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Buiten Friesland zullen weinigen gehoord
hebben van Cees Jongsma, al jaren lang
aktief als regionaal en plaatselijk bestuurder,
als veehouder, maar ook als Fries dichter.
Een middag bij hem op bezoek levert mo-
menten van meningsverschillen, maar ook
van stilzwijgende instemming op. Zijn poëzie
- beperkt tot drie bundels en wat verspreide
gedichten - wordt in Friesland veel gelezen.
Als boer, bestuurder en dichter heeft Jongs-
ma een eigen visie, kortaf maar duidelijk. Hij
is een kenner van de zuidpunt van Friesland,
waar hij al jaren woont en werkt. In het
geheel van natuur, milieu en landschap waar
Noorderbreedte informatie over geeft, kun-
nen we niet om mensen als Jongsma heen.

A
an het voeteneind van Friesland',
zoals hij het zelf uitdrukt, vlakbij
het in de gemeente Lemsterland ge-

legen dorpje Bantega, woont en werkt Cees
Jongsma. Jongsma boerde tot voor kort op
'De Koaipleats' maar bij het klimmen der
jaren heeft een zoon het bedrijf van hem
overgenomen. Hij assisteert z'n zoon bij tijd
en wijle op het 80 koeien tellende veehou-
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dersbedrijf. Sinds 1958 maakt Jongsma deel
uit van de PvdA-fraktie in de Lemsterlandse
gemeenteraad. Toen in 1980 de toenmalige
Pvd A-wethouder af moest treden omdat hij
in z'n dagelijkse werkkring de status van
gemeente-ambtenaar had verkregen, volgde
Cees Jongsma hem op Na de laatste verkie-
zingen kreeg hij van z'n fraktie groen licht
om wederom, nu voor een volledige vierjari-
ge periode, als wethouder z'n partij in de raad

te vertegenwoordigen. In zijn portefeuille
heeft hij de posten onderwijs en sociale za-
ken, met als T}ijwagens' welzijn (sociaal-kul-
tureel werk) en personeelszaken. Als dichter
timmert Jongsma niet meer zo aan de weg.
Verscheen in 1946 de bundel 'Boer en dichter'
en in 1949 'Under it oeleboerd', in 1976 zag -
voorlopig? - als laatste het daglicht 'Milieu',
waarvan het titelgedicht met een Nederlandse
'oersetting' dit artikel vergezelt. Deze laatste
bundel geeft een keuze weer uit de bijdragen
die Jongsma van 1970 tot 1975 leverde aan
'Bolwerk', het orgaan van het Instituut voor
Landkoöperaties in Friesland. In 'Milieu' is
verder een Friese vertaling van een gedicht
van Gerrit Achterberg opgenomen.
Uw maatschappelijke en kulturele uitingen
als boer, dichter en socialistisch politikus
lijken nauw met elkaar verweven. Is die
socialistische overtuiging nooit een rem ge-
bleken om met name in de veelal behoudende
agrarische kringen goed te kunnen funktio-
neren?

Jongsma: 'Ik heb met mijn politieke over-
tuiging in die kringen nooit moeite gehad. Je
stelt je op zoals je bent, daar moeten de
mensen 't mee doen. Als je met elkaar maar
probeert de dialoog gaande te houden. Maar
wat me de laatste jaren steeds meer opvalt, is
dat de politieke verhoudingen zich zo ver-
scherpen. Dat vind ik erg jammer, want het
maakt er de boel beslist niet beter bestuur-
baar op. Het zal wel aan deze tijd liggen,
perioden van ekonomische recessie kenmer-
ken zich nu eenmaal door aangescherpte
verhoudingen. Waar ik wel van schrok na het
drietal verkiezingen dat we dit jaar gehad
hebben, is het grote aantal jongeren dat op de
VVD blijkt te stemmen. Ik zie die partij als
uiterst konservatief, waar je geen aanhang
van jongeren bij verwacht'.
Behalve die van wethouder, bekleedde en
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bekleedt Jongsma nog tal van andere funk-
ties in het openbare leven, met name in Friese
agrarische organisaties. Zo is hij lid van de
voorbereidingskommissie ruilverkaveling
voorde Echtener Grote Veenpolder en vol-
macht van het overkoepelend Waterschap
Fryslan. Verder is hij in het verleden tien jaar
lang bestuurslid van de zuivelkoöperatie
NOVAC geweest, zo'n zeven jaar bestuurslid
van de Coöperatieve Zuivelfabrieken, en
achttien jaar voorzitter van de afdeling Lem-
sterland van de Friese Maatschappij voor
Landbouw. Ook was Jongsma nog voorzitter
van de Friese Struktuur Kommissie, een
orgaan dat iets trachtte te verbeteren aan de
sociale omstandigheden van de boeren in de
drooggelegde veenpolders van Zuid-Fries-
land.

