
VERDIEPING
Zonder geloof in
God is ons bestaan 
als een schaduw

OP DE KOFFIE
‘We zijn bezig 
in en met 
de schepping’

VERBINDING
Na profit, planet
people: hoe gaan 
we verder?

INTERVIEW
Hoe verhouden 
landbouw en natuur
zich tot elkaar?

Magazine voor leden en donateurs van Christen Contact Agrarisch (CCA) en CGMV agrariërs

verbinding№� �3
oktober 2021



3
2

VERBINDING, JAARGANG 6, NUMMER 3, OKTOBER 2021

Verbinding is het informatiemagazine van Christen Contact Agrarisch (CCA) 

en CGMV agrariërs. CCA is een christelijke vereniging van leden die zich met 

de agrarische sector verbonden voelen. CCA ondersteunt bij het maken 

van rechtvaardige keuzes, thuis, op het werk en in het bedrijf. CGMV is een 

vakorganisatie voor christenen waarbinnen agrariërs verenigd zijn. Verbinding 

verschijnt vier keer per jaar.

REDACTIE
Wiggele Oosterhoff (CCA)
Niels Rook (CGMV)

KLANKBORDGROEP REDACTIE
Jan Overeem (CCA)
Dick van der Horst (CGMV)
Bert Berghuis (CGMV)

COVERBEELD
Eelco Kuiken

EINDREDACTIE
Marie Verheij-van Beijnum (CGMV)

DRUKWERK EN DISTRIBUTIE:
Drukkerij Van Dijk, Meppel

REDACTIEADRES CGMV
Marie Verheij-van Beijnum
E: mverheij@cgmv.nl 
of redactie@cgmv.nl 

REDACTIEADRES CCA
Wiggele Oosterhoff 
E: wiggele@oosterhoff-consult.nl

SECRETARIAAT CCA
Graaf van Lyndenlaan 25
3771 JB Barneveld
T: 0342 – 42 41 13
E: info@cca-nederland.nl
W: www.cca-nederland.nl

SECRETARIAAT CGMV
Hanzelaan 342
8017 JL Zwolle
T: 038 – 42 54 379
E: info@cgmv.nl
W: www.cgmv.nl/agrariërs

ADVERTENTIES
Eddy Morren
T: 0318 – 25 30 20 of 0623056672
E: info@morrenmedia.nl

VERANTWOORDELIJKHEID
Aan artikelen en rubrieken wordt de grootst mogelijke zorg besteed, maar 
de ervaring leert dat fouten nooit helemaal zijn te voorkomen. Daarom 
kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor eventueel onvoorziene 
gevolgen, veroorzaakt door fouten in gegevens die door derden zijn aangeleverd. 
Standpunten, verwoord in artikelen en interviews door derden, hoeven niet overeen 
te komen met de standpunten van CCA en CGMV.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd  gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere 
manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.

ABONNEMENTEN
U kunt een abonnement op het blad nemen door lid te worden van CCA of CGMV
agrariërs (of beide). Op de websites (www.cgmv.nl en www.cca.nl) staat hoe u
zich kunt aanmelden als nieuw lid. Het lidmaatschap van het CCA kost € 80,- per 
jaar (€ 75,- bij automatische incasso);  bij CGMV agrariërs hangt de contributie af
van het inkomen. Ook kunt u een los abonnement nemen voor € 25,- per jaar.

04   WIGGELE OOSTERHOFF MAAKT DE BALANS OP VAN DRIE 

NUMMERS OVER PEOPLE, PLANET EN PROFIT

09   LAAT JE BEMOEDIGEN DOOR HET VOORBEELD  

VAN DE ZONNEBLOEM

11 OP DE KOFFIE BIJ MAATSCHAP PETTER IN OMMERKANAAL

15  INTERVIEW MET ‘ECOSOFIEPROFESSOR’ RON METHORST 

17   KORTE BERICHTEN VANAF HET FRONT  

VAN CCA EN CGMV AGRARIERS

18  DOE WAT PAST, EN LEER VAN DE KLOOSTERLINGEN  

VAN WELEER

19  HERMINEKE FILOSOFEERT OVER ONZEKERHEID

Colofon

Inhoud

Redactioneel
Voor u ligt het derde nummer van 
Verbinding in 2021. De vorige drie nummers 
gingen over ‘trage vragen’ als: waar staan 
we, waar staan we voor, hoe zorgen we 
als rentmeesters voor Gods aarde? Het 
zijn indringende vragen waar we als 
christenen, die ons verbonden voelen 
met de agrarische sector, bij stil hebben 
gestaan. In dit nummer maken we de 
verbinding tussen de vorige drie nummers 
met de vraag: hoe gaan we verder? Als u dit 
leest, is Prinsjesdag 2021 al weer geweest. 
Ondertussen worden er allerlei plannen en 
rapporten gepubliceerd, die bij boeren en 
tuinders tot onrust en verontwaardiging 
leiden. Op deze plaats bidden we om Gods 
wijsheid en zegen voor ons land en volk.

Verder gaan we ‘op de koffie’ bij de familie 
Petter in Ommerkanaal. Ze hebben een 
veebedrijf met koeien en kippen. Elke 
ochtend kijken ze naar Boven en beseffen 
ze dat ze verantwoordelijk zijn voor 
hetgeen God hen heeft gegeven. 
Ernst Leeftink en Hermineke Vonk schrijven 
respectievelijk in de Verdieping en de 
column over omgaan met onzekerheid.  
Ook in de Bijbel kom je mensen tegen die 
daar in hun tijd mee te maken hadden.  
Hoe gingen zij daarmee om en wat kunnen 
we van hen leren?

Ook spraken wij voor deze Verbinding 
met Ron Methorst, de nieuwe lector 
Omgevingsgericht Ondernemen bij Aeres 
Hogeschool Dronten. Hij ontwikkelt een 
nieuwe vak voor studenten: ecosofie. 

We wensen u veel leesplezier en
inspiratie toe.

Agenda

Vanwege de coronabeperkende maatregelen stond in de vorige nummers 
van Verbinding dat er geen fysieke bijeenkomsten werden georganiseerd. 
Gelukkig zijn de maatregelen inmiddels versoepeld. Wanneer u deze 
Verbinding leest, hebben er enkele regionale bijeenkomsten (Gouda, Noord 
en Oost) plaatsgevonden. Hopelijk waren er voldoende aanmeldingen, 
konden ze doorgaan en waren het fijne bijeenkomsten. Hieronder de 
agenda voor de komende tijd:

21 OKTOBER 2021
Ontmoetingsavond regio Noordwest-Veluwe
Dorpshuus Noordernhuukien in Noordiende (Gelderland)
Spreker: bioloog Klaas Nanninga

19 NOVEMBER 2021
Landelijke najaarsdag Christen Contact Agrarisch
Zalencentrum De Aker in Putten
Spreker: Derk Boswijk (Tweede Kamerlid CDA)

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

BLIJF DE 
VERBINDING ZOEKEN

De naam van ons magazine Verbinding blijft mij 
nog steeds inspireren. Het dagelijkse leven hangt 
van verbindingen aan elkaar. Toch is het in de 
praktijk moeilijk om altijd de juiste verbinding te 
hebben. Dat geldt voor iedereen; de mensen met 
wie je samen leeft, de omstandigheden waarin je 
werkt en in alles wat er op je pad komt. Ik moet 
daar nog weleens aan denken als de zoveelste 
notitie van het ministerie of van een zogenaamd 
wetenschappelijk bureau over de landbouw 
wordt uitgestort. Elke keer weer denk je dan: 'Ze 
kunnen er wel weer wat van. Hoe kunnen ze dat 
nou doen?!' De laatste tijd valt het mij op dat er 
veel over de landbouw wordt gepraat en maar 
weinig met de landbouw. Waar is de verbinding? 
Als we met elkaar meer verbinding willen creëren, 
dan zullen we moeten samenwerken, moeten we 
dingen met elkaar bespreken. Als dat niet gebeurt, 
ontstaat er meer en meer irritatie. En op dit 
moment is het zo dat de irritatie bij veel boeren de 
overhand heeft gekregen. De verbinding is steeds 
verder te zoeken. Overheid en landbouw komen 
steeds meer tegenover elkaar te staan. 
Je mag het best oneens zijn met elkaar. Dat kan 
en mag, maar ga dan wel het gesprek aan. Toen 
ik de afgelopen dagen in een Bijbels dagboek 
de woorden uit Galaten 5:22 eens bij langs ging 
moest ik hieraan denken. Die bekende woorden: 
liefde, vrede met als laatste zelfbeheersing. Bij 
alles wat er op ons afkomt, is zelfbeheersing soms 
moeilijk. Laten wij vooral hieraan denken: dat 
de zelfbeheersing komt na liefde, vrede, geduld. 
Dat is niet zomaar. Zorg eerst voor een goede 
verbinding met onze hemelse Vader en straal 
vanuit die verbinding iets uit in je gezin, in je werk, 
in heel je leven. Hopelijk wordt het dan nog een 
keer wat met alle andere soorten verbindingen, 
ook met die van agrariërs en niet-agrariërs. Of die 
van de agrarische sector en de politiek. Dat is een 
hele opgave. Sterkte allemaal.

