omstandigheden
die niet passen in zijn
ideologie, heeft hij lak
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