De Venen
U leeft en werkt op de grond- de voormalige
venen - waar Ferdinand Domela Nieuwen-
huis aan het eind van de vorige eeuw onder
de veenarbeiders de miserabele omstandig-
heden aantrof waaraan u middels het mobili-
seren van deze 'verworpenen der aarde' iets
trachtte te doen. 'Besmette 'grond?
Jongsma: 'De venen waar we hier op zitten
zijn in de loop der tijden allemaal afgegraven.
Voor deze gemeente had dat het gevolg, dat
ze op een gegeven moment bijna helemaal uit
waterland bestond. Bij Koninklijk Dekreet
van Willem I in 1854 moest het verveende
land weer bebouwd worden. Zo is het ver-
schijnsel Veenpolder ontstaan, een orgaan
dat bestuurlijk vergelijkbaar is met een wa-
terschap. De bestuurders ervan waren in de
eerste instantie de plaatselijke notabelen: no-
tarissen, doktoren, enzovoorts. Later werd
het systeem van kiesverenigingen ingevoerd,
waar echter niet iedereen lid van kon worden.
Daarvoor moest je een bepaalde status heb-
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ben. Ik kan me de tijd herinneren - en ik ben
van 1921 -datjede maatschappelijke effek-
ten van de verveningen nog om je heen zag.
De verplichte winkelnering bijv. waartegen
Domela en z'n aanhangers verwoed hebben
geprotesteerd. De veenbaas, die een groot
aantal arbeiders voor zich aan het werk had,
exploiteerde op het werkterrein tevens een
winkel waarin alle levensbehoeften te koop
waren. De arbeiders en hun gezinnen waren
bij kontrakt verplicht daar hun hele inko-
men, en liefst nog wat meer, te besteden. Zo
waren de mensen met handen en voeten aan
zo'n figuur gebonden. Bittere tijden waarin
heel wat is geleden. Het is ook de tijd ge-
weest, waarin de vormen van dit landschap
werden bepaald. De vervening bracht met
zich mee, dat het allemaal water werd, van
bebouwing kon geen sprake zijn. Later kwam
daar verandering in, na de inpoldering. Hier
vlakbij had je de Zuiderzee, verderop ligt nog
steeds de oude zeedijk. Het nieuwe land
daarachter is vruchtbaarder dan dit hier, in
onze gemeente heb je maar drie landbouw-
bedrijven, samen zo'n 150 ha groot, Aan de
noordkant van de gemeente ligt het Tjeuke-
meer, nu bijna helemaal watersportgebied.
Ook Lemmer heeft tegenwoordig een rekre-
atieve funktie, bepaald niet slecht voor de
gemeentekas'.