Dick van der Horst, voorzitter CGMV agrariërs

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

Overdenking

Wiggele Oosterhoff, beleidsmedewerker CCA
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Hoe gaan we verder?

De afgelopen drie nummers van Verbinding gingen over de vragen ‘waar staan we, 

waar staan we voor, en hoe zorgen we als rentmeesters voor Gods aarde?’ Met behulp 

van de drie P’s van duurzaamheid – profit, planet, people – hebben we naar antwoorden 

gezocht. In het eerste deel van dit artikel blikken we terug op deze drie nummers van 

Verbinding. Bij elk van de drie P’s stellen we een persoonlijke vraag. In het tweede deel 

van het artikel blikken we vooruit, ‘hoe gaan we verder?’ Zo proberen we met dit artikel 

input te leveren voor onderlinge gesprekken, bijvoorbeeld op een regioavond.  

Tekst: Wiggele Oosterhoff Beeld: Karla Leeftink

Na drie keer een kwartaalblad 
Verbinding zijn we bijna een jaar verder. 
Op 17 maart 2021 waren de Tweede 
Kamerverkiezingen. Maar er is nog 
steeds geen nieuw kabinet. Als u dit 
nummer leest, is Prinsjesdag inmiddels 
gepasseerd. Maar de plannen voor 
komend jaar zullen in zekere zin beperkt 
zijn, want op het moment van schrijven 
is het huidige kabinet nog steeds 
demissionair. De opgaven waar we in 

dit land voor staan, zijn niet beperkt. 
Integendeel. Het stikstofdossier, het 
nieuwe klimaatrapport van de Verenigde 
Naties en de bouwopgave in Nederland, 
zijn omvangrijke vraagstukken, die om 
een langetermijnvisie vragen. We weten 
dat de oplossingen niet gemakkelijk en 
goedkoop zijn. Rapporten over mogelijke 
maatregelen veroorzaken onrust bij 
boeren. Bijna een jaar verder, maar hoe 
gaan we verder?

PROFIT
In het nummer over Profit (december 
2020) schreef Bert Smit een beschouwing 
over Nederland als tweede exporteur 
van agrarische producten van de 
wereld. Met onderkoning Jozef als 
voorbeeld kan Nederland, volgens 
Bert Smit, als innovatief handelsland 
binnen de ‘milieugebruiksruimte’ 
een goede bedrage leveren aan de 
wereldvoedselvoorziening.

Op de koffie bij de familie De Haan 
vertelde Jolle hoe belangrijk het is om 
bewust te leven. ‘Ik geniet van mijn werk 
als boer, ik geniet van de natuur en van 
mijn gezin. Voor mij werkt het goed als we 
er soms even een paar dagen tussenuit 
gaan.’ Het plezier in het ondernemen 
is volgens Jolle de Haan door de 
veranderende wet- en regelgeving niet 
altijd gemakkelijk. Te veel bureaucratie 
en te weinig oog voor de boerenpraktijk 
maken het lastig. Zijn motto is daarom: 
‘Verander wat je niet kunt accepteren en 
accepteer wat je niet kunt veranderen.’
Volgens boer en LTO-bestuurder Arjan 
Monteny wordt multifunctionele 
landbouw het nieuwe normaal op het 
platteland. Uit recent onderzoek van 
Wageningen UR bleek dat bij slechts 25 
procent van alle boerenbedrijven het hele 
inkomen afkomstig is uit de agrarische 
productie. Andere activiteiten en/of een 
baan buitenshuis zijn bij 75 procent van 
de boeren en tuinders onderdeel van het 
gezinsinkomen geworden.

 VRAAG: 
 HOE ZIET JOUW BALANS VAN GELD 
 VERDIENEN EN VOLDOENING ERUIT? 

PLANET
In het nummer over Planet (maart 
2021) vertelde demissionair 
minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit Carola Schouten over 
kringlooplandbouw. Zij wil daarmee een 
oplossing bieden voor grote opgaven 
op het gebied van klimaat, bodem en 
voedsel. Tegelijkertijd wil ze boeren 
en tuinders perspectief bieden op een 
goed verdienmodel. Rentmeesterschap 
en verduurzaming zijn volgens haar 
een taak voor iedereen, boeren én 
burgers. We hebben allemaal onze eigen 
verantwoordelijkheid. 
Op de koffie bij de familie Van 
Dalfsen bleek dat het runnen van 
een melkveebedrijf te combineren 

is met landschapsbeheer. In het 
veenweidegebied tussen Zwartsluis 
en Staphorst gelden beperkende 
maatregelen ten aanzien van het gebruik 
van mest, het maaien van het gras 
en graslandvernieuwing. ‘Het gebied 
heeft beperkingen, maar zeker ook 
uitdagingen. Wij boeren hier samen met 
het gebied en de natuur. Die combinatie 
werkt voor ons goed’, vertelt Christiaan 
van Dalfsen.
Weerman Reinier van den Berg schreef 
over de gevolgen van klimaatverandering 
voor de landbouw. Nederland warmt 
sneller op dan het gemiddelde van de 
hele aarde. In de afgelopen eeuw bijna 
twee graden. De gevolgen daarvan 
ervaren we in het dagelijks leven. 
Hittegolven, langere periodes van 
extreme droogte en heftige regen- en 
onweersbuien die tot grote wateroverlast 
leiden. Afgelopen zomer vielen in 
het westen van buurland Duitsland 
meer dan hondertachtig doden door 
de overstromingen. De uitstoot van 
broeikasgassen, kooldioxide (CO2), 
methaan (NH4) en lachgas (N2O) moet 
daarom drastisch naar beneden.
CGMV en CCA namen in mei deel aan 
het online-event Groen Geloven met 
als thema ‘Aarden’. Het webinar over 
‘de bodem’ werd maar liefst door vijftig 
mensen bezocht.

 VRAAG: 
 HOE PROBEER JIJ GOED VOOR DEZE 
 AARDE TE ZORGEN?

PEOPLE
In het nummer over People (juni 2021) 
beschreef Dirk de Groot aan de hand 
van zijn eigen familieverhaal hoe de 
wereld van boeren en burgers sinds 
de Tweede Wereldoorlog is veranderd. 
Het aantal boeren en tuinders is de 
afgelopen decennia gedecimeerd. De 
zuilen van vroeger (CBTB, KNBTB, KNLC) 
zijn vervangen door verenigingen van 

gelijkgestemden (Agractie, BoerenNatuur, 
FarmersDefenceForce, et cetera). Bijzonder 
is dat steeds meer boerendochters het 
familiebedrijf willen overnemen en dat ook 
daadwerkelijk doen.
Op de koffie bij zorgboerderij Langbroek 
van Bartiméus bij Doorn vertelt 
begeleider Tim Westland dat hij het als 
een christelijke roeping ziet om zich voor 
slechtziende mensen in te zetten. De 
zorgboerderij is zo ingericht dat blinden 
en slechtzienden allerlei werkzaamheden 
kunnen doen, zoals dieren voeren, in 
de moestuin of kas werken, tot en met 
eigengemaakte producten verkopen.
Jan den Boer is voor CCA contactpersoon 
voor Pastorale Agrarische Coaching (PAC). 
Hij schrijft over de moeilijke en mooie 
kanten van de gesprekken die hij met 
mensen voert. Soms zijn je handen echter 
te kort. Als het gepast is, gaat hij aan het 
einde van een gesprek met de mensen in 
gebed. Want ‘bidden is een mooie manier 
om problemen samen van je af te praten’, 
aldus Jan den Boer.

 VRAAG: 
 HOE BEN JE VOOR ANDEREN VAN 
 BETEKENIS?

VERBINDING
Het is ondoenlijk om de afgelopen 
drie nummers van Verbinding in een 
paar zinnen samen te vatten. Of om 
eensluidende antwoorden te geven op 
de vragen ‘waar staan we, waar staan we 
voor en hoe zorgen we als rentmeesters 
voor Gods aarde?’ Het zijn ‘trage vragen’, 
waar je voortdurend over na kunt denken 
en met elkaar over kunt spreken. 
Wanneer ik de drie nummers van 
Verbinding terugleest, vallen wat mij 
betreft drie dingen op. Als eerste dat 
boeren en tuinders hun vak met passie 
uitvoeren, ze hebben hart voor hun 
(familie)bedrijf. Als tweede dat boeren 
en tuinders het door de veranderende 
wet- en regelgeving lastig vinden om te 
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ondernemen. Als derde dat het in veel 
artikelen en verhalen over het zoeken 
naar verbinding(en) gaat. Verbinding(en) 
met de natuur, met de bodem, met 
cliënten of klanten en met het gezin.

HOE GAAN WE VERDER?
Waar we (voor) staan, kunnen we met 
elkaar bespreken. Waar we naar toe 
gaan, weet niemand. We geloven dat 
God zijn wereld en ons in Zijn hand 
houdt. Gelukkig, want dat geloof 
geeft houvast en vertrouwen. Hoe we 
verder gaan, daar valt wel iets over 
te schrijven. Daarvoor maak ik de 
verbinding met het contextuele denken. 
Bij het contextuele denken worden vier 
dimensies onderscheiden. Het zijn als 
het ware vier brillen waarmee je naar 
en bepaalde situatie of persoon kunt 
kijken. In het tweede deel van dit artikel 
pas ik die manieren van kijken toe op de 
agrarische sector.

DIMENSIE 1, FEITEN
Feiten zijn feiten en kunnen niet 
veranderen. Zo is het bijvoorbeeld een 
feit dat er in Nederland rond 1950 450.000 
agrarische bedrijven waren en dat er 
nu circa 50.000 over zijn. Deze enorme 
afname in aantal bedrijven is een feit. 
Hoe je als boer of als sector met dat feit 
omgaat, is een ander verhaal. Zo kan 
ook een bedrijfsbeëindiging (vrijwillig of 
gedwongen) een feit zijn. Hoe je daar als 
agrarische familie mee omgaat, hoort 
binnen het contextuele denken in een 
andere dimensie.

DIMENSIE 2, (ON)VERMOGENS
In de tweede dimensie van het 
contextuele denken wordt gekeken 
naar de gevolgen van de feiten op de 
ontwikkeling van mensen. Hoe heeft 
iemand psychologische vermogens als 
vertrouwen, verantwoordelijkheid dragen 
of samenwerken geleerd? Van boeren 
en burgers worden in deze tijd andere 

vermogens gevraagd dan tientallen jaren 
terug. Welke vermogens zijn nodig en heb 
jij ontwikkeld om met alle veranderingen 
en uitdagingen om te kunnen gaan? Of 
hebben bepaalde feiten tot blokkades 
voor ontwikkeling geleid?

DIMENSIE 3, INTERACTIES
Bij interacties wordt gekeken naar hoe 
mensen met elkaar omgaan. Communicatie 
is daarbij heel belangrijk. Vanuit het 
principe dat gedrag van de één, gedrag van 
een ander oproept, kun je kijken hoe de 
relaties en (hiërarchische) verhoudingen 
tussen mensen zijn. Hoe kijken burgers 
naar boeren? Hoe kijken boeren naar 
burgers? Hoe kijken boeren en tuinders 
naar zichzelf? Is er sprake van een 
bovenliggende en/of onderliggende partij? 
Gaat de ene partij in een slachtofferrol 
zitten ten opzichte van een andere partij?

DIMENSIE 4, RECHTVAARDIG HANDELEN
Bij het contextuele denken gaat de 
vierde dimensie over relationele 
ethiek. Omdat het daarbij vaak over 
rechtvaardigheid gaat, gebruik ik hier 
het woord ‘rechtvaardig handelen’. In 
de gesprekken over de toekomst van 
de land- en tuinbouw in Nederland, is 
de rechtvaardigheidsvraag volgens mij 
van groot belang. Wat is rechtvaardig 
in deze situatie? Wat is rechtvaardig in 
de relatie(s) tussen boeren en burgers? 

Wat is rechtvaardig om van boeren en 
tuinders te vragen? Wat is rechtvaardig 
om van burgers te vragen? Verantwoord 
ondernemen en rechtvaardig handelen, 
zijn zo bezien synoniemen van elkaar.

GOED GESPREK
De vier dimensies van het contextuele 
denken kunnen ons helpen om goede 
gesprekken te voeren. Wanneer de één 
het over feiten heeft en de ander over 
de manier waarop je ermee omgaat, 
dan praat je zomaar langs elkaar 
heen. Datzelfde geldt wanneer de 
één verwachtingen richting de ander 
uitspreekt, terwijl de ander niet het 
vermogen heeft om aan die verwachtingen 
te voldoen. Zulke gesprekken en 
situaties kunnen voor beide partijen heel 
frustrerend zijn. Beter zicht op feiten, (on-)
vermogens, interacties én de relaties met 
rechtvaardig handelen, kunnen helpen om 
het goede gesprek met elkaar te voeren.

TOT SLOT
Waar we naar toe gaan, weten we niet. 
Hoe we verder gaan, daar hebben we zelf 
zeggenschap en verantwoordelijkheid 
over. De vier dimensies van het 
contextuele denken, kunnen fungeren als 
vier brillen om beter te zien wat gaande is 
en beter met elkaar te communiceren. 
In het decembernummer (2020) schreef 
ik een Verdieping over pelgrims en 
rentmeesters. Ik sluit dit artikel af met 
een paar verzen uit een pelgrimspsalm. 
Psalm 122 vers 8 en 9 uit de Herziene 
Statenvertaling. ‘Omwille van mijn 
broeders en mijn vrienden spreek ik nu: 
Vrede zij in u! Omwille van het huis van 
de Here, onze God, zal ik het goede voor 
u zoeken.’

Verantwoord 
ondernemen 

en rechtvaardig 
handelen 

zijn synoniemen 
van elkaar.

hoge kilogramproductie p.o.h.
prettig gedrag in volière
goede leefbaarheid
robuust

veel courante eieren
uitstekend nestgedrag
donkere schaalkleur
goede leefbaarheid
ook geschikt voor vrije uitloop

robuust
goede leefbaarheid

veel courante eieren
uitstekend nestgedrag

ook geschikt voor vrije uitloop
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Op vrijdag 19 november organiseert CCA voor haar leden en andere 
belangstellenden weer de landelijke najaarsdag. Het programma zal in grote 
lijnen hetzelfde zijn als voorgaande edities; ’s morgens een gezamenlijk 
programma met spreker, ’s middags zullen er meerdere workshops zijn.
Dhr. Derk Boswijk (Tweede Kamerlid CDA) heeft toegezegd te komen 
spreken. Hij was nauw betrokken bij de nieuwe landbouwvisie van het CDA; 
‘Perspectief voor boeren. Nieuwe wegen naar een toekomstige agrarische 
sector.’ Een mooi onderwerp om over (door) te spreken met elkaar. 
Met de beheerder van De Aker hebben we nauw contact over het aantal 
gasten en eventuele (corona)maatregelen. Zoals het er nu uitziet, kunnen 
we het aantal mensen dat (gemiddeld) eerdere jaren kwam, nu ook 
ontvangen.

Noteert u alvast de datum: vrijdag 19 november 2021. De uitnodigingsbrief 
met nadere informatie volgt medio oktober. 
We hopen u op 19 november weer te ontmoeten!

PS! Het bestuur van CCA-regio Gouda wil weer een bus huren om zo samen 
naar de landelijke dag te gaan. Wilt u hierover meer informatie of wilt u 
zich hiervoor opgeven? Neem dan contact op met Heleen Bergacker, E. 
Heleencca@gmail.com, T. 0184-682059, of M. 06-38306585.

Nu de maatregelen rond corona 
enigszins zijn versoepeld, komen er 
weer meer mogelijkheden om elkaar 
als leden van CCA en CGMV agrariërs te 
ontmoeten.

Recent zijn er twee bijeenkomsten 
georganiseerd. Eén in regio Noord en 
één in regio Oost. De eerste kon jammer 
genoeg niet doorgaan omdat er te weinig 
aanmeldingen waren. Gelukkig kon de 
tweede wel plaatshebben. Maar liefst 
twintig personen meldden zich aan 
voor de bijeenkomst in de Veldschuur in 
Rouveen. Het was waardevol om elkaar te 
ontmoeten. Jouk Huisman nam ons mee 
naar de ontwikkeling van de landbouw 
uit vroeger jaren tot nu toe. Dit leverde 
een mooi en boeiend verhaal op. Er was 
ook veel tijd voor het informele contact, 
waarvan volop gebruik werd gemaakt. 
Kortom, we hebben genoten van een fijne 
avond. (Dick van der Horst)
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Het beste dichtbij
ABZ Diervoeding
Postbus 5, 3860 AA Nijkerk| 

www.abzdiervoeding.nl | info@abzdiervoeding.nl 

Kantoor Nijkerk  
Westkadijk 4 | Telefoon: 033 422 15 10 |
Fax: 033 246 07 72

Kantoor Eindhoven 
Hastelweg 159 | Telefoon: 040 238 07 77 |
Fax: 040 238 07 80

Kantoor Stroobos  
Groningerstreek 20 | Telefoon: 0512 35 12 81 | 

Fax: 0512 35 22 76

wilt u adverteren? bel Eddy Morren!

Tel 0318-253020  / 06-23056672
E-mail:  info@morrenmedia.nl

 www.morrenmedia.nl

De maat in agro techniek

www.boonagro.nl ‘Ons bestaan op aarde is als een 
schaduw’: daar zijn we in de afgelopen 
anderhalf jaar wel achter gekomen. 
Ondanks al onze medische kennis en 
kunde krijgen we het grillige corona-
virus maar slecht onder controle. Terwijl 
we dachten dat we alles onder controle 
hadden, worden we keihard met onze 
kwetsbaarheid geconfronteerd.

‘Ons bestaan op aarde is zonder enige 
zekerheid’: ook daar lopen we steeds 
meer tegen aan. Of het nu in het groot om 
het klimaat of om de vluchtelingencrisis 
gaat. Of in ons eigen land om de 
gevolgen van de stikstofcrisis of de 
vastgelopen woningmarkt. Ondanks onze 
welvaartsstaat neemt de onzekerheid 
toe. Is er nog ruimte voor boeren, 

tuinders en vissers in Nederland? Hoe 
lang moet ik als werkende jongere 
noodgedwongen bij mijn ouders blijven 
wonen of als jong gezin op een te klein 
appartementje vier hoog?

Als christen geloof ik dat God ‘in control’ 
is. Maar tegelijk maak ik mij vaak zorgen 
en slaat de onzekerheid toe. Hoe ga 

'Ons bestaan op aarde is als een schaduw, zonder enige zekerheid.' Ergens in de Bijbel 

kwam ik deze uitspraak tegen. Het klinkt misschien gek, maar zo’n Bijbeltekst grijpt 

mij aan, meer dan voorheen. Of misschien is het ook wel niet zo gek. Tekst: Ernst Leeftink 

Beeld: Karla Leeftink

IN U, HEER, HEEFT MIJN HART 
ZIJN ZEKERHEID / ZEKERHEID 
DIEP VANBINNEN

VERDIEPING
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ik daar mee om? In de Bijbel laat God 
mij weten dat die twee tegenstrijdige 
gevoelens er allebei zijn mogen. Neem 
Psalm 107. Die psalm begint en eindigt met 
de zekerheid dat God goed is en dat Zijn 
trouw eeuwig duurt. Wie wijs is, weet dat 
en looft de HERE daarom. (vers 1 en 43) 
Daar tussenin gaat het in Psalm 107 
juist heel vaak over de angst en de 
onzekerheid die mensen wereldwijd bij de 
keel grijpt, uit alle landen, uit het oosten en 
het westen, uit het noorden en het zuiden. 
(vers 3) Is dat niet vreselijk actueel? 
Wereldwijde angst en onzekerheid?
In de rest van de psalm gaat het om vier 
verschillende situaties, waarin de angst 
mensen in de greep heeft. 

Eén situatie past heel goed bij onze 
moderne samenleving. Het gaat dan over 
schepen die de zeeën bevaren om handel 
te drijven met verre landen. Economie 
en welvaart zijn de pijlers waarop wij 
vandaag onze zekerheid bouwen. 
Maar dan, zegt Psalm 107: Op Gods bevel 
ging het stormen, hoog verhieven zich de 
golven. Schepen werden opgetild tot de 
hemel en vielen weer neer in de diepte. 
Iedereen verging van ellende. Ze zwaaiden 
op hun benen alsof ze dronken waren. Ze 
waren ten einde raad. (vers 25-27)

Dat zijn pittige uitspraken. God heeft dus 
de hand in hoe de dingen lopen in de 
wereld, in de politiek, in de samenleving 
en in mijn leven. Maar op welke manier? 
Ik zie het vooral zo: God roept mensen 
steeds weer bij de les. 
Hoeveel mensen leven in onze tijd niet 
aan God voorbij?
Hoeveel mensen vertrouwen op andere 
dingen dan op God?
Hoeveel mensen zoeken hun zekerheid 
bij de wetenschap in plaats van bij God?
En hoe vaak geldt dat ook voor mij? 

En dan plotseling … waait er een virus 
uit China over heel de wereld; … neemt 

de polarisatie in de samenleving toe; 
… zorgen nieuwe regels en plannen 
van overheid voor veel verwarring 
en onduidelijkheid. Meteen is het 
zelfvertrouwen weg. De onzekerheid 
slaat toe.

Wat doe je dan als christen? In Psalm 107 
staat: Zij riepen in hun angst tot de HERE 
en Hij redde hen uit vele gevaren. Hij bracht 
de storm tot zwijgen, de golven gingen 
liggen. Groot was hun blijdschap dat de zee 
tot rust kwam. De HEER bracht hen naar 
een veilige haven. (vers 28-30)
Later, in het Nieuwe Testament, laat 
Jezus weten, dat Hij in de storm erbij 
is. Zelfs als Hij slaapt, heeft Hij alles 
maximaal onder controle. Als Hij afwezig 
lijkt, komt Hij op het cruciale moment 
toch aanlopen.

Is dat een zekerheid die we in de hand 
hebben? Nee, tenminste, ik ervaar dat 
lang niet altijd zo. Maar ik geloof wel, dat 
als je Jezus kent en op God vertrouwt, 
je anders met angst en onzekerheid 
omgaat. Want dan weet je: In U, Heer, 
heeft mijn hart zijn zekerheid. Dat is vers 
5 uit de berijming van Psalm 57. David 
heeft die psalm gedicht toen hij voor 
Saul op de vlucht was. Hij was zijn 
leven niet zeker. Wat hij dan doet is zich 
steeds weer tot God keren: Wees mij 
genadig, God, wees mij genadig, want bij 
U is mijn leven geborgen. In de schaduw 
van uw vleugels zal ik schuilen, tot het 
doodsgevaar geweken is. Ik roep tot God, 
de Allerhoogste, tot God, die mij beschermt. 
Uit de hemel zal Hij hulp sturen. Ja, God 
stuurt mij zijn liefde en trouw. 
En omdat hij God zo kent, kan hij zelfs in 
die situatie zingen: Mijn hart is gerust, 
o God, mijn hart is gerust, ik wil voor 
U zingen en spelen. Ontwaak, mijn 
ziel, ontwaak met harp en lier, ik wil het 
morgenrood wekken.
De ene keer kan ik mij daar gemakkelijk 
aan overgeven. De andere keer gaat dat 

stukken moeilijker. Dat zal bij jou niet 
anders zijn. Laat je dan bemoedigen 
door wat Johannes schrijft: Wij kunnen 
ons vol vertrouwen tot God wenden, in de 
zekerheid dat Hij naar ons luistert als we 
Hem iets vragen. (1 Joh. 5:14)
Dan doe je hetzelfde als de zonnebloem. 
Die is aan het begin van de dag altijd 
gericht op het oosten. Ze ‘wekt het 
morgenrood’, want ze weet dat daar de 
zon opkomt, die voor warmte en energie 
zorgt. 
Zonder zon is er geen licht en geen groei. 
Zonder geloof in God is ons bestaan als 
een schaduw, zonder enige zekerheid. 
Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t 
licht, geef mij een vaste geest, die diep 
van binnen, zonder onzekerheid U blijft 
beminnen. (Psalm 51:5 berijmd)

Ernst Leeftink is 
predikant van de 
Gereformeerde Kerk 
(vrijgemaakt)

‘Het Noorderlicht’ 
in Assen-Peelo.
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'Als je tegenwoordig 
boer bent, moet je 
jezelf verdedigen'
Een groot bord staat in het veld van boer Henry Petter bij het Overijsselse 

Ommerkanaal. Bij een open boerenlandschap staat de tekst: 'Dit is waar ik vandaan 

kom... Er is ons verteld dat wij beter voor het milieu moeten zorgen'. Onder de 

afbeelding van een skyline staat: 'Door de mensen die hier wonen.'   

Tekst en beeld: Eelco Kuiken 

 

Wie?   Henry Petter
Waar?  Ommerkanaal, Overijssel 
Wat?   Maatschap met 250 melkkoeien en 100 stuks jongvee 
 en kippenbedrijf met 16.000 gevederde dieren

 
 

Een jonge zonnebloem begint de dag 
kijkend naar het oosten. In de loop 
van de dag draait zij naar het westen. 
In de nacht draait ze terug naar het 
oosten… Zo doet ze energie op voor 
de groei.

Als de bloem volgroeid is, blijft ze naar 
het oosten gericht - want insecten 
houden van warme bloemen en de 
oostelijke richting vangt de meeste 
zon vanaf het begin van de dag. Hoe 
onvoorstelbaar wonderlijk! 

Foto en tekst bij de foto: 
Karla Leeftink

Op de koffie
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Henry: ‘Grond is ons duurste bezit. 
Daar gaan wij zo goed en duurzaam 

mogelijk mee om.’

De koffiepot pruttelt bij het 
boerenbedrijf van Henry en Annie Petter 
in het Overijsselse Ommerkanaal, 
een gehucht aan de gelijknamige 
afwateringsvaart tussen Ommen en 
Dedemsvaart. 'De lol gaat er soms 
wel wat vanaf', zegt Henry Petter (66). 
Samen met zijn vrouw Annie, zoon Arie 
(40) en compagnon Herman van Dijk 
(51) heeft hij een maatschap met 250 
melkkoeien en 100 stuks jongvee. 'De 
waardering uit de samenleving en de 
regels uit Brussel en Den Haag maken 
het boerenbestaan uitdagend om het zo 
maar eens te zeggen.' 

RESPECT
Als de koeken over tafel gaan, zegt 
Henry: 'Ik ben in Amerika geweest. 
Ik stond op een avond naast 
een Amerikaan te plassen in een 
horecagelegenheid. Hij vroeg aan mij: 
wat doe je voor werk? Ik ben boer, zei 
ik. Hij nam zijn pet diep voor mij af. Er 
was respect dat ik zorgdroeg voor het 

voedsel. In Nederland was dat vroeger 
ook zo, maar dat is anders geworden. 
Als je tegenwoordig boer bent, moet je 
jezelf verdedigen. Ik denk dan bij mezelf: 
ik doe toch niks fout?' Vrouw Annie en 
maat Herman schuiven ook aan. Ze zijn 
het roerend eens.  

VIERDE GENERATIE
Toch staat het besnorde gezicht van 
Henry deze ochtend op standje zonnig, 
want het is dan wel lastig en uitdagend, 
het boerenleven zoals zijn vader en opa 
dat ook deden, is en blijft prachtig en 
het gaat door het goede weer van regen, 
zonneschijn en niet te heet, goed met de 
oogst en de dieren. 'Mijn overgrootvader 
begon in 1926 op deze plek. Mijn vader 
Arend is 95 jaar oud. Hij leeft nog en 
woont hiernaast. Daar ben ik dankbaar 
voor. Het is fijn dan een van onze vijf 
kinderen, onze zoon Arie, het bedrijf op 
den duur gaat overnemen. Dat is dan de 
vierde generatie. Ik dank daar God voor.' 

KOEIEN EN KIPPEN
Henry heeft een koeienmaatschap 
met vrouw, zoon en compagnon 
Herman, maar hij heeft ook nog een 
kippenbedrijf van 16.000 gevederde 
dieren op hetzelfde erf. Deze 
maatschap runt hij met een andere 
partner, Peter Grootens. Het is een 
vermeerderingsbedrijf wat eieren 
produceert voor broederijen. Opa en 
vader begonnen daar hobbymatig 
mee, maar het groeide uit tot een 
volwaardige bedrijfstak.  
De kippen gaan een jaar mee, dan gaan 
ze naar de slacht en komen er nieuwe 
vogels. 'Nee, dat is niet zielig. We zijn 
goed voor de beesten, we doen het 
eerlijk en transparant. We zijn ons er 
terdege van bewust dat we in en met 
de schepping werken. Dieren staan 
niet boven de mensen. Het begint en 
eindigt bij God. Elke ochtend kijken 
wij even naar Boven en dan weten we 
weer uit welke hand onze gaven komen. 
God gaf ons een verantwoordelijkheid. 
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Die voelen we. We houden Bid- en 
Dankdagen voor Gewas en Arbeid 
dan ook hoog in het vaandel. We zijn 
afhankelijk.' 

REGELS EN SUBSIDIES
Opa Arend had voor de boekhouding 
vroeger niet meer nodig dan een klein 
notitieboekje en een paar minuten 
per dag, maar Herman van Dijk is als 
fulltime koeienboer vijftig procent van 
zijn tijd bezig met kantoorwerk. Alle 
regels, sommige zijn zelfs tegenstrijdig, 
moeten tot op de letter worden 
opgevolgd. Een vinkje fout en je bent 
een subsidiebedrag kwijt en volgen 
er boetes. 'Je moet als boer goed 
opletten. Het punt is: de regelgeving is 
meestal gemaakt door mensen die niet 
uit de branche komen.' 

Tsja, die subsidies, die liggen 
veel mensen zwaar op de maag.  
Randstedelingen gaan ervan uit dat 
boeren halve ambtenaren zijn. Herman 
en Henry denken er hun hunne van. 

'Het is vrij simpel. Als de consument 
een reële prijs voor zijn voedsel wil 
betalen, hebben wij geen gelden nodig 
en biologisch boeren om hetzelfde 
aantal monden te voeden, kan niet. Dan 
hebben we drie planeten nodig', zegt 
Herman. 'Feitelijk zorgt de overheid er 
via gelden voor dat de voedselprijzen 
in de supermarkt laag kunnen blijven. 
Het zijn de grootwinkelbedrijven die 
de prijzen bepalen en niet wij. Het is 
hetzelfde als wanneer jij naar de bakker 
gaat en zegt: dat brood daar betaal ik 75 
cent voor, terwijl de bakker er 2,20 euro 
voor wil hebben. De bakker verkoopt jou 
dit brood niet, maar wij moeten wel voor 
dit lage bedrag produceren. De overheid 
zorgt ervoor dat wij niet voor nop aan 

het werk zijn en de mensen voor een 
schappelijk bedrag melk, eieren en vlees 
kunnen kopen.'  

MAATSCHAP
Herman en Arie zijn vooral bezig met de 
250 melkkoeien en het jongvee, terwijl 
Henry op beide bedrijven de gaatjes 
opvult en veel landwerk verricht, zoals 
maaien, inkuilen, het oogsten van 
bieten, het land klaarmaken voor de 
maïsteelt en nog veel meer. Buurmannen 
Henry en Herman zijn naast 
compagnons ook vrienden en ze werken 
al sinds 2006 intensief met elkaar samen 
in een maatschap. Ze hoeven elkaar niks 
meer uit te leggen. Met een crossfiets 
gaat Herman, vader van twee dochters, Herman van Dijk: 'Je moet als boer goed opletten.'

Henry Petter: 'Elke ochtend kijken wij even naar Boven.'
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over het enorme boerenbedrijf langs 
de koeien. "Ik ken de beesten allemaal 
bij naam', zegt Herman. 'Ik heb moeite 
met het onthouden van de namen 
van mensen, maar de koeien ken ik 
allemaal.'   

ZELFVOORZIENEND
Het bedrijf met honderd hectare grond is 
het als het om de koeien gaat helemaal 
zelfvoorzienend. Al het voedsel voor 
de dieren komt van eigen grond en de 
mest die het bedrijf produceert zou met 
gemak op de honderd hectare gronden 
uitgereden kunnen worden, maar dat 
mag niet. Een groot deel wordt verplicht 
afgevoerd voor heel veel geld. Regels. 
'Ik kan het mijn vader van 95 niet meer 
uitleggen', zegt Henry Petter. 'Dan doe ik 
dan ook maar niet.' 

VERTROUWEN
De boer is tegenwoordig dus ook 
econoom, boekhouder en een minder 
geziene gast op feesten en partijen dan 
vroeger. Toch genieten Henry, Herman, 
Arie en Johan elke dag van het werk 
tussen de koeien en kippen. Ze staan op 
als de zon z'n koppie laat zien en gaan 
door tot een uur of acht.  'We zijn bezig 
in en met de schepping en dat proberen 
we zo goed mogelijk te doen', zegt 
Herman 'Dat is ook heel logisch. Grond is 
ons duurste bezit. Daar gaan wij zo goed 
en duurzaam mogelijk mee om, voor ons 
en voor de volgende generaties.' 

Boer Henry Petter kijkt zorgelijk voor 
zich uit. 'Ik hoop dat de mensen tot 
inkeer komen. Dat ze gaan beseffen 
dat de boer in Nederland het niet zo 
slecht doet. Als er weer schaarste komt, 
dan weet iedereen opeens weer hoe 
belangrijk de boeren zijn. Wij moeten de 
monden voeden. We blijven vertrouwen 
op God, daardoor kunnen we met rust en 
vertrouwen in ons hart doorwerken.' 

Henry: ‘Als je boer bent, moet je 
tegenwoordig jezelf verdedigen. Ik denk dan 

bij mezelf: ik doe toch niks fout?’
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Studenten leren 
‘omgevingsgericht 
ondernemen’

INTERVIEW

Op 29 september hield dr.ir. Ron Methorst als lector zijn inaugurele rede op de Aeres 

Hogeschool in Dronten. Methorst gaat zich bezighouden met ‘omgevingsgericht 

ondernemen’. De redactie van Verbinding sprak hem over wat hij precies gaat doen. 

Tekst: Wiggele Oosterhoff  Beeld: Aeres Hogeschool Dronten.

Ron Methorst met het lectoraatsteam

Ron Methorst, lector Omgevingsgericht 
Ondernemen, Aeres Hogeschool Dronten
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JE WORDT LECTOR OMGEVINGSGERICHT 
ONDERNEMEN. KUN JIJ JE EERST EVEN 
VOORSTELLEN? WAAR KOM JE VANDAAN 
EN WAT HEB JE TOT NU TOE GEDAAN?
‘Mijn wortels liggen in de Gelderse Vallei. 
Mijn beide opa’s waren daar boer. Beide 
bedrijven zijn gestopt in, wat denk ik, 
de eerste grote stoppersgolf was. De 
melktank werd verplicht en er was 
geen opvolger. Tijdens mijn middelbare 
schooltijd was ik ‘zaterdagjongen’ bij E.J. 
Bos Diervoeders in Ederveen. Daarna ging 
ik veeteelt studeren in Wageningen. Na 
de studie werd ik adviseur mest en milieu 
bij E.J. Bos. Het was een waardevolle 
en leerzame start van mijn loopbaan. Ik 
sprak met boeren in alle sectoren vanuit 
een vertrouwensrelatie om hen te helpen. 
In 2001 ging ik deels in Dronten werken 
bij wat toen de Christelijke Agrarische 
Hogeschool (CAH) was en deels bij een 
adviesbureau in de biologische landbouw. 
Na een soort tussenjaar in Bosnië samen 
met mijn vrouw Brigitta, werk ik sinds 
2007 fulltime bij de agrarische hogeschool 
in Dronten.’

LECTOR BIJ DE AERES HOGESCHOOL IN 
DRONTEN. KUN JE UITLEGGEN WAT EEN 
LECTOR IS EN WAT JE DOET?
‘Simpel gezegd is een lector een 
‘hbo-professor’. Als lector heb je een 
onderwerp waar je het gezicht van bent. 
Je doet er praktijkgericht onderzoek 
aan en je geeft er onderwijs over. In het 
onderzoek werk je in projecten samen 
met bedrijven en organisaties. Daarnaast 
probeer je ook collega’s en studenten 
erbij te betrekken. Juist de verbinding 
met de praktijk maakt het hbo-onderzoek 
interessant. Studenten kunnen bij het 
lectoraat stages en opdrachten doen.’

JE GAAT MET HET THEMA 
OMGEVINGSGERICHT ONDERNEMEN AAN 
DE SLAG. WAT VERSTA JE DAARONDER?
‘De kernvraag is: hoe kan het 
boerenbedrijf zo ontwikkelen dat de 
omgeving er blij van wordt? 
Vanaf 1950 werd de plek van de boerderij, 
de locatie, steeds minder belangrijk. 
Datzelfde geldt voor de band die de 

boerderij met de omgeving heeft. Het 
bedrijf is een ‘adres’ geworden waar 
vrachtauto’s komen en gaan. De vraag 
is natuurlijk of dat erg is. Want door 
schaalvergroting en efficiënt werken, zorgt 
de landbouw wel voor veel voedsel dat 
altijd beschikbaar is tegen een lage prijs. 
Bij omgevingsgericht, of zoals ik het noem 
omgevings-inclusief werken, is de relatie 
met die omgeving wel heel belangrijk. Hoe 
kun je het bedrijf zo ontwikkelen dat je 
de omgeving verrijkt met het bedrijf? Dat 
landschap en natuur er beter van worden. 
Dat mensen blij worden van jouw bedrijf.’ 

WAAROM IS OMGEVINGSGERICHT 
ONDERNEMEN TEGENWOORDIG 
BELANGRIJK, HOE PAST HET BIJ DE 
HUIDIGE ONTWIKKELINGEN IN DE LAND- 
EN TUINBOUWSECTOR?
‘Omgevingsgericht ondernemen is voor 
mij dus dat het boerenbedrijf waarde 
toevoegt aan de fysieke, ecologische en 
sociale omgeving. Daarbij gaat het om 
economische waarde, maar ook over 
de kwaliteit van de (leef)omgeving. Dat 
is spannend en niet altijd simpel. Want 
optimale productieomstandigheden 
botsen vaak met landschapskwaliteit en 
natuur. We leven met elkaar in een klein 
land. We komen elkaar als boeren en 
burgers dus best vaak tegen. Veel boeren 
ervaren het platteland als hun domein. 
Tegelijkertijd ervaren veel burgers het 
platteland als van ‘ons allemaal’. Bij 
omgevingsgericht ondernemen probeer 
je al die factoren mee te nemen in het 
bepalen van de bedrijfsstrategie. In de 
multifunctionele landbouw zie je daar al 
mooie voorbeelden van.’

JE HEBT OP VERRASSENDE PLAATSEN 
EEN AANTAL BOMEN GEPLANT. WAAR HEB 
JE DAT GEDAAN EN WAAROM?
‘Dit voorjaar heb ik een boom geplant op 
de kopakker van een perceel bij Aeres 
Farms in Dronten. Die staat dus een beetje 
in de weg. Deze boom ‘zegt’ eigenlijk: 
‘hallo, hier ben ik weer. Wat vind jij er 
van dat ik hier sta?’ De boom staat in de 
economische ruimte, voegt ecologische 
functies toe en stelt een filosofische 

vraag: wat vind jij ervan dat ik hier sta? 
Juist op een bedrijf als Aeres Farms is het 
belangrijk dat studenten en medewerkers 
deze boom zien staan en zichzelf deze 
vraag stellen.’

JE GAAT EEN NIEUW VAK VOOR 
STUDENTEN ONTWIKKELEN, ECOSOFIE. 
WAT BETEKENT DAT EN WAT GA JE 
STUDENTEN LEREN?
‘Ecosofie staat voor de combinatie van 
economie, ecologie en filosofie. Of het 
vak deze titel houdt, moeten we nog gaan 
bekijken. In de kern gaat het om de vraag: 
hoe verhouden landbouw en natuur zich 
tot elkaar en hoe ga jij daar mee om? De 
natuur biedt veel ecologische functies. 
Een mooi voorbeeld van iemand die dit 
actief gebruikt, is het bedrijf van Cornelis 
Mosselman in Ooltgensplaat, winnaar van 
de Martine Vonkprijs. Hij is bezig met een 
zoektocht in de natuur en de ecologie, met 
als doel de bodem en de gewassen gezond 
te houden en gezonder te maken.’

BOEREN EN TUINDERS IN NEDERLAND 
STAAN VOOR GROTE UITDAGINGEN. WELKE 
ROL KUN JIJ SPELEN BIJ BOEREN DIE HET 
OVER EEN ANDERE BOEG WILLEN GOOIEN?
‘Laat ik het specifiek houden bij de 
studenten die in Dronten studeren. 
We moeten studenten helpen om te 
begrijpen waarom het gaat zoals het 
gaat. Er zijn veel ontwikkelingen die op ze 
afkomen en die best bedreigend kunnen 
zijn. We willen studenten helpen te 
begrijpen waarom andere mensen soms 
heel anders denken. Dat inzicht brengt 
een stukje ‘rust in de kop’. Die mentale 
ruimte is nodig om als boer te kijken naar 
ontwikkelruimte voor je bedrijf.' 
De zoektocht naar een ander route is heel 
individueel. In die zin is schaalvergroting 
gemakkelijker te onderwijzen. Die 
strategie is voor veel studenten en boeren 
gelijk. Een eigen niche vinden die bij jou 
en bij jouw bedrijf past, is een uitdaging. 
Het lectoraat wil studenten helpen om 
ruimte te zien en ruimte te creëren. 
Daarvoor moet je anders kijken; naar 
natuur, producten, prijzen, marketing en 
naar elkaar.’

Het aantal jongeren dat lid is van CGMV agrariërs en/of van CCA is 
klein. De afgelopen jaren hebben we daarom nieuwe initiatieven 
ondernomen. Denk aan: jongerenavonden met Tweede Kamer 
leden en gezamenlijke avonden van CCA, CGMV agrariërs en 
christelijke studentenverenigingen in Dronten. Als vervolg daarop 
hebben we in de afgelopen tijd enkele gesprekken gevoerd met 
agrarische jongeren over de vraag of er behoefte is aan een 
jongerenlidmaatschap. De conclusie was dat zij behoefte hebben 
aan een ‘plek’ waar ze als christelijke agrarische jongeren samen 
het gesprek kunnen voeren over (christelijke) identiteit en hoe 
je dat handen en voeten geeft. Vanuit die behoefte hebben 
we verder gesproken over de ‘vorm’ van die ‘plek’. Voor alle 
duidelijkheid: met jongeren bedoelen we jonge volwassenen van 
circa 18 tot maximaal 30 jaar. 

We hebben afgesproken om op een aantal plekken in Nederland 
te starten met het organiseren van activiteiten. Plekken 
waar (relatief) veel jongeren wonen, studeren of werken, die 
zich verbonden voelen met de agrarische sector. We denken 
aan: Gouda, Dronten, Barneveld-Wageningen, Dalfsen-
Hardenberg en Groningen-Winsum. In die regio’s zoeken we een 
enthousiaste jongere, die activiteiten voor jongeren in die regio 
gaat organiseren. Denk aan: avond met spreker en discussie, 
excursie, et cetera. Het gaat daarbij om ‘ontmoeting, verdieping 
en inspiratie’. We zijn blij dat in de regio Gouda op dit punt al 
stappen zijn gezet. Hopelijk geldt dat als er één schaap over de 
dam is er snel meer volgen.  Als CGMV agrariërs en CCA trekken 
we hierin gezamenlijk op. We willen deze regionale ‘trekkers’ voor 
hun inspanning een vergoeding geven. 

Daarnaast ontwikkelen we het jongerenlidmaatschap. Voor  
€ 9,50 per kwartaal ontvangen jongerenleden het kwartaalblad 
Verbinding, het CGMV magazine, de digitale CCA-Nieuwsbrief, 
én natuurlijk de uitnodigingen voor (jongeren)bijeenkomsten, 
excursies, et cetera.

Lees je dit verhaal en denk je ‘ik wil in mijn regio wel proberen dit 
van de grond te trekken!’ of weet je iemand die daarvoor geschikt 
is? Stuur ons dan een e-mail. Bij voorbaat dank!

Namens de ontwikkelgroep: Afanja van Eerde, Pieter Post, 
Wiebren Veen, Jarco de Vries, Niels Rook (CGMV, E. nrook@cgmv.nl) 
en Wiggele Oosterhoff (CCA, E. wiggele@oosterhoff-consult.nl).

De jubileumviering (25 jaar CCA) is uitgesteld naar het 
voorjaar van 2022. Tijdens de bestuursvergadering 
( 9 september 2021) hebben we besloten de 
voorbereidingen daarvoor (weer) ter hand te nemen. 
Het idee om voor de jubileumviering een boerderijdag op 
locatie te doen, staat nog steeds. Het draaiboek voor de 
dag was al vergevorderd en kan na wat aanpassingen weer 
worden gebruikt. We denken aan de tweede helft van april. 
We houden u op de hoogte.

Mocht u bij het lezen van dit bericht denken ‘dat vind ik 
leuk om aan mee te werken – om er samen een mooie en 
feestelijke dag van te maken’, heel graag! Want ‘vele handen 
maken licht werk’, nietwaar? 

Meld u aan en stuur een e-mail naar Wiggele Oosterhoff, 
wiggele@oosterhoff-consult.nl.

Ontvangt u de CCA-Nieuwsbrief via de post? Dan willen we 
u vragen om even uw e-mailadres door te geven aan de 
administratie van CCA: administratie@cca-nederland.nl.

Tussen de 'Verbindingen' door sturen we  CCA-leden een 
Nieuwsbrief. Zo proberen we u als leden zo goed mogelijk 
te informeren. Van een aantal leden hebben we (nog) geen 
e-mailadres. Zij krijgen de Nieuwsbrief nog over de post. 
Vanwege de kosten willen we de CCA-Nieuwsbrief graag
100 procent digitaal versturen. De CCA-Nieuwsbrieven 
worden ook gepubliceerd op de website,
www.cca-nederland.nl/actualiteiten.
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COLUMN 
Onzekerheid
Onze B&B-gasten kunnen de Kalverstraat niet miskijken. Op weg 
naar de accommodatie kom je er langs. Het is ons eigen straatje 
op de boerderij, mooi aangekleed met hoogstammige perenbomen, 
inclusief straatnaambordje. De landelijke variant van de straatgenoot in 
Amsterdam. Vijf iglo’s op een rij met onze jongste kalfjes. Toen we dertien 
jaar geleden met onze B&B begonnen, was dit een boerderijlokkertje: ‘Wat 
een schattige kalfjes, mag ik ze aaien?’ Inmiddels is de vraag veranderd: ‘Ahh, 
wat zielig, hoort het kalfje niet bij de moeder?’ Terwijl de kalfjes glimmen van 
gezondheid en het zichtbaar goed hebben, hebben wij het idee dat we ons 
moeten verdedigen. We proeven bij diverse gasten veroordeling en onbegrip. 
Doen we het fout? Zitten we fout? 

‘s Morgens zien de gasten de koeien in optocht voorbij hun raam trekken, op 
weg naar vers gras. De koeien lopen van eind maart tot half november dag 
en nacht buiten. ‘Kijk, daar liggen mijn melkfabriekjes’, zegt Jan, wanneer 
de koeien met een volle maag, uitgestrooid over de grazige weiden liggen te 
herkauwen. Soms doemt de vraag aan de horizon op: ‘hoe lang nog?’ Komt er 
nu een vergunningsplicht om de koeien te mogen laten grazen of komt er een 
weidesubsidie zodat er meer koeien het landschap kleuren. Een verwarrende 
boodschap, waar doen we goed aan? Wat ís goed?

Twee voorbeelden van onzekerheid. Interne onzekerheid: je denkt dat je 
verantwoord bezig bent, maar de publieke opinie zegt iets anders. Hierdoor 
ga je twijfelen aan jezelf en aan je stijl van boeren. Daarnaast is er de externe 
onzekerheid door beleid en nieuwsberichten die elkaar tegenspreken, 
waardoor de boer niet weet waar hij aan toe is. Deze onzekerheid rooft de 
vreugde en vervangt dit veelal door angst. Een dubbele interne en externe 
onzekerheid, op dit moment voelbaar in onze sector, versterkt dit. Saul en 
David (vanaf 1 Samuel 18) helpen mij als voorbeeld bij onzekerheid. Saul 
voelde zich een slechte koning en was bang zijn koningschap kwijt te raken. 
Angst beheerste zijn leven en dreef hem tot zijn kat-en-muisspel met David. 
David had ook een onzeker leven, want hij moest steeds op de vlucht om 
zijn hachje te redden. In zo’n moment ontstond Psalm 18: De HEERE is mijn 
rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de 
toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting. 
Onzekerheid is alleen te overwinnen door een Zekerheid die er bovenuit 
stijgt. Bedankt David!

Hermineke Vonk (1971) runt samen met haar man een veehouderij  
(95 koeien) en een B&B/groepsaccommodatie (15 bedden) in Goudriaan (Zuid-
Holland). Daarnaast is ze als docent, trainer, coach en auteur actief onder 
haar eigen naam hermineke.nl, binnen kerk, school en de agrarische sector. 

He rm i n e k e
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DOEN WAT PAST

We zeggen het heel gemakkelijk tegen 
elkaar. ‘Kies een studie die je leuk vindt. 
Zoek een baan die bij je past. Doe waar 
je goed in bent. Volg je hart.’ Maar in 
de praktijk van het leven blijkt dat 
gemakkelijker gezegd dan gedaan. In 
gesprekken met studenten op de Aeres 
Hogeschool in Dronten hoor ik ze nogal 
eens zeggen dat ze plezier belangrijk 
vinden. Daarmee bedoelen ze niet dat 
alles wat ze doen ook leuk moet zijn. Ze 
snappen echt wel dat niet alles in het 
leven leuk is. Soms is het nodig dat je 
iets doet wat je minder leuk vindt. Soms 
overkomen je dingen die juist pijn doen 
en heel verdrietig zijn. Ze bedoelen met 
plezier dat ze voldoening willen hebben 
in wat ze doen. Dat het van betekenis is, 
voor henzelf en voor anderen.

VRAAG
Wanneer ik dan doorvraag ‘waar ben 
je en wat doe je als je oogjes gaan 
glinsteren’ blijft het meestal even stil. 
En bijvoorbeeld het antwoord ‘bij de 
koeien’ vind ik te algemeen. Is dat ’s 
morgens in de melkstal, of ’s avonds als 
je de koeien uit het land haalt? Is dat 
wanneer er een kalfje wordt geboren of 
als de koeien voor het eerst de wei in 
gaan? Waar en wanneer is dat precies? 
Hoe ziet dat er precies uit? Hoe ruikt 
het daar? 
Voor veel mensen, niet alleen studenten, 
is het een uitdaging om precies onder 
woorden te brengen wat bij hen past. 
Tegelijkertijd is het belangrijk om op 

die vraag een antwoord te vinden. Want 
als je doet wat bij je past, houd je het 
volgens mij het langste vol. 
 
LAND
Toen ik in Wageningen studeerde, 
leerde ik van professor Rabbinge 
dat je landbouw moet bedrijven op 
die plaatsen waar dat het beste kan. 
Dat geldt volgens Rabbinge zowel 
op wereldschaal als voor de land- en 
tuinbouw in Nederland. Wanneer je dat 
doet, produceer je het meest efficiënt en 
met zo weinig mogelijk verliezen.

Oud-minister van Landbouw Cees 
Veerman en bestuursvoorzitter van 
Wageningen UR Louise Fresco zitten 
op dezelfde lijn als Rabbinge. Volgens 
hen heeft Nederland behoefte aan 
een Agrarische Hoofdstructuur (AHS). 
Gebieden waar de land- en tuinbouw 
volop de ruimte krijgen om zich te 
ontwikkelen. Naast de AHS heb je de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS), waar 
de natuur volop de ruimte krijgt. En ten 
slotte heb je gebieden waar natuur en 
landbouw hand in hand gaan.

INNOVATIE
Het pleidooi van Veerman en Fresco 
klinkt simpel en logisch. Het geeft 
boeren en tuinders duidelijkheid over 
waar de innovatiemogelijkheden voor de 
land- en tuinbouw liggen. Waar ze hun 
bedrijven kunnen ontwikkelen zoals ze 
zelf willen en waar dat niet kan. Een 

duidelijkheid waar boeren en tuinders 
vaak om vragen. Die ze nodig hebben 
om lange termijn investeringen voor hun 
bedrijven te kunnen doen.

In ons land van coalities en 
compromissen is het een uitdaging 
om tot een dergelijke heldere 
gebiedsindeling te komen. Veerman 
en Fresco adviseerden een zware 
staatscommissie die zo’n indeling 
voor de lange termijn gaat maken. Een 
mooie en spannende opdracht. Want 
als je land- en tuinbouw bedrijft op 
die plaatsen waar het past, hebben 
agrarische bedrijven perspectief. 

GELOOF
Als christenen staan wij voor de 
uitdaging om te doen wat bij Jezus 
past. Hoe laten we in ons dagelijks doen 
én laten zien dat we volgelingen van 
Jezus zijn? Op welke manier zijn we van 
betekenis voor anderen? Wat is passend 
om te doen? Voor de naaste dichtbij 
en verder weg, voor de aarde waar we 
rentmeesters over zijn? Wat past bij 
mij, wat past bij jou? Eerlijk is eerlijk, 
ik vind dat lastige vragen. Ik voel mee 
met studenten die mijn doorvragen over 
plezier en voldoening moeilijk  vinden.

BETOOG

Doen wat past. Dat klinkt simpel en logisch. Maar in de 
praktijk blijkt dat vaak best lastig. Hoe weet je wat past en 
wie bepaalt dat? Tekst: Wiggele Oosterhoff 

Recent las ik het boek ‘Vertrouw op je gevoel. 
Keuzes leren maken met Ignatius van Loyola’ van 
de jezuïet en ‘internetpastor’ Nikolaas Sintobin, 
een expert in de ignatiaanse spiritualiteit. 
Ignatius van Loyola (1491-1556) was de stichter 
van de Jezuïetenorde. Hij had een sterk 
geestelijk leven en veel kennis van psychologie. 
Om goede keuzes te maken, is het volgens 
Ignatius belangrijk dat je gevoel, je verstand en 
je wil (h)echt met elkaar verbonden zijn. Die drie 
samen leren je onderscheid en keuzes te maken. 
Onderscheid maken gaat niet over ‘dit vind ik 
leuk, dus dit doe ik’ of ‘dit vind ik niet leuk en doe 
ik dus niet’. Volgens Ignatius gaat onderscheiden 
over ‘tijd nemen’, over ‘niet weten en loslaten’ en 
over ‘jouw gevoel