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Redactioneel
Tussen het verschijnen van het vorige 
nummer en dit nummer kreeg Covid-19 
Nederland in zijn greep. De coronacrisis laat 
zien dat we als mensen nietig zijn en zomaar 
hard getroffen kunnen worden door ziekte en 
verlies. In de onzekerheid over gezondheid 
en bedrijf mogen we onze hoop vestigen 
op onze Here God. Hij laat niet los wat Zijn 
hand begonnen is. Dat mag ons rust en 
vertrouwen geven. Op dit moment kunnen we 
het verenigingsleven niet praktiseren, zoals 
we dat graag hadden gewild. In de afgelopen 
periode gingen bij zowel CCA als CGMV 
agrariërs de geplande bijeenkomsten niet 
door. We weten nog niet hoe de agenda er 
het komende halfjaar uit zal zien. We volgen 
hierin de richtlijnen van de overheid en de 
adviezen van het RIVM.

Nu we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten, 
doen we een poging om dat binnen dit 
magazine vorm en inhoud te geven. De rode 
draad die door dit blad loopt is: hoe verder na 
Covid-19? Roel Kuiper reikt zeven principes 
van verantwoordelijk handelen aan. In het 
hart van Verbinding vindt u portretten van 
verschillende mensen, die allemaal met 
de agrarische sector zijn verbonden. Zij 
vertellen hoe zij deze tijd ervaren en wat 
dit met hun geloofsleven doet. En verder 
luidt Henk Korterink de alarmklok over 
de hoogoplopende psychische nood op 
het boerenerf en gaan we op de koffie bij 
melkveehouder Ben Jan Netjes. Voor het 
eerst heeft Verbinding 20 pagina’s en we zijn 
als redactie blij dat we op deze manier meer 
verhalen met u kunnen delen. We wensen 
u veel leesplezier toe en spreken de hoop 
uit dat we elkaar in het najaar weer mogen 
ontmoeten.

Agenda

In verband met het coronavirus kunnen voorlopig geen bijeenkomsten 
worden gehouden. 

Kijk verder op:
CCA: www.cca-nederland.nl/agenda
CGMV: www.cgmv.nl/agenda

IS ALLES ANDERS?

In de afgelopen maanden gingen veel dingen 
totaal anders dan we verwachtten. De coronacrisis 
zette ons leven volledig op de kop. Scholen 
zaten enkele weken dicht, bloemen gingen naar 
de composthoop, financiën klopten niet meer, 
kerkdiensten mochten niet gehouden worden. 
Er was minder aanloop op het bedrijf en er werd 
vergaderd via videocalls. Ongetwijfeld laat de 
coronacrisis zich nog steeds gelden. 

Toch zijn er ook dingen die niet anders zijn. De 
Bijbel is nog steeds hetzelfde en nog steeds kunnen 
en mogen we daarin lezen. Er staat geen letter 
anders in. We houden kerkdiensten op een andere 
manier; we missen het samen zingen, de uitleg en 
de toepassing. Jezus Christus is gisteren en heden 
dezelfde en tot in eeuwigheid, staat er in Hebreeën 
13:8. Jezus zei van zichzelf: ‘Ik ben de goede herder.’ 
Zo was Hij, zo is Hij en zo blijft Hij: de goede herder. 
Jezus Christus is absoluut betrouwbaar gebleken, 
want wat Hij 2000 jaar geleden verkondigde, heeft 
nog steeds dezelfde kracht voor wie Zijn woorden 
gelooft en doet! Door met Hem te leven krijgen we 
gemeenschap met Jezus Christus en een leven met 
Hem tot in eeuwigheid. 

Is alles anders? Ja, veel dingen wel en ik ben me 
ervan bewust dat op veel bedrijven alles anders is, 
maar Jezus blijft dezelfde! Van harte hoop ik dat 
we met gevouwen handen mogen zeggen dat Jezus 
onze belangrijkste en grootste input is en blijft!

Jan Overeem/voorzitter CCA

Deze rubriek wordt beurtelings geschreven door Jan 
Overeem (CCA) en Dick van der Horst (CGMV).

FINANCIËN 2019 VAN CCA

Volgens de statuten dienen de financiële cijfers van CCA voor 30 juni van 
het jaar te worden besproken op een ledenvergadering. Vanwege de 
coronamaatregelen heeft het bestuur besloten deze bespreking uit te stellen 
tot de najaarsledenvergadering (DV: november 2020). Leden die inzicht willen 
hebben in de financiële cijfers kunnen zich wenden tot administrateur Arie van 
der Vliet, zie contactgegevens op de website www.cca-nederland.nl. 

Overdenking

Niels Rook/directeur CGMV
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Als je aan de keukentafel zit bij de familie 
Netjes, bevind je je op historische grond. 
Het erf stamt uit 1594, de overgrootvader 
van Ben Jan startte in 1911 op deze plek 
met de boerderij die hij in 1927 na een 
hooibrand herbouwde. Hij kwam van een 
paar honderd meter verderop, waar bet-
overgrootvader Netjes in de weer was. Op 
de Mandjeswaard woont en werkt de familie 
Netjes sinds 1880. Echte eilanders. 

Kampereiland is nog steeds een eiland 
omringd door water. Vroeger stroomde de 

zee het gebied soms binnen en was de IJs-
seldelta ook echt een delta. Om die reden 
staan de meeste huizen op het eiland hoger, 
zo ook de boerderij van Ben Jan en Bia. Drie 
meter boven NAP, een bult omzoomd door 
bomen. Een terp, die het gezin Netjes thuis 
noemt. ‘Ik zou nergens anders willen wonen 
en werken, ik voel mij verbonden met dit 
Oude Land, zoals wij het noemen.’

Het Oude Land, Kampereiland, is eigendom 
van de gemeente Kampen. Alle inwoners be-
talen pacht, zo ook Ben Jan. De hoeve is van 

Terug naar normaal 
op het Oude Land 
Een hond van een onbestemd ras en een klokkende kalkoen heten de bezoekers 

welkom op Erf 2 op het Kampereiland. Hier aan de Mandjeswaardweg wonen Ben Jan 

Netjes (31), zijn vrouw Bia (32) en hun kinderen Halina (1) en Annelie (3 maanden). 

Ben Jan is een biologische boer. ‘We moeten terug naar af, terug naar vroeger. Het 

opgevoerde boerenleven weer afvoeren.’ Tekst en beeld: Eelco Kuiken

 

Wie?   Ben Jan en Bia Netjes
Waar?  Kampereiland, biologische melkveehouderij 
Wat?  Ongeveer 70 melkkoeien, 10 pinken, 12 kalfjes,  
 1 bok en kippen en hanen

Op de koffie

‘Ik durf gerust 
de stelling aan 
dat mijn melk 
lekkerder is.’

hem, de grond niet. Dat is al 657 jaar zo, om 
precies te zijn. In 1363 schonk bisschop Jan 
van Arkel, landsheer van Het Oversticht, aan 
de stad Kampen ‘de eilanden, die het dichtst 
bij de stad gelegen waren.’ De stad bedong 
deze gift na inlevering van zijn aanspraken 
op de veenontginning Mastenbroek die op 
dat moment onder de omliggende steden en 
dorpen werd verdeeld. Ook hielp Kampen 
de bisschoppelijke legers bij het verslaan 
van een riddergroep nabij Zwolle.
 
MIDDELEEUWEN
Het eiland levert Kampen een flink bedrag 
per jaar op. Ben Jan is er af en toe wat 
narrig over. ‘We zijn horigen, net als in de 
middeleeuwen. De stad houdt de hand op 
en wij betalen. De situatie veranderen lijkt 
kansloos.’ Even later ratelt hij met zijn trac-
tor over het weiland om de grasoogst bin-
nen te halen. Echt gras, met allerlei andere 
plantjes en kruiden. Biologisch betekent dat 
je geen middelen gebruikt om ander groen 
te weren. Naast hem zit dochter Halina. 
Heerlijk met papa stuiteren over het eiland. 

Vanuit de keuken is het uitzicht eindeloos. 
Een bult in een zee van groen. Het water 
dat in het koffieapparaat pruttelt voor de 
gasten, komt niet van de waterleidingmaat-
schappij. De aansluiting voor leidingwater is 
afgesloten. Nee, het gezin Netjes maakt ge-
bruik van een bron, ondergronds water. Een 
installatie zorgt dat het schone water nog 
beter wordt, voor de zeventig melkkoeien 
en vier gezinsleden. Water uit de krochten 
van het Oude Land. 

GEEN OPGEVOERDE KOEIEN
En dat is precies hoe Ben Jan en zijn vrouw 
willen boeren, willen leven. ‘Geen opge-
voerd gras, geen opgevoerde koeien die 
opgevoerde melk produceren’, zoals de jon-
ge bebaarde boer het zegt. Ben Jan heeft 
nog een enkele Holsteiner, een melkfabriek 
op vier poten, maar voor het overige wil 
hij terug naar de oude Hollandse rassen. 
Deze dieren zijn kleiner, geven minder melk, 
maar het zijn volgens Ben Jan koeien, zoals 
koeien bedoeld zijn. ‘Niet letterlijk opge-

fokt om te produceren, maar normaal. We 
moeten terug naar normaal. Ik doe niks 
bijzonders, andere boeren doen bijzonder.’ 

In 2015 schakelde Ben Jan om. Zijn vader 
en opa waren gangbare boeren, maar Ben 
Jan zette hier een dikke streep onder. ‘Ik 
volgde de hogere landbouwschool, waar ik 
veel leerde over ondernemerschap. Na mijn 
afstuderen kwam ik tot inkeer door veel 
zelf te studeren. Als je ziet wat bijvoorbeeld 
kunstmest met de bodem doet, dan stop je 
er subiet mee. Hou je hand maar eens in een 
bak met kunstmest. Dat doet pijn. Agressief 
en chemisch. Dat stop je niet in de grond. 
Zo simpel is het. Niks ten nadele van de 
gangbare boer, ik deed het ook, net als mijn 
vader en opa, maar ik wil het niet. Je maakt 
op langere termijn heel veel kapot om op 
korte termijn meer opbrengst te hebben. 
Dat kan niet, vind ik.’