Politiek en milieu
'De PvdA is momenteel de grootste partij
van ons land, maar komt voortdurend niet
aan de bak. Dat zie je nu ook weer bij de
kabinetsformatie. Ik denk dat de sociaal-
demokratische beweging intern te zeer ver-
deeld is om de macht aan te kunnen. Ook
internationaal is die beweging niet goed ge-
organiseerd. Vergelijk de Duitse vakbewe-
ging bijv. eens met de Nederlandse. In Duits-
land hebben ze zélf bedrijven in bezit, dat zie

ik hier nog niet gebeuren. Eén van de
belangrijkste hedendaagse problemen is vol-
gens mij, dat de huidige krisis uit oververza-
diging voortkomt. Dat veroorzaakt niet al-
leen de sociale onrust, maar het heeft ook
gevolgen die verder strekken en diep in het
leven van de bevolking ingrijpen. Neem nou
de toenemende milieuvervuiling. De verloe-
dering van onze omgeving komt uit twee
dingen voort: ten eerste wonen we in dit
landje met veel te veel mensen, en ten tweede
denken we dat het allemaal niet meer op kan.
Daarom zullen we met bezuinigingen op alle
fronten voorop moeten lopen in West-Euro-
pa. Niet dat we nu opeens een totaal ander
politiek systeem in moeten gaan voeren; ik
ben ervan overtuigd dat er een soort derde
weg tussen kapitalisme en kommunisme mo-
gelijk moet zijn. De welvaart die ons nu in de
steek laat, hebben we te danken aan de
gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. In
onze huidige denkwijze houden we echter
geen rekening met dergelijke rampen, terwijl
we daar juist wèl de omstandigheden voor
hebben gekreëerd. Een uitvinding als kern-
energie is daar een voorbeeld van, want het is
een verschijnsel dat we nog niet voldoende
beheersen. Als kernenergie op een veilige
wijze, ook voor het nageslacht, opgewekt zou
kunnen worden, dan mocht het van mij.
Daarbij denk ik aan kernfusie, maar die tech-
niek beheersen we nog niet, terwijl het bo-
vendien onbetaalbaar schijnt te zijn. Het is
één van de symptomen van deze tijd dat de
mensen geen rekening meer houden met ka-
lamiteiten. Misschien vragen we zo wel om
een ramp, om een waarschuwing'.

Milieu en poëzie
Wal heeft uw bundel 'Milieu'met die ziens-
wijze te maken?
'Als je de bundel goed gelezen hebt zul je



gemerkt hebben dat die vol staat met waar-
schuwingen. De wasmachine in het titelge-
dicht, de boer elders in de bundel die in een
fabriek terecht komt. Mijn poëzie is tot
ontwikkeling gekomen vanuit de dagelijkse
praktijk van het boerenbedrijf. Als dichter
denk ik net zoals een praktizerende boer
denkt. Boeren hebben veel invloed op het
beheer van de natuur, van onze totale leef-
omgeving. Ik vind dat de boer die invloed
ook moet blijven houden. Boeren hebben
altijd een stok achter de deur, want als 't fout
loopt met wat zij uitspoken zal de verant-
woording groot blijken te zijn. Natuur en
milieu zijn zo bepalend dat er uiterst voor-
zichtig mee omgesprongen moet worden.
Maarr ik denk, datje dat best aan de boer
mag toevertrouwen. Hij kent z'n verant-
woordelijkheid. Kunstmest en bestrijdings-
middelen moetje als boer niet méér gebrui-
ken dan nodig is. Toch kun je die stoffen
hard nodig hebben, denk maar eens aan de
positie van de boer in de Derde Wereld.
Maar: de zaak moet beheersbaar blijven, en
daarom moet je alleen middelen gebruiken
die de natuur binnen afzienbare tijd zelf kan
afbreken. En als je het één doet, moetje het
ander niet nalaten. De vernietiging van de
tropische regenwouden bijv., kun je alleen
kompenseren door op grote schaal nieuwe
aanplant te plegen. Je mag best in de natuur
ingrijpen, maar dan moetje dat ook zó doen
dat er wat tegenover staat. Er moet iets
positiefs en dan bedoel ik maatschappelijk
positiefs, uit voortkomen. Dat is de natuur
verstandig beheren, vandaar mijn waarschu-
wingen in 'Milieu'.

Noorfriesland buitendijks
Heeft hetzelfde motief u aanleiding gegeven
om als volmacht van het Waterschap Fryslan
vóór inpoldering van 1400 ha buitendijkse

gronden langs de Noorfriese kust te stem-
men?
'Juist uit milieu-oogpunt ben ik vóór die
indijking. De vuiligheid in de Waddenzee zet
zich vooral langs de kust af, in het slib. Als je
de dijk nou drie of vier kilometer zeewaarts
verplaatst, kreëer je een vernieuwde faktor.
Ik denk dat als je niets doet, de Waddenzee
op zekere dag helemaal dichtgeslibt zal zijn.
De natuurbescherming verzet zich, vind ik,
ten onrechte tegen indijking. Met zo'n in-
greep zou je het leven juist weereen nieuwe
kans geven'.

Die visie zal u in natuurbeschermingskringen
niet in dank worden afgenomen. Er is becij-
ferd dal inpoldering ekonomisch niet interes-
sant is voor zowel de landbouw als de visse-
rij, die zelfs meer arbeidsplaatsen zal moeten
inleveren dan de landbouw zal opbrengen.
Bovendien is iedere bedreiging, hoe klein
ook, een vermeerdering van het totale aantal
bedreigingen van het waddengebied.
'De mens is altijd zo te werk gegaan in dat
gebied. Een dijk om het land leggen dat de
zee heeft gegeven. Steeds werd daarmee ook
een vernieuwde impuls aan de natuur gege-
ven. Je moet het in breder verband zien.
Inderdaad, werkgelegenheid zal een indijking
alleen gedurende de eerste tijd opleveren. De
maatschappij is ook op andere vlakken ak-
tief, denk eens aan de toenemende automati-
sering. Mede daarom zal indijking op den
duur weinig arbeidsplaatsen met zich mee
brengen. Misschien kunnen we aan het land
van herkomst van de chips, Japan, een voor-
beeld nemen. Daar kent men nauwelijks
werkloosheid, omdat men er de ontwikkeling
van de strukturen in de loop der tijd min of
meer vergeten is. Wij hebben daarentegen de
strukturen herzien èn de maatschappij ver-
nieuwd, twee faktoren die bij ons onverbre-
kelijk aan elkaar verbonden zijn. Een kwestie

van kuituur, die is bij ons nu eenmaal anders'.

In de diskussie over de inpoldering hoor je
dit soort argumenten nauwelijks.
'Inderdaad, jammer. Zoals het er nu voor
staat belanden we weer in een procedure-
kwestie, en begint het hele gedoe opnieuw,
ook al gaat het nu dan om een kleiner gebied
dan we aanvankelijk hadden gedacht. Daar
komt de onveilige situatie van de te lage dijk
bij Noorderleeg dan nog bij. Als procedure
gerecht gaat worden zal die situatie alleen
maar langer voortbestaan. Toch blijf ik erbij,
dat de natuur geen strop zal hebben aan een
indijking. Ik wil niet afgaan op emotionele
argumenten, maar de toekomst in het oog
houden. Neem nou de Oostvaarderplassen,
een prachtig stuk natuurgebied dat juist door
menselijk ingrijpen is ontstaan. En de eko-
nomie is niet tekort gekomen nadat de Flevo-
polder is aangelegd. Ik vind het zo jammer,
dat de verscherping van de meningen van
voor- en tegenstanders van inpoldering de
kommunikatie tussen beide partijen zo ver-
troebelt'.

De kwestie blijkt Jongsma ook dichterlijk
geïnspireerd te hebben. Hij leest z'n gedicht
'Byld', geschreven nav. een televisie-uit-
zending met de bioloog Dick Hillenius: ook
een telg van Friese bodem. Juist de natuurbe-
schermers afkomstig uit het Heitelan zélf
zouden volgens Jongsma de noodzaak van
inpoldering in moeten zien.
'Ach, hoofdzaak is dat we open moeten staan
voor eikaars argumenten. Daaraan probeer
ik m'n steentje bij te dragen, op wat voor
manier dan ook. De natuur, de wereld om
ons heen, moeten we verstandig beheren.
Daar kun je best verschillend over denken.
Het belangrijkste is, dat de dialoog gaande
moet worden gehouden',

183


