Het verraad van Wilders en Graus
Als er een politieke partij is die de landbouwsector de afgelopen maanden heeft verraden, dan is het wel de PVV
van Wilders. De opper-sector-verrader heet Dion Graus, woordvoerder van de PVV voor landbouw. Tijdens het
debat over de toekomst van de nertsenhouderij viel dit Limburgse warhoofd volstrekt door de mand. Zetelwinst
was voor hem belangrijker dan de toekomst van een paar honderd ondernemers.
Dat de sector al eerder was verraden door PvdA boer Waalkens met zijn initiatiefwetsvoorstel was al bekend. Dit
voorstel behelst een verbod op het houden van nertsen zonder enige vorm van schadeloosstelling. De sector
mag nog tien jaar door gaan om hun eigen verliezen te beperken. Dit voorstel is natuurlijk, juridisch onhoudbaar,
schandalig en beschamend.
Het gaat ook niet meer om het dierenwelzijn maar om de ethiek. De vraag ligt voor of je een dier mag houden
alleen om zijn vacht. Volgens de indieners niet. Dit is een glijbaan waar de landbouw niet op moet geraken. Dat
betekent dat de kippen, varkens, koeien de volgende slachtoffers zijn. Ethiek is een rekbaar begrip en hangt dus
af van het aantal emotionele kamerleden die toevallig in de kamer zitten. Morgen vindt iemand dat de kanariepiet
van tante Mien niet meer in een kooi mag zitten en dus wordt het door Waalkens en Graus onethisch verklaard en
komt er een verbod.
Ik hoor U denken, die Oplaat slaat nu wel door. Nee verre van dat, ik roep U nog even de goudvissenmotie van
een jaartje geleden in herinnering. Een aantal tweede kamerleden wilden een onderzoek naar het welzijn van
goudvissen die in een kom rondjes moesten zwemmen. !?!?!?!?!?!
Terug naar het nertsenverbod. Alle ogen waren gericht op de Christen Unie en op de PVV. Een absoluut
compliment voor de Christen Unie is hier op zijn plaats, zij waren eerlijk en zijn voor een verbod, maar alleen met
een schadeloosstelling voor de sector. Deze komt er niet en zij hebben terecht tegen het verbod gestemd. Maar
toen vond het verraad plaats. De PVV altijd roepende op te komen voor de ondernemers verraadde hen door
achterbaks met een onbegrijpelijke verklaring voor het verbod te stemmen. Een motie om die in Europees
verband te doen stemden zij af. Zij zijn voor een Nederlands verbod en in alle andere landen van Europa vinden
zij dat de sector gewoon door mag.
Een dergelijk verraad is nog nooit eerder vertoond aan een groep ondernemers. Van Graus en de PVV heeft de
land- en tuinbouw niets, maar dan ook niets te verwachten in de toekomst.
Gelukkig zal het wetsvoorstel sneuvelen in de eerste kamer waar de PVV geen deel van uit maakt.
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