USDA-CERTIFICERING
Ben Jan Netjes is sindsdien een biologische 
boer. Geen kunstmest, geen bestrijdings-
middelen, geen voer met genetische modifi-
catie en geen antibiotica voor zijn beesten. 
Netjes heeft een zogeheten USDA-certifice-
ring. Dat betekent dat als er een koe is die 
ziek wordt en toch antibiotica nodig heeft, 
het dier het bedrijf moet verlaten en wordt 
vervangen door een biologisch rund. Ook 
het voer is biologisch. Maïs komt er ook niet 
in. Ook dat is een gewas wat volgens Ben 
Jan met kunst- en vliegwerk de grond uit 
wordt gejaagd om zoveel mogelijk ener-
gie aan de koeien te geven. Netjes’ dieren 
hebben zoveel pepmiddel helemaal niet 
nodig. De keerzijde is dat de koeien minder 
melk geven. De literprijs bij de coöperatie 
CZ Rouveen is wat hoger en daardoor kan 
Ben Jan biologisch werken. ‘Mijn dieren 
geven niet minder melk, maar zoveel als ze 
aankunnen.’

‘We wonen en werken in de schepping. 
Alles hangt met elkaar samen. Het is één 
grote legpuzzel en als je bepaalde stukjes 
kapotmaakt, omdat je zelf meer opbrengst 
nastreeft, dan komt de hele grote puzzel 
in gevaar. We moeten als boeren terug 
naar een natuurlijk systeem. De schepping 
is gecreëerd om het door te geven. We 
behoren slechts te leven van de rente. Heb 
God lief, staat er in de Bijbel. Hij maakte de 
schepping. Als we van God houden, moeten 
we automatisch om Zijn creatie denken. Zo 
dienen we ook te werken. We moeten het 
leven faciliteren.’

Het klinkt allemaal romantisch, maar het is 
natuurlijk keihard werken om op dergelijke 
wijze een redelijk inkomen te vergaren. Ben 
Jan werkt de klok rond. ‘Ik heb geluk gehad 
dat ik door de verkoop van melkquotum, fos-
faatrechten en andere zaken geld kon inves-
teren in mijn bedrijf. Sommige dingen moet ik 
extra doen, maar andere kan ik laten. Ik hoef 
niet over mijn land te rijden met bestrijdings-
middelen, daardoor zitten er kruiden tussen 
het gras, zijn de sprieten minder chemisch 
opgevoerd, heeft het gras minder energie, 
maar mijn koeien hebben ook minder nodig, 
terwijl ik meer per liter melk krijg. Zo kan ik 
het bolwerken. Ik durf gerust de stelling aan 
dat mijn melk lekkerder is.’

PAARD EN WAGEN
Toch gaat het nog niet helemaal naar de zin 
van Ben Jan Netjes. Zo rijdt hij nog steeds 
op een dieseltractor om zijn werk te kunnen 
doen. ‘Dat zit mij dwars. Het liefst zou ik 
met paard en wagen werken, maar dat is 
bijna niet te doen, hoewel er wel boeren zijn 
in den lande die wel zo werken’, zegt Netjes. 
Na een rondleiding zitten boer en bezoek 
weer aan de keukentafel. In de belendende 
ruimte bouwt Ben Jan een nieuwe keuken, 
met essenhout van eigen erf. Een hyper-
modern fornuis staat er ook. Niet op gas 
of stroom, maar op hout. ‘We gebruiken al 
geen leidingwater meer en op den duur wil-
len we ook van het gas af. We moeten weer 
normaal gaan leven. De overdrive moet 
eraf. Dat is beter voor iedereen.’
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VERDIEPING

‘MAAR DE BOER HIJ PLOEGDE VOORT’

De eerste indruk die je krijgt is die van een 
boer, die onverstoorbaar verder gaat met 
zijn werk. Al staat de hele wereld in brand, 
hem raakt het niet, want het werk op het 
land is nooit af. Als je het hele gedicht op je 
laat inwerken, kom ik toch tot een andere 
conclusie. De boer ploegt onverstoorbaar 
voort omdat hij zich bewust is van zijn 
goddelijke roeping. God zelf heeft na de 
zondvloed immers gezegd: ‘Zolang de aar-
de bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien 
en een tijd om te oogsten’ (Genesis 8:22).
Prediker, de filosoof met een wat sombere 
kijk op het leven als je niet in God gelooft, 
zegt hetzelfde: ‘Werp je brood uit over het 
water, want je vindt het later weer terug. 
Bewaar je brood in zeven delen, zelfs in 
acht, want je weet niet welke ramp de 
aarde treffen zal.’ Hij waarschuwt daarbij 
tegen besluiteloosheid: ‘Wie altijd op de 
wind let, komt nooit aan zaaien toe; wie 
altijd naar de wolken kijkt, komt nooit 
aan maaien toe’ en trekt de conclusie: 
‘Zo ken je ook de daden van God niet, die 
alles maakt. Dus zaai van de morgen tot 
de avond. Laat je hand niet rusten, want je 
weet niet of het zaad de ene of de ande-

re, of elke keer ontkiemen zal’ (Prediker 
11:1-6).
De coronacrisis is zo’n ramp die heel de 
aarde treft. Niet alleen vanwege de meer 
dan 6,5 miljoen besmettingen en rond de 
400.000 doden, maar ook vanwege de eco-
nomische gevolgen. Als christen zet mij dat 
aan het denken. Wat wil God mij persoon-
lijk en ons als mensheid hiermee duidelijk 
maken? Ik heb daar zo een-twee-drie geen 
antwoord op. Net als Prediker ken ik de da-
den van God niet, die alles maakt. Dat maakt 
mensen onzeker. Is het verstandig om in 
deze tijd een nieuw bedrijf te starten? Of om 
de boerderij van je ouders over te nemen? Is 
het wel verantwoord om een huis te kopen 
als je aan het eind van dit jaar misschien op 
straat staat of failliet bent?

BOODSCHAP
‘Maar de boer hij ploegde voort’ is een zin die 
mij triggert. Zou dat misschien Gods bood-
schap voor zijn kinderen zijn? Niet vanuit 
de ontkenning dat het allemaal wel mee-
valt – het coronavirus is niet te vergelijken 
met een onschuldig griepje. Niet vanuit de 
overschatting dat het mij niet zal overkomen 

– het coronavirus gaat aan niemand voorbij. 
Wel vanuit het vertrouwen dat dwars door 
deze verwarrende tijd heen God bezig is om 
zijn plannen uit te voeren. Hij schakelt mij 
daarbij in als één van zijn medewerkers. 
Als ik op m’n gevoel afga, denk ik soms: 
alles is voor niets. Maar als christen hou 
ik mezelf dan voor: alles heeft zin. Want 
deze wereld is door God gemaakt. Aan mij 
geeft Hij de opdracht mijn handen uit de 
mouwen te steken. Als christen mag ik ‘op 
hoop van zegen’ werken. Prediker spoort 
mij aan om niet bezorgd naar de lucht en 
de wolken te blijven kijken. Ik kan beter 
naar de vogels en de bloemen kijken, zegt 
Jezus ergens anders in de Bijbel. Zoals God 
voor hen zorgt, zorgt Hij nog meer voor 
mij. Toch kunnen we als christen niet aan 
de vraag voorbijgaan: wat gaan we straks 
doen als er een vaccin gevonden is tegen 
het coronavirus? Pakken we dan gewoon 
weer de draad op en keren we terug naar 
het oude normaal? Of moeten we het roer 
drastisch omgooien en de weg naar het 
nieuwe normaal inslaan? Die vraag ligt er 
al veel langer. We werden er alleen niet 
samen in één klap wereldwijd mee gecon-

Het gedicht ‘Ballade van den boer’ 

is in 1935 geschreven door J.W.F 

Werumeus Buning. Bijna niemand 

kent de dichter en maar weinig 

mensen hebben het hele gedicht 

gelezen. Alleen het zinnetje dat 

verschillende keren terugkeert, 

is erg bekend geworden: ‘Maar de 

boer hij ploegde voort.’  

Tekst: Ernst Leeftink Beeld: Karla Leeftink

fronteerd. Dus konden we tot voor kort die 
vraag vrij gemakkelijk voor ons uitschuiven 
en van ons afschuiven. Want smeltende 
ijskappen en gletsjers, tropische houtkap 
in de Amazone en leeggeviste oceanen, vol 
met plastic soep, raken ons in Nederland 
niet rechtstreeks. En als het om de uitstoot 
van stikstof door verkeer, industrie en 
landbouw gaat, wordt er meteen naar één 
van de andere partijen verwezen als mede-
veroorzaker van het probleem.

VANUIT DE BIJBEL
Nu ben ik geen agrariër, geen econoom en 
geen politicus. Dus een concreet antwoord 
op de vraag ‘wat is onze christelijke op-
dracht nu’ kan ik niet geven. Ik kan als pre-
dikant vanuit de Bijbel wel een paar dingen 
aangeven. Allereerst is onze christelijke 
opdracht niet veranderd sinds de corona-
crisis. De boer moet nog steeds voortgaan 
met ploegen. De opdracht om de aarde te 
bewerken en er iets moois van te maken, 
bestaat nog steeds. Wat we telkens weer 
moeten bijstellen is onze houding en 

motivatie. Die is sinds de zondeval niet 
meer 100 procent op het welzijn van elkaar 
en op de eer aan God gericht, maar veel 
meer op maximaal gewin, eigenbelang en 
afschuiven van de verantwoordelijkheid.
Verder confronteert deze crisis ons ermee 
dat we de les van Prediker 11 vergeten 
zijn. We hebben ons brood niet in zeven of 
acht delen verdeeld, maar al onze pijlen op 
economische groei en onze eigen welvaart 
gericht. We hebben zoveel andere dingen 
verwaarloosd, zoals onderlinge relaties. 
Opeens vallen door corona geliefden weg 
of kunnen we ze niet meer bezoeken. Plot-
seling beseffen we hoe belangrijk ze voor 
ons zijn. En hoeveel respect al die werkers 
in de zorg verdienen. Waarom komen we 
daar nu pas achter? Opeens komen veel 
bedrijven stil te liggen of dreigen ze om 
te vallen. Plotseling komen we erachter 
hoeveel eigenwaarde we aan ons werk of 
onze maatschappelijke positie ontleenden. 
Wie zijn we nu ons dat allemaal uit handen 
geslagen wordt?
Opeens horen we de vogels fluiten en 

valt het ons op dat de luchten mooier zijn 
zonder al die vliegtuigstrepen. Plotseling 
realiseren we ons dat Gods prachtige schep-
ping ook iets is om van te genieten. Hoe kan 
het dat we daar zolang aan voorbij geleefd 
hebben?

Al dit soort vragen komen nu gezamenlijk 
naar boven, omdat één ramp ons allemaal 
tegelijk treft en heel de samenleving lam-
slaat. Christenen erkennen dat er niets 
buiten God om gaat. Dus vragen veel ge-
lovigen zich af: wat wil God ons hiermee 
leren? Moet het roer om? En zo ja, hoe 
dan? Ik geloof dat God ons door elke crisis 
iets wil leren. Als we dat inzien, moet het 
roer inderdaad om. Maar hoe dat moet? 
Op die vraag moet iedere gelovige volgens 
mij voor zichzelf persoonlijk een ant-
woord zien te vinden. En als samenleving 
moeten we in goed overleg met elkaar op 
zoek naar oplossingen.

‘ANDERS GEWOON’
Tegelijk gaat het dagelijkse leven gewoon 

VERDIEPING

EN DE STIKSTOFCRISIS DAN?

door. Dus ploegt ook de boer gewoon 
voort. Maar het is niet meer ‘gewoon zoals 
altijd’ - het is ‘anders gewoon’ geworden, 
bewuster. Als het goed is in het besef: 
Morgen is voor ons verborgen. Jij en ik, 
wij weten niet wat de dag van morgen 
brengt. Maar Hij, die ’t heelal omspant, 
houdt ook ‘morgen’ in zijn hand.  

De ‘Ballade van den boer’ is van 
J.W.F. Werumeus Buning, uit de bundel 
‘Negen balladen’ - eerste uitgave 1935. 
Zie www.dbnl.org.

Ernst Leeftink is predikant van Gereformeerde 

Kerk (vrijgemaakt) ‘Het Noorderlicht’ in 

Assen-Peelo (zie ook zijn website  

www.ernstleeftink.wordpress.com).
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‘DOOR DE ELLENDE HEEN 
EEN BLIK OP DE HEMEL’

8

De coronacrisis houdt ons intens bezig, zowel op het werk en in de 
maatschappij als in privéomstandigheden. De redactie vroeg mensen 
die op heel verschillende wijze zijn verbonden met de agrarische sector 
om een reactie rond Covid-19. Wat doet het met ze en met hun werk? 
En heeft corona een impact op het geloofsleven en de verhouding met 
God? Op vier pagina’s leest u hun persoonlijke ervaringen. 

BERT SMIT   
is onderzoeker bij  

Wageningen  
Economic Research 

(voorheen bekend als 
LEI of Landbouweconomisch Instituut) 
en freelance PAC (pastoraal agrarisch 
coach) bij CCA. Hij woont in Elburg.

WELKE INVLOED HEEFT DE CORONACRISIS 
OP UW WERK? 
Door de coronacrisis werk ik sinds begin 
maart volledig vanaf huis. Dat betekent 
veel overleg voeren via de computer. Dat 
gaat op zich goed, maar de ‘echte’ bijeen-
komsten met collega’s, klanten en boeren 
mis ik wel. Ik kan echter geen risico 
nemen. Mijn vrouw en ik behoren tot een 
medische risicogroep en bovendien had-
den we vanaf begin maart corona. Mijn 
vrouw is vrij hevig ziek geweest (gelukkig 
was een ziekenhuisopname niet nodig) 
en ik licht, waardoor ik wel ‘gewoon’ door 
kon werken. Dat laatste was nodig, want 
het ministerie van LNV had extra vragen 
voor ons om goed zicht te krijgen op de 
gevolgen van de crisis voor de agrarische 
sector.

WAT ZIET U IN DE NABIJE TOEKOMST  
GEBEUREN IN DE AGROSECTOR?
Alle sectoren worden er hoe dan ook door 
getroffen. Zelf heb ik zitten rekenen aan de 
problemen met de niet te verwerken frite-
saardappelen (naar schatting in totaal nog 
1 miljoen ton in bewaring bij 1500 akker-
bouwers). Ook doen we inschattingen voor 
het komende oogst- en afzetseizoen. We 
verwachten een daling van de prijzen van 
vrijwel alle agrarische producten, afgezien 
van de effecten van de huidige droogte. De 
prijzen van melk, nuchtere en vleeskalve-
ren, varkens- en kippenvlees (voor eenden 
is momenteel helemaal geen afzet!) en 
sierteeltproducten zijn in een vrije val 
gekomen of zullen nog flink dalen, in ieder 
geval tijdelijk. Dat betekent een saldo- en 
inkomensverlies over de hele linie van de 
agrarische sector. Hoe lang die prijsdaling 
voortduurt, hangt onder andere af van de 
snelheid en mate waarin het virus bedwon-
gen gaat worden en wat dat betekent voor 
onze export en de beschikbaarheid van 
voldoende, ‘gezonde’ arbeid voor arbeids-
intensieve teelten en verwerkers (zoals 
slachthuizen). In het PAC-werk verwacht ik 
daarom extra hulpvragen.

WAT DOET DE CORONACRISIS MET UW  
PERSOONLIJK GELOOF?
Door deze crisis worden we intens bepaald 
hoe afhankelijk we zijn van God, de Schep-
per en Onderhouder van ons bestaan. Dat 
versterkt het gebed tot Hem om hulp en uit-
komst. De crisis versterkt mijn dankbaarheid 
voor een goed huis in een ‘groene’ omgeving, 
van waaruit het goed werken is. Tegelijk 
geeft de situatie veel onzekerheid, voor mijn 
vrouw en mij persoonlijk, voor de agrarische 
sector en voor de hele maatschappij. Naar de 
mens gesproken ben ik niet optimistisch in 
hoeverre de moderne mens door deze crisis 
heen de weg naar God (terug) zal zoeken, 
alhoewel Hij zich graag laat vinden. Ik zie 
veeleer ongeduld rond de maatregelen, 
bagatellisering van de ernst van het virus en 
een hevige drang om terug te keren naar ‘het 
oude normaal’. Helaas zullen vele bedrij-
ven en ook boeren, ook in Nederland, in de 
problemen komen, maar waar is het ‘opzien 
naar God’? Dit brengt me op de knieën voor 
Hem, die uiteindelijk alles in Zijn hand houdt, 
zo blijkt ook uit de afloop van de plagen in 
Egypte en in Openbaringen. Wat een zegen 
als Hij ons laat zien dat er meer is dan dit 
tijdelijke leven met al zijn hoogte- en diepte-
punten. Hij maakt uiteindelijk alles goed!

HARRY 
KRUIZINGA 

werkt bijna 32 
jaar bij planten-

kwekerij Van der 
Lugt in Bleiswijk. Anderhalf jaar geleden 
fuseerde Van der Lugt met twee andere 
bedrijven – het bedrijf heet nu Plantise. 

WELKE INVLOED HEEFT DE CORONACRISIS 
OP UW WERK? 
Mijn werk bestaat voor een groot deel uit 
het afleveren van groenteplanten, zoals 
komkommer-, paprika-, tomaten- en 
aubergineplanten. Ik geef leiding aan een 
aantal uitzendkrachten die de planten van 
de vloer oprapen en in kisten doen. Verder 
bestaat het werk uit logistieke taken zoals 
rijden met de heftruck. De hoeveelheid 

werk wordt door het coronavirus niet 
beïnvloed. Er worden niet minder komkom-
mers en tomaten gezaaid en dus ook niet 
minder afgeleverd. Het mindere werk wordt 
veroorzaakt door de sierteelt die binnen het 
bedrijf plaatsvindt: denk dan aan opkweek-
perkgoed zoals violen en primula’s en 
snijgerbera’s. Binnen het bedrijf houden we 
zoveel mogelijk anderhalve meter afstand, 
vooral in de kantine. Ook zijn de hygiënere-
gels aangescherpt. 

WAT ZIET U IN DE NABIJE TOEKOMST  
GEBEUREN IN DE AGROSECTOR?
In de toekomst zie ik de agrarische sector 
veranderen. De tuinbouwbedrijven worden 
steeds groter. Men gaat ook steeds meer 
specialiseren. Bedrijven van 50 ha glas zijn 
geen uitzondering. Familiebedrijven zullen 

hierdoor verdwijnen. De bedrijfsopvolging 
zal daardoor steeds moeilijker worden. 
Ik denk dat je een verschuiving zult zien. 
Minder sierteelt en meer groenten. Sierteelt 
is meer afhankelijk van de export.

WAT DOET DE CORONACRISIS MET UW  
PERSOONLIJK GELOOF?
De coronacrisis verandert mijn persoonlijk 
geloof niet. Wel mis ik de fysieke kerkdien-
sten en de contacten. Ik ben diaken en vind 
het niet prettig om te vergaderen via beeld, 
maar begrijp dat dit noodzakelijk is. Door 
de corona verspreiden we zoveel mogelijk 
zelf de kerkbladen en probeer ik dan ook 
een praatje te maken op afstand. Zo houd ik 
toch contact met mijn wijk.

MENNARD 
HOFMAN

is melkveehou-
der. Hij heeft 

samen met zijn 
ouders en broer een melkveehouderij- 
bedrijf in Noordhorn.

WELKE INVLOED HEEFT DE CORONACRISIS 
OP UW WERK? 
In onze dagelijkse bezigheden merken wij 
vrijwel niets van de corona-uitbraak. Wat 
een voorrecht om dan op het platteland te 
wonen en te werken. Nu onze vier kinderen 
thuis zijn van school, gaan zij ook veel mee 
de stal in. Naast het thuisonderwijs, wat ze 
krijgen van mijn vrouw Anja, krijgen ze nu 
ook veel meer mee van wat er op het bedrijf 
speelt. Wel merken we de coronacrisis in de 
portemonnee. De melkprijs is de afgelopen 
maanden gezakt. Dit is wel een spannende 
ontwikkeling. Net als de droogte van het 
land, want het lijkt weer een lange warme 

zomer te worden. Daarnaast is het rusti-
ger op het bedrijf. Er komen vrijwel geen 
vertegenwoordigers langs. Noodzakelijke 
gesprekken worden veelal telefonisch afge-
handeld. Ook de kalverprijzen zijn gedaald.

WAT ZIET U IN DE NABIJE TOEKOMST 
GEBEUREN IN DE AGROSECTOR?
Dat de melk- en vleesprijzen nog verder 
gaan dalen. Maar de stikstofcrisis houdt me 
nog altijd meer bezig. Dit heeft wel degelijk 
meer invloed op ons bedrijf. Er is nog erg veel 
onzeker en onduidelijk. Wat er deze maand 
van ons gevraagd wordt, kan de maand 
erna weer anders zijn. We weten niet waar 
we aan toe zijn en wat er van ons verwacht 
wordt. Het is niet alleen de coronacrisis 
waarmee we te maken hebben. Ook zien we 
ons geconfronteerd met de erge droogte 
van het land. In praktische zin hoop ik dat 
de overheid ons financieel tegemoetkomt in 
financieel moeilijke tijden. Dat zij openstaat 
om samen een passende oplossing te zoeken 

als we aankloppen. Daarnaast hoop ik dat 
er oog blijft voor de kwetsbare mensen en 
hun verzorgenden in de samenleving. Dat we 
voor elkaar klaar mogen blijven staan.

WAT DOET DE CORONACRISIS MET UW  
PERSOONLIJK GELOOF?
Allereerst kunnen we op de zondagen niet 
meer naar de kerk. De persoonlijke contac-
ten missen we. De coronacrisis maakt dat 
we extra stilgezet worden bij de dingen die 
echt belangrijk zijn. Want de maatschappij, 
waarin ziekte centraal lijkt te staan, mag we-
ten dat we hier geen invloed op hebben. Er is 
er maar Één die alles bestuurt en regeert. Ik 
hoop dat heel veel mensen dit mogen gaan 
inzien. Ook worden we er op deze manier 
nog eens extra bij stilgezet dat niet alles zo 
maakbaar is, zoals we vaak nog weleens 
denken. Wij hebben op geen enkele manier 
invloed op wat er met ons leven gebeurt. 
God is degene die bestuurt en regeert!

AGRARISCHE SECTOR IN CORONATIJD
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KLAASJAN 
SALOMONS 
is pluimveehou-

der en toeleve-
rancier van installa-

ties binnen de pluimveesector. Hij heeft 
een managementrol binnen Pluimveebe-
drijf Salomons.

WELKE INVLOED HEEFT DE CORONACRISIS 
OP UW WERK? 
Om eerlijk te zijn, gaat dit aan ons voorbij. 
Voorzorgmaatregelen zijn wel getroffen en 
qua hygiëne zijn er wel maatregelen geno-

men met personeel tijdens pauzes  
en dergelijke.

WAT ZIET U IN DE NABIJE TOEKOMST  
GEBEUREN IN DE AGROSECTOR?
In de eiersector zie ik dat het qua markt een 
positief effect heeft. Mensen leren ook in 
deze tijden weer het Nederlandse voedsel te 
waarderen. Je merkt dit aan lege schappen 
met eieren in de supermarkten. Corona is 
een epidemie. Maar waar we voor moeten 
waken, is dat reglementen en protocollen 
ten aanzien van het voorkomen van versprei-
ding zodanig zijn, dat het de totale economie 

tot stilstand brengt. Met alle respect voor 
de mensen die corona hebben gekregen, 
statistisch gezien sterven er nog steeds meer 
mensen aan de griep dan aan corona.

WAT DOET DE CORONACRISIS MET UW  
PERSOONLIJK GELOOF?
Mijn persoonlijk geloof staat sowieso op 
een laag pitje. Dit komt mede ook omdat 
ik niet meer zo betrokken ben bij het sa-
menkomen als gemeente. Ik vraag mijzelf 
persoonlijk dan ook af wat dat voor mij 
met de kerkgang zou doen zodra we weer 
als kerk bij elkaar mogen komen.

PIET GROEN 
werkt (al 
37 jaar) als 

teeltadviseur 
akkerbouw en 

vollegrondsgroen-
ten bij CAV Agrotheek in Wieringerwerf.

WELKE INVLOED HEEFT DE CORONACRISIS 
OP UW WERK? 
Mijn werk houdt in dat ik telers begeleid bij 
het nemen van beslissingen op hun bedrijf. 
Dat gaat van zaaizaad tot kunstmest en 
gewasbescherming. Het is de mooiste 
baan van de wereld, zeg ik weleens: in de 
winter maak je plannen aan de keukenta-
fel, en zodra er gezaaid is, volg je de groei 
van de gewassen en ben je dus veel buiten. 
CAV Agrotheek is een groothandel, dus we 
verkopen ook de kunstmest, het zaaizaad 
en de middelen om het gewas gezond te 
houden en vrij van plagen. Normaal heb 
ik intensief contact met telers. Door de 
corona is dat duidelijk minder. Ook is er 

intern veel overleg met collega-adviseurs; 
dat staat (of stond) op een laag pitje. De 
buitendienstmedewerkers werken nu zo-
veel mogelijk vanuit huis, wat de adviezen 
betreft over bouwplannen en bemesting. 
De bedrijfsbezoeken gebeuren op veilige 
afstand: dus met twee auto’s het land in 
voor de inspectie van de gewassen. De 
omzet draait gewoon door.

WAT ZIET U IN DE NABIJE TOEKOMST  
GEBEUREN IN DE AGROSECTOR?
De nieuwste ontwikkelingen over CO2 
en stikstof raken onze sector ongemeen 
hard. In de coronatijd lijkt het er wel op 
dat de boerenorganisaties gelijk krijgen 
wat betreft de uitstoot. Immers, de sector 
draait op volle toeren door en de uitstoot 
neemt af. Voedsel zullen we moeten blijven 
produceren, dus ik hoop dat er nog eens 
kritisch gekeken wordt naar de relatie 
uitstoot en productie, omdat we per kg 
geteeld product naar mijn idee een heel 
goede verhouding hebben. Ik vind het 

belangrijk dat de agrarische sector het 
krediet krijgt dat het verdient.

WAT DOET DE CORONACRISIS MET UW  
PERSOONLIJK GELOOF?
Jammer dat we niet meer kunnen samen-
komen als gelovigen. Voor mij persoonlijk 
verandert de crisis niets in mijn relatie tot 
God. Waarom dit ons overkomt weet ik 
niet, maar geef er zeker Hem niet de schuld 
van! Dat zie je in mijn werk zo mooi als 
je de seizoenen ziet voorbijkomen: alles 
ontluikt, vogels maken nesten en brengen 
jongen groot, ondanks deze crisis!  
God is trouw!

COR DUIM 
is teamleider 
van Aeres MBO 

veehouderij en 
groen, grond en 

infra, een opleiding  
met circa 400 studenten, 300 in de bol- 
en 100 in de bbl-opleiding. In de bbl-
opleiding werken studenten drie dagen en 
gaan ze een dag in de week naar school.

WELKE INVLOED HEEFT DE CORONACRISIS 
OP UW WERK? 
Veel: de theorielessen worden allemaal 
online gegeven. Dat houdt ook in dat de 
praktijklessen vervallen zijn. Het is leuk dat 
we net bezig zijn om al het lesmateriaal op 
Groen Kennis Net te plaatsen. Hier kan ieder-
een gewoon zien wat de inhoud van het ma-
teriaal is https://wiki.groenkennisnet.nl/site/
cursusmateriaal-veehouderij). Dus ook als je 
geen opleiding volgt. Daarnaast hebben de 
studenten opdrachten in de elektronische 
leeromgeving die ze moeten maken en inle-
veren. Het is aardig dat studenten, die meest-
al toch liever werken dan naar school gaan, 
nu de school soms zelfs al een beetje missen. 
De sociale contacten heb je online natuurlijk 
veel minder dan via de gewone lessen. Met 
ingang van 15 juni proberen we de studenten 
ook een dag voor de praktijklessen op school 

te krijgen. Als teamleider vergader en overleg 
je veel online. Zeg maar de lekkere koffie van 
thuis met het werk online.

WAT ZIET U IN DE NABIJE TOEKOMST  
GEBEUREN IN DE AGROSECTOR?
Dat is moeilijk in te schatten. Voorlopig 
(zeker een jaar) zullen we rekening moe-
ten blijven houden met afstand en zullen 
onlinelessen een belangrijker onderdeel 
van het lesgeven worden. Dat heeft naast de 
nadelen ook wel een aantal voordelen. De 
reistijd wordt sterk verminderd. Dus houd je 
meer tijd over. De reistijd is overigens voor 
mij altijd overdenktijd. Nog even nadenken 
over wat je gaat doen en op de terugreis 
hetzelfde over wat je gedaan hebt. 
Onlinevergaderen is soms wel een uitkomst. 
Het is effectiever dan wanneer je bij elkaar 
komt. Bij het naleven van de coronaregels 
vind ik het belangrijk dat je je houdt aan de 
gemaakte afspraken. Vaak heb je best de 
neiging om je eigen waarheid te scheppen, 
omdat dat voor jezelf beter uitkomt, of om-
dat je niet bang bent of omdat… Daar kun 
je allemaal je eigen zaken invullen. Maar 
daar heb je juist ook een overheid voor. Een 
stukje orde scheppen en een pad op weg 
naar een toekomst waarin we, als er een 
vaccin is, deze zorgen weer even achter ons 
kunnen laten. 

WAT DOET DE CORONACRISIS MET UW  
PERSOONLIJK GELOOF?
Het maakt je bewust van de onmaakbaar-
heid van het leven. Het doet mij sterk 
denken aan de MKZ-crisis van 2001. Ook 
toen legde een virus een hele regio lam 
en kreeg je te maken met de menselijke 
maakbaarheid, economische principes en 
de feilbaarheid van het leven. In die periode 
keek ik een keer naar de Titanic, het schip 
dat niet zinken kon. Het hoogtepunt van het 
menselijk vernuft liep stuk op een ijsberg. 
Een soort toren van Babel die de mens van 
“samen als God zijn” elk weer zijn eigen 
weg instuurt. Dat geldt ook nu. We worden 
teruggeworpen op onszelf en moeten ons 
persoonlijk leven weer een nieuwe draai 
geven. Dat kan helemaal op eigen kracht: 
je eigen weg vinden. Maar je mag het ook 
zien als sturing om De Weg te vinden. God 
geeft in je leven af en toe dat soort over-
denkmomenten. Dat kan je terneerslaan. Je 
kan er onzeker door worden. Maar wanneer 
je vanuit een boek als Openbaring leeft, 
weet je dat het Gods raadsbesluit is. Er zijn 
vreselijke dingen die op ons pad komen, 
maar daardoorheen mag je telkens weer 
een blik op de hemel werpen. Dat is zo’n 
Covid-19 ook. Door de ellende heen een blik 
op de hemel.

WIM 
HANEKAMP 
werkte jaren-

lang in Lelystad 
bij het veehou-

derijonderzoek van 
Wageningen UR. Vanaf 2011 parttime, 
omdat hij sinds die tijd voorzitter van het 
College van Bestuur van de Theologische 
Universiteit in Apeldoorn is. 

WELKE INVLOED HEEFT DE CORONACRISIS 
OP UW WERK? 
In Lelystad heeft men veel ervaring met het 
onderzoeken van dierlijk materiaal op de 
aanwezigheid van een besmettelijk virus 
zoals mond- en klauwzeer, varkenspest of 
vogelgriep. Nu wordt dit laboratorium ook 
ingezet voor het testen op de aanwezigheid 
van het coronavirus. Dat geeft veel extra 
werk. Op de TUA moesten we onder stoom 
en hoge druk in drie weken overschakelen 
op digitaal onderwijs, een proces waar we 

anders zeker een jaar over gepraat zouden 
hebben. Wat me raakt, is dat je in hetzelfde 
achtuurjournaal de patataardappelen ziet 
die als veevoer voor de koeien gedraaid 
worden omdat door corona de afzet in 
restaurants is weggevallen. Terwijl er in 
Afrika massaal mensen omkomen van de 
honger, omdat ze thuis moeten blijven en 
daardoor geen werk en dus ook geen geld 
hebben om eten te kopen. De World Health 
Organisation (WHO) gaf aan dat er 2 miljard 
nodig is om de hongersnood te lenigen. Dat 
krijgen we wereldwijd niet bij elkaar, terwijl 
minister Hoekstra op een vrijdagavond wel 
2 tot 4 miljard euro beschikbaar stelt voor 
KLM. Dat zegt veel over de gebrokenheid 
waarin we leven.

WAT ZIET U IN DE NABIJE TOEKOMST 
GEBEUREN IN DE AGROSECTOR?
Ik hoop dat deze crisis ons aanzet om na de 
denken over wat nu echt belangrijk is in ons 
leven en hoe we daaraan kunnen bijdragen. 

Als individu wat betreft ons bestedingspa-
troon waar het gaat om overdadig eten en 
verre vakantiereizen. Als agrosector wat 
betreft het vormgeven aan kringloopland-
bouw. Als kerken wat betreft het uitdragen 
van de boodschap van recht doen, trouw 
zijn en niet alleen aan jezelf denken maar 
dicht bij God leven. ‘For quality of life’ om 
de slogan van Wageningen UR te citeren.

WAT DOET DE CORONACRISIS MET UW  
PERSOONLIJK GELOOF?
Naast beschrijvingen over de aard en de 
verspreiding van het virus komen er ook 
allerlei beschouwingen voorbij hoe deze cri-
sis te duiden. Wat mij opvalt is dat de vraag 
naar het Godsbestuur nu wel langskomt, 
maar niet gesteld wordt als het ons goed 
gaat. Wat ik mis is het samen zingen. Totdat 
dit weer kan komt het lied ‘Door goede 
machten trouw en stil omgeven’ (Liedboek 
voor de kerken 398) vaak in mijn gedachten. 
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DE WERELD LIEFHEBBEN

De oude orde is het ten einde lopende 
antropoceen, het tijdperk waarin de 
mens de wereld exploiteert met indus-
triële efficiency, haar uitput en vervuilt, 
en daarbij een slecht rentmeester is over 
de aarde1.  De coronacrisis belicht de 
complexiteit van onze problemen slechts 
opnieuw, ditmaal vanuit een andere 
invalshoek. 

BEZINNING
Hoe hebben wij de Bijbelse cultuurop-
dracht in onze tijd te verstaan? De laatste 
jaren wordt er door christenen gezocht 
naar een nieuwe omgang met de aarde. 
Een nieuw ‘ecologische bewustzijn’ 
breekt door. Er is bezinning op gang 
gekomen. De encycliek Laudate Sí heeft 
daar ook aan bijgedragen. De paus 
zegt daarin treffend dat de ‘woestijnen 
vermenigvuldigen omdat de innerlijke 
woestijnen zo uitgestrekt zijn geworden.’ 
Onder de ecologische crisis zit dus een 
geestelijke en morele leegte. Daar moet 
het herstel dan ook beginnen, in het hart 
van mensen. Verootmoediging betekent 

jezelf weer klein maken en begrijpen in 
welke verhouding we staan tot God en 
Zijn schepping. Dat is allereerst nodig2.  

ECOLOGISCHE ETHIEK
Is de ecologische crisis aangewakkerd 
doordat mensen zich boven de schep-
ping verheven voelen, het herstel begint 
wanneer we de wereld liefhebben, zoals 
God haar liefheeft. De cultuuropdracht 
uit Genesis 1 is het eerste gebod dat 
God geeft en vraagt van de mens om 
voor de wereld te zorgen. De wereld is 
Gods geheim, hij spreekt met wijsheid 
en kracht in het ecologische spel van 
de elementen. Gods goedheid is daarin 
aanwezig. Hij geeft leven, dat kunnen wij 
niet. Van ons wordt gevraagd dit spel niet 
te bederven, maar onze plaats daarin 
in te nemen. Dat is heel iets anders dan 
exploiteren. Wij worden uitgenodigd het 
spel van ecosystemen mee te spelen en 
zo de aarde te beheren en te bewaren. 
Dit lijkt me de invalshoek voor een ecolo-
gische ethiek.
 

ZEVEN PRINCIPES
Verandering begint niet met onze slim-
heid of techniek, maar bij ons vermogen 
de wereld lief te hebben. Uit die inner-
lijke houding vloeit alles voort. Er is 
ook een belofte aan verbonden. Dat is 
de belofte dat de aarde haar vrucht zal 
geven. In onze tijd van uitputting en van 
ecologische paniek beseffen we dat dit 
niet vanzelf spreekt. We zullen dus moe-
ten veranderen. Dat kan in onze eigen 
omgeving, op het stukje aarde dat ons 
is toevertrouwd. In mijn boek De wereld 

liefhebben sloot ik af met zeven principes 
voor een persoonlijke en politieke ethiek, 
die ons hierbij kunnen leiden. Het zijn 
geen regels, maar principes voor verant-
woordelijk leven in tijden van crisis. 1  Zie mijn Groenlezing Ecologische ommekeer. Christelijke politiek in het antropoceen  

(Amersfoort, 2020). 
2   Vgl. hiervoor ook: Maarten Verkerk, De verborgen dimensie van de klimaatcrisis.  

Religie, duurzaamheid en inclusie – een pleidooi voor het  heilige (Maastricht University, 2019). 
3  Tomas Sedlacek, Economie van goed en kwaad (Schiedam: Scriptum, 2012), 360-365.  

Roel Jongeneel, Agricultuur in balans (Bravenewbooks, 2019).

Waar is de discussie over de toekomst van de aarde? Nu een  

grote ziekte mensen treft, lijkt het milieu uit beeld. Maar dat is 

slechts schijn. De coronacrisis houdt verband met de ecologische 

crisis, wortelt er zelfs in. De dierhouderij ligt al onder de loep,  

we blijken enorm kwetsbaar in een globaliserende wereld. 

Steeds luider klinkt de roep om een nieuwe orde, economisch, 

politiek en sociaal. Tekst: Roel Kuiper

Zeven principes voor verantwoordelijk leven.

1. Heb de wereld lief. Doe dat. 
Echt. Zo wordt ze letterlijk heilig voor ons en 
waardevol. 

2. Bewaar het wonder. 
Erken, waardeer, respecteer dat de natuur 
en de mensenwereld zich ontplooien in 
relatienetwerken met vitale ecologische 
verbindingen. De wereld stemt zich in haar 
onderdelen op elkaar af. Dit is de vruchtbare 
dynamiek van het bestaan, die gekoesterd, 
beschermd en bewaard moet worden. Laat 
deze veelzijdige orde zoveel mogelijk in zijn 
eigen wetmatigheid zijn eigen werk doen. 
Ontdek de wereld opnieuw, bewaar haar 
eigen vormen van wisselwerking, groei en 
potentie. 

3. Verstoor niet.  
Geef deze scheppingsdynamiek ruimte, stop 
met het toepassen van middelen en tech-
nieken die het leven schaden en vernietigen. 
Bevrijd de wereld van een eendimensionale 
benadering, waar de liefde uit is wegge-
vloeid en die de wereld verarmt en devalu-
eert. Bestudeer en observeer wat de natuur 
aanreikt en geef ruimte aan de dynamiek 
van de wereld zelf. Deze meer integrale en 
holistische benadering – met een eigen 
plaats voor menselijke techniek - wordt al 
toegepast bij nieuwe ecologische benade-
ringen van de landbouw, de economie en in 
het samenleven van mensen3.
  
4. Herstel waar dat kan.  
Er sterven dieren en planten in een hoog 
tempo. De ontbossing van de aarde gaat 
door. De hoeveelheid zuurstof in zee loopt 
terug. Dit zijn geen natuurlijke veranderin-
gen, dit is degradatie van het leefmilieu en 

de natuur. Inspanningen moeten erop zijn 
gericht dit proces te stoppen, niet alleen 
door de reductie van broeikasgassen, 
het gebruik van fossiele brandstoffen en 
plastics, maar door concreet herstel van 
de natuur, waar dat maar kan. Op dit heel 
maken wat gebroken is moet de inspanning 
van landen en lokale gemeenschappen zijn 
gericht. 

5. Stem je af op een nieuwe levensstijl. 
Gelet op de grote ecologische voetafdruk en 
de vernietiging van ecosystemen moeten 
mensen stappen terug doen in hun exploi-
tatiegedrag en consumptiepatronen. De 
generaties van de toekomst zullen andere 
keuzes moeten maken en een nieuwe 
levensstijl ontwikkelen. Deze maakt niet 
minder gelukkig, integendeel, maar kan 
vooral met minder toe. Nieuwe patronen 
van reizen, wonen, consumeren zullen ont-
staan. Oefening in soberheid en nederigheid 
maakt creatief. Dit helpt de wereld lief te 
hebben en brengt mensen dichter bij elkaar 
en bij de natuur.

6. Leef lokaal.  
Een samenleving en economie die zoveel 
mogelijk lokaal functioneert, produceert 
en consumeert anders. De gezamenlijke 
inspanningen die hierop zijn gericht, ver-
nieuwen de samenleving. Voedsel, kleding, 
energie hoeven niet de hele wereld over 
getransporteerd te worden. De aarde is 
rijk en vruchtbaar genoeg om mensen te 
voorzien. Globalisering is geen levensstijl. 
Lokaal georiënteerd leven bevordert zorg en 
aandacht voor wat dichtbij is. Het helpt om 
het verbond te stichten dat de basis is van 
iedere zelfverantwoordelijke gemeenschap. 

7. Maak mensen verantwoordelijk.  
Daar waar mensen mondig en liefdevol 
betrokken zijn bij alles wat hun leven raakt, 
ontstaan de beste voorwaarden voor een 
bloeiende samenleving. Geef mensen de 
vrijheid om verantwoordelijk te zijn voor 
hun eigen leven, hun omgeving, hun sociale 
bestaan. Mensen zijn geen losstaande 
individuen, maar leven in gemeenschappen 
die het beste functioneren als deze worden 
opgebouwd als gemeenschappelijke droom 
en onderneming. Eigenaarschap en zeggen-
schap over eigen aangelegenheden maakt 
gemeenschappen sterk. 

Als dit verantwoordelijk leven is in tijden 
van ecologische crisis, dan moet de politiek 
hierbij terzijde staan. De politiek heeft een 
eigen verantwoordelijkheid de wereld te 
bewaren. Het bovenstaande geeft hieraan 
richting. Alle verandering begint bij mensen, 
die handelen vanuit een sterk motief. Het 
is de liefde die een nieuwe orde schept. Als 
het eerste Bijbelse gebod een gebod is de 
wereld lief te hebben als schepping van 
God, dan kan dit ook weer het eerste zijn om 
richting te geven aan de uitweg uit de crises 
van onze tijd en de verandering bewerken 
die nodig is.

Roel Kuiper is oud-senator voor de 

ChristenUnie en nu als hoogleraar 

verbonden aan de Theologische Universiteit 

Kampen. Dit artikel is een verkorte weergave 

van het slot van zijn boek De wereld 

liefhebben. Over ecologische paniek en 

politieke ethiek (Amsterdam: Buijten en 

Schipperheijn, 2020). Hij schreef dat op 

uitnodiging van de redactie. 

VERANTWOORDELIJK LEVEN
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ANALYSE

EN DE STIKSTOFCRISIS DAN?
In het decembernummer (2019) van Verbinding schreven we uitgebreid over de stikstofcrisis.  

Premier Rutte noemde deze crisis toen de grootste die hij in zijn politieke loopbaan had meegemaakt. 

De coronacrisis kwam en de stikstofcrisis lijkt even op de achtergrond. Toch worden in het 

stikstofdossier wel degelijk stappen gezet. Op maandag 8 juni presenteerde de commissie-Remkes  

het eindrapport: ‘Als er nu geen stappen worden gezet, komt het stikstofprobleem na corona  

keihard terug.’ Tekst: Wiggele Oosterhoff 
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voor pluimveevoor pluimvee

Waar je hart ligt. Daar doe je ongemerkt een stapje 
extra voor. Dat geldt ook voor ons. Ons hart ligt 
bij pluimvee. Wij houden van pluimvee. Van alle 
   pluimvee. Dat ziet u terug in de kwaliteit van ons voer 
en de gedrevenheid van onze pluimveespecialisten. 
En u merkt het vooral aan uw resultaten. 
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wij uw nieuwe dak.
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DEKALB WHITE
Ochten  
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Het adres voor duurzame en
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T 0318-571155 
E orders@ejbos.nl www.ejbos.nl

Eind april presenteerde het kabinet een 
plan om het stikstofprobleem te komende 
jaren aan te pakken. In 2030 wil het kabinet 
dat de helft van de hectares met stikstof-
gevoelige natuur in Natura 2000-gebieden 
onder de kritische depositiewaarde (KDW) 
voor wat betreft stikstof komt. Het Rijk 
investeert de komende tien jaar een bedrag 
dat oploopt naar 300 miljoen euro per jaar 
om de natuur te herstellen. Daarnaast 
neemt het kabinet maatregelen om bedrij-
ven en sectoren te ondersteunen die de 
uitstoot van stikstof bij de bron reduce-
ren, om zo de neerslag van stikstof in de 
natuur te verminderen. Hiervoor is tot 2030 
nog eens gemiddeld 200 miljoen per jaar 
beschikbaar. Beide investeringspakketten 
zijn samen goed voor ongeveer 500 miljoen 
euro per jaar, keer 10 jaar lang (2020-2030) 
maakt het bedrag van 5 miljard, waarover 
steeds wordt gesproken (zie voor meer 
informatie www.aanpakstikstof.nl).

REACTIES
De reacties op de kabinetsplannen zijn niet 
onverdeeld positief. Het Landbouwcollec-
tief vindt de plannen erg duur. Ze leiden vol-
gens het Landbouwcollectief nauwelijks tot 
verbetering van de natuur en hebben een 
leegloop van het platteland als gevolg. Of 
de miljardeninvestering de natuur echt gaat 
helpen, valt volgens anderen nog te bezien. 
Het dagblad Trouw deed recent onderzoek 
naar de effecten van natuurinvesteringen 
sinds 1990. De conclusie is dat de investe-
ringen van de afgelopen 30 jaar nauwelijks 

positieve natuureffecten hebben gehad. 
Dat komt volgens Embert Messelink, direc-
teur van de christelijke natuurorganisatie 
A Rocha Nederland, doordat de natuur in 
Nederland erg versnipperd is. Natuurgebie-
den zijn onvoldoende met elkaar verbon-
den. Bovendien is de druk op de grond en 
de natuur in het dichtbevolkte Nederland 
groot. Dat los je met miljardeninvesterin-
gen niet op. Dat vraagt om het maken van 
goede keuzes.

Kabinetsplannen zijn vaak politieke 
compromissen. Dat kan in een tijd van een 
regerend vierpartijenkabinet ook haast niet 
anders. Maar steeds minder mensen lijken 
tevreden met dit soort compromissen, met 
alle gevolgen van dien. LTO-voorman Marc 
Calon trad terug als voorzitter omdat hij 
zich onvoldoende gesteund voelde. Het 
voortbestaan van het Landbouwcollectief 
staat onder druk, omdat deelnemende 
partijen zich onvoldoende gehoord weten. 
Anderen gingen een eigen weg, zoals het 
Mesdagfonds dat eigen stikstofberekenin-
gen uitvoerde. Zij moesten recent op hun 
schreden terugkeren toen bleek dat ze 
ongeveer tot dezelfde uitkomsten kwamen 
als het RIVM eerder. Verdeeldheid lijkt in 
de agrarische sector, in de politiek en in de 
samenleving terrein te winnen.

VRIJBLIJVENDHEID
‘Het kabinet heeft een besluit over de stik-
stofproblematiek jarenlang voor zich uit ge-
schoven’, zei Johan Remkes maandag 8 juni 

in Nieuwsuur naar aanleiding van het die 
middag gepresenteerde advies. Dit advies 
van de commissie-Remkes behelst dat de 
stikstofuitstoot in Nederland in 2030 moet 
zijn gehalveerd. Het kabinet moet ‘serieus 
werk maken’ van natuurherstel. Die doelen 
mogen geen vrijblijvend streven meer zijn, 
maar moeten wettelijk worden vastgelegd, 
stelt het Adviescollege Stikstofproblema-
tiek voor in zijn eindadvies aan het kabinet. 
De commissie verwees het stelsel waarmee 
de overheid de stikstofuitstoot reguleerde 
vorig jaar naar de prullenbak, omdat het 
veel te vrijblijvend was.

VERKIEZINGEN
Tegelijk wil Remkes boeren tegemoet 
komen door de regelgeving flink te ver-
eenvoudigen. ‘Ze moeten nu wel aan heel 
veel regelgeving voldoen en ik begrijp de 
ergernis daarover. Door de doelen in een 
wet vast te leggen, weet iedereen in dit land 
waar we aan toe zijn.’ Minister Schouten 
reageerde op het rapport door te zeggen 
dat draagvlak onder boeren ook heel 
belangrijk is. Of het kabinet de voorstellen 
van de commissie snel overneemt, valt te 
bezien. Er komen namelijk Tweede Kamer 
verkiezingen aan. Misschien wordt het 
stikstofdossier wel doorgeschoven naar 
het volgende kabinet. Heel benieuwd wat 
de (christelijke) politieke partijen hierover 
dan in hun verkiezingsprogramma zetten. 
Wellicht valt er dan echt wat te kiezen.
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eiland in een groene zee is, hulp van buiten 
vaak niet de eerste optie is en echt commu-
niceren met elkaar vaak lastig blijkt, gaat het 
soms van kwaad tot erger op een boerenerf. 
Het moet anders, maar hoe en wie kan 
helpen? ‘Ook agrariërs moeten weten dat 
het geen schande is om met een psycholoog 
of andere hulpverlener aan de keukentafel 
te zitten’, zegt Korterink. ‘Ik hoor vaak: Een 
boer is geen prater, maar als ik aan tafel 
zit, blijkt dat de meesten heel goed kunnen 
uitleggen wat er aan schort.’

Korterink kan aan het erf van een boer zien 
hoe het tussen de oren gesteld is bij de 
agrariër. Vaak is alles keurig op orde, maar 
soms gaat het mis. Dat kan allerlei redenen 
hebben. Werkdruk, de tsunami aan regels, 
erfopvolging, relatieproblemen, een combi-
natie van deze zaken en ga zomaar door. 
Boeren hebben een mooi vak, maar het 
is ook lastig. Ze moeten omgaan met de 
enorme regeldruk in de landbouw. Agra-
risch ondernemers moeten naast boer ook 
boekhouder zijn, econoom en jurist. Dat 
moet je wel willen en kunnen. Het boeren-
vak is heel anders dan dertig jaar geleden. 
De stikstofcrisis, die nu wat ondersneeuwt 
in deze coronatijd, bewijst dat nog maar 
eens. Beschuldigende vingers wijzen naar 
de boeren. Zij moeten het oplossen, maar ze 
hebben ook een gezin, dure opstallen, hoge 
hypotheken en natuurlijk de dieren waar-
voor ze moeten zorgen. 

FINANCIËLE PROBLEMEN
Soms gaan er achter de gevel van een 
ogenschijnlijk fraai boerenbedrijf verstik-
kende financiële problemen schuil. Na 
de afschaffing van de melkquota in 2015 
bouwden veel boeren stallen bij voor meer 
koeien. De banken financierden dit maar al 
te graag. Invoering van de fosfaatrechten 
belemmerde deze groeimogelijkheden. Ook 
op dit moment is er nog onzekerheid bij 

boeren over de fosfaatproblematiek. Lan-
delijk mogen er niet meer koeien bij komen. 
Nieuwe rechten zijn mogelijk, als een collega 
dieren afstoot. Communicerende vaten. Een 
boer zit vaak met een nieuwe stal, met een 
topfinanciering, maar nieuwe dieren mogen 
niet. Het zorgt voor enorme problemen op 
een boerenerf. Korterink vliegt dan in om te 
redden wat er te redden valt. Naast psycho-
loog heeft hij een breed netwerk waaruit hij 
kan putten. 

Daar komt de huidige coronacrisis nu nog 
eens bij. ‘Wat te denken van de bloemenkwe-
kers, die hun jaar verloren zien gaan of de on-
zekerheid, die er heerst bij melkveehouders 
en akkerbouwers? Hoe gaat het straks met 
de export?’, zegt Korterink. ‘Boeren werken 
ogenschijnlijk gewoon door, maar ze kampen 
met grote onzekerheden.’

BEGRIJPEN
De Staphorster is niet zomaar een psycho-
loog. Hij is een boerenzoon en werkt zijn 
halve leven al als hulpverlener in de agrari-
sche sector. ‘Dat is heel belangrijk. Huisart-
sen verwijzen boeren soms door naar een 
gewone psycholoog of een praktijkverpleeg-
kundige. Met alle respect, maar die weten 
vaak niet wat er speelt op een boerderij. Je 
moet én kennis hebben van het complexe 
boerenvak én weten wat dat tussen de oren 
van boeren kan doen. Pas dan weet een 

boer dat hij iemand tegenover zich heeft die 
hem snapt. Praten is de eerste stap op weg 
naar een oplossing. Niet over de prijs van het 
voer, het gedoe met de bureaucratie of de 
staat van het grasland, maar over beleving, 
gevoel, emotie. Dingen uitspreken. Wat 
vindt een vader van zijn zoon op de boer-
derij. Doet hij het goed? Krijgt hij weleens 
een schouderklop en vooral: hoe liggen de 
verhoudingen? Is de zoon de baas of toch zijn 
ouders? Ook het samenleven van kinderen 
en ouders op hetzelfde erf zorgt soms voor 
grote problemen. Dat raakt meteen de 
bedrijfsvoering.’

EENZAAM
Korterink komt ook bij boeren over de vloer 
die verschrikkelijk eenzaam zijn. Altijd hard 
gewerkt, geen tijd voor een relatie en als de 
ouders sterven, blijven ze alleen over. De 
boeren voelen zich alleen, zijn depressief en 
verwaarlozen de boerderij. Henk Korterink 
probeert de heren soms zelfs aan de vrouw 
te krijgen, ze sociaal weer op de rails te 
zetten. ‘Pittig werk, maar prachtig en als het 
lukt, dan geeft dat een goed gevoel. Iets voor 
een ander doen, dat heb ik meegekregen. 
Daarom ben ik dit gaan doen. Ja, ik ben 
gelovig, maar bij de boer aan tafel komt dat 
niet vaak aan bod. Ik ga niet preken, ik luister 
en kom in actie. Voor de boer.’

Dat vindt Henk Korterink (71) uit Stap-
horst. Hij is al jaren werkzaam als psycho-
loog, specifiek in de agrarische sector. 
‘Boeren trekken laat aan de bel als er 
problemen zijn. Vaak veel te laat. Een agra-
riër doet het zelf en kan het zelf, zo hoor ik 
vaak. Het is niet een kwestie van falen als 
je hulp zoekt, het is juist een overwinning 
en een eerste stap naar een oplossing.’

Na zijn pensionering ging de Staphorster 
gewoon door met zijn hulpverlening aan 
boeren en tuinders in nood. Hij werkt bij 
Hogenkamp Agrarische Coaching, maar ook 
als zelfstandig psycholoog en is eveneens 
één van de hulpverleners voor het Vertrou-
wensloket Preventie Landbouwhuisdieren. 
Boeren kunnen rechtstreeks bellen, maar 
ook vinden verwijzingen plaats door huis-
artsen, GGZ en erfbetreders, zoals dieren-
artsen, voerleveranciers en accountants. 
Elke dag rijdt de Staphorster kriskras door 
het land om boeren en tuinders te helpen. 
‘Dat kan ook in coronatijd. Het boerenerf 
en de boerenkeuken zijn groot genoeg om 
anderhalve meter afstand te houden.’

Korterink en zijn team bij Hogenkamp 
Agrarische Coaching willen een kleine 
campagne ontketenen om boeren te wij-
zen op de gespecialiseerde hulpverlening 
die er voor ze is. ‘Hoe we dat precies gaan 
doen, weet ik nog niet, maar we gaan het 
wel doen, want het is nodig’, zegt Korte-
rink. ‘De drempel moet naar beneden.’
Omdat een agrarisch bedrijf niet zelden een 

Henk Korterink: ‘Ik ga 

niet preken, ik luister 

en kom in actie. Voor 

de boer.’

Boeren trekken vaak 
te laat aan de bel

INTERVIEW

Boeren zijn gewend hun eigen bonen te doppen. Keihard werken met 

dieren of gewas. Toch zijn het net gewone mensen die ook af en toe in 

een dip zitten. Sterker nog: boeren kampen met veel onzekerheden, 

hebben soms een geïsoleerd bestaan en ze moeten zich aan veel 

richtlijnen houden. De drempel om hulp te zoeken bij bijvoorbeeld een 

psycholoog blijkt erg hoog. Die moet omlaag, want het voorkomt veel 

schade. Tekst en beeld: Eelco Kuiken

‘Achter de schermen kampen 
boeren met enorme onzekerheden.’

Verbinding | Nummer 2    2020
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COLUMN 
Jochem Noordermeer en Hermineke 

Vonk schrijven om de beurt een column 

voor Verbinding.

Petrichor
Eén van mijn favoriete voorvallen is het moment dat, na een dag hard werken 
op een droog veld én in de brandende zon... het gaat regenen. De geur die op 
zo’n moment vrijkomt, vind ik rustgevend en bevredigend. De oude Grieken 
hebben deze geur zelfs een naam gegeven: petrichor. 

Momenteel is het op veel akkers droog en we verlangen allemaal naar die bui, 
de petrichor in onze neuzen. De dorst van de akkers heeft naar mijn idee ook 
een geestelijke betekenis. De vrouw in Johannes 4 zocht op het heetst van 
de dag ook naar water, wat zij bij de put vond. Daar vond zij niet alleen water 
om haar lichamelijke dorst te lessen, maar ook haar ziel stond droog en werd 
weer levend door het levende water van Jezus. De petrichor-ervaring kreeg 
zij voor haar ziel! Ook nu kan, onder andere door corona, een periode van 
zielverdrogen zijn. Gevoelens van eenzaamheid, angst en bezorgdheid kunnen, 
ook in mijn leven, snel de overhand nemen. Gelukkig is Jezus zó zorgzaam dat 
Hij levend water aan u, jou en mij kan en wil geven. Wij mogen weten dat de 
verfrissende geur van petrichor in ons leven komt!

Maar er is meer, vertelt Jezus verder aan de vrouw bij de waterput. Het 
levende water gaat in ons leven namelijk als een fontein fungeren. Hierdoor 
kunnen mensen om ons heen ook iets van het levende water proeven! Het 
kan, voor iedereen op zijn of haar eigen manier, een moeilijke tijd zijn. Maar 
doordat wij het Levende Water hebben, wil ik u, jou en mijzelf bemoedigen om 
ook in moeilijke tijden een verfrissende bron voor anderen te zijn. Simpelweg 
door naar elkaar om te blijven kijken. Nick Vujicic, een predikant zonder 
ledenmaten, heeft hierover eens gezegd: ‘If you can’t get a miracle, become 
one.’ (Als je zelf geen wonder krijgt, word dan een wonder).

Jochem Noordermeer (1997) is zoon van een biologische akkerbouwer in 
Middenmeer. Hij studeerde af als student tuin- en akkerbouw en werkt 
momenteel als adviseur biologische akkerbouw bij Delphy.

Jo c h e m

NIET MINDER, 
MAAR MEER BOEREN
Nu de coronacrisis de economie al maanden stillegt en de 
voedselvoorziening ernstig in gevaar komt, wordt te meer duidelijk 
hoe kwetsbaar de huidige grootschalige landbouw is geworden. 
Moeten we wel verder op deze weg? Zouden we, zonder terug te keren 
naar het tijdperk van paard en wagen, niet een ander geluid moeten 
laten horen? Tekst: Bart Spruijt

Al jaren ontvang ik het blad Verbinding 
(vroeger CCA Aandacht). In 1994 schreef ik 
een brochure getiteld ‘Noodkreet voor de 
Nederlandse landbouw’, waarbij ik boeren 
opriep om niet al te snel te besluiten tot 
bedrijfsbeëindiging. Regelmatig kunnen we 
in Verbinding over dit thema lezen en over 
de hulp die hierbij ingeroepen kan worden, 
zowel op pastoraal als op bedrijfstechnisch 
vlak. Het lijkt erop dat we geen antwoord 
hebben op het fenomeen bedrijfsbeëindi-
ging en het hiermee gepaard gaande steeds 
kleiner worden van het aantal boeren in ons 
land. En dat we dit als een voldongen feit 
accepteren. 
Dat dit niet altijd zo hoeft te gaan, wil 
ik illustreren met een voorbeeld uit de 
Verenigde Staten. Een Amerikaanse collega 
van een vriend van mij, die in de zending 
werkzaam was geweest in Burundi (Afrika), 
keerde terug van het zendingsveld naar de 
VS. Omdat hij een achtergrond in de land-
bouw had, besloot hij om te gaan werken 
als landbouwadviseur voor grote boeren-
bedrijven in de staat Kentucky. Buiten de 
teelt van sojabonen en maïs was er weinig 
keus. Monsanto (Amerikaanse biotechno-
logische multinational, die producten voor 
de landbouw produceert, BS) bepaalde hoe 
de teelt diende te geschieden door middel 
van een volledig pakket, vanaf zaaizaad 
tot en met gewasbestrijdingsmiddelen en 
afnameprijs. Voor de boeren waren er niet 
veel plezier en slechts marginale inkomsten 
te behalen. 

Het was rond het jaar 2005 toen hij zag hoe 
verderop in de staat Kentucky bedrijven 
te koop werden aangeboden. Het zullen 
bedrijven van vele honderden, misschien 
een paar duizend hectare, geweest zijn. Tot 
zijn verbazing zag hij na enige tijd paard 
en wagen op deze bedrijven verschijnen 
en werden alle bedrijfsgebouwen met de 
grond gelijkgemaakt. Vervolgens zag hij dat 
op het land een heel aantal kleinere woon-
huizen en schuren verrees: de boerderijen 
waren verkocht aan een groep Amish. Waar 
tot voor kort monoculturen van altijd maar 
dezelfde gewassen hadden gestaan, verrees 
een geheel nieuwe gemeenschap met een 
keur aan mensen, gewassen en dieren. 
Het land kwam tot bloei… Wat kunnen wij 
hier als christenen van leren? Wij zijn geen 
Amish, maar hebben wij de theologie van 
boeren in het licht van de Bijbel weleens 
goed doordacht? Ikzelf ben in 1950 in Soest 
opgegroeid en ik herinner mij nog hoe 
in mijn jeugd de vele boeren met paard 
en wagen op het land werkzaam waren. 
Gemengde bedrijven van 10-20 hectare met 
misschien 20 koeien waren de norm. Daar is 
nu bijna niets meer van over…

MANSHOLT
Het plan-Mansholt had meedogenloze 
sporen getrokken, niet alleen in ons land, 
maar in heel West- en Zuid-Europa. In zijn 
boek De Graanrepubliek geeft schrijver Frank 
Westerman ons achtergrondinformatie over 
de persoon en de idealen van Mansholt. Hij 

was opgegroeid in een radicaal socialis-
tisch milieu en een bewonderaar van Marx. 
Eigenlijk was zijn ideaal grote, door de staat 
geleide bedrijven. Zijn denkbeelden zijn 
overgedragen op onze landbouwopleidings-
instituten en waren jarenlang toonaange-
vend bij de vorming van ons landbouwbe-
leid: weg met alle kleine en middelgrote 
bedrijven. Daarvoor in de plaats kwam een 
strakke efficiënte bedrijfsvoering, gericht 
op maximalisatie van de opbrengst per hec-
tare, waarbij onvermijdelijk de bank steeds 
meer eigenaar werd en de boer op allerlei 
gebied steeds afhankelijker.

VERDER OP DEZE WEG?
Mijn vraag is: moeten we verder op deze 
weg? Nu wereldwijd als gevolg van het 
coronavirus de economie maandenlang is 
stilgelegd, lijkt het niet meer dan logisch 
dat de voedselvoorziening onder druk komt 
te staan. Voor stichting Agrinas hebben wij 
in diverse landen gewerkt die kort tevoren 
waren getroffen door conflicten of extre-
me armoede. Altijd weer werd de mens 
teruggeworpen op de landbouw. Maar 
zodra de mogelijkheid zich aandient, zoe-
ken de meesten weer een andere bron van 
inkomsten. In dit licht is het interessant wat 
de bekende Schotse christelijke denker en 
prediker Oswald Chambers hierover schrijft 
in Shade of His hand.
‘Tijdens elke revolutie of oorlog moet de 
mens het belang gaan inzien van de woor-
den in Prediker dat om te overleven, de 

mens moet terugkeren tot het stof waaruit 
hij is ontstaan. De tegenstrijdigheid van de 
door de mens gevormde cultuur is de neiging 
om altijd weer mensen weg te trekken van 
de grond en een kunstmatig bestaan op te 
bouwen dat ver af staat van de elementaire 
waarden. De menselijke samenleving is ver-
worden tot een uitgekiend systeem, dat de 
mens in staat stelt om zonder God te leven, 
maar wanneer gewelddadige bewegingen 
plaatsvinden die deze ‘beschaafde’ levens-
wijze omver werpen, hebben de meesten 
van ons geen been om op te staan (vertaling 
BS)’, aldus Chambers.

ANDER GELUID
Zouden wij als christenen niet een radicaal 
ander geluid moeten laten horen? Ook al 
gaat dit in tegen alle rationele argumen-
ten. Niet minder, maar meer boeren. Geen 
grotere bedrijven, maar kleinere bedrijven. 
Niet meer afhankelijkheid van kwetsbare 
techniek, maar minder. Er is al veel gepu-
bliceerd, ook in dit blad, over zaken als 
regionale verkoop, in plaats van het telen 
voor de wereldmarkt en de voordelen van 
het gemengde bedrijf. Maar kunnen we ook 
terug naar kleinere bedrijven? Dat geeft weer 
mogelijkheden voor meer aandacht voor 
relaties, voor het milieu en schoonheid in 
harmonie met Gods schepping die bij de mo-
derne bedrijven ver te zoeken is. Waar zijn de 
prachtige regionaal herkenbare boerderijen 
met rieten daken met de hooibergen van 
weleer? Er is weinig moois voor in de plaats 
gekomen, maar misschien verschillen hierin 
de smaken.

Bart Spruijt MSc is mede-oprichter van Agrinas, een 

stichting die zich vanaf 1992 inzet voor de geestelij-

ke en praktische ondersteuning van kleine boeren 

in landen buiten het Westen.

BETOOG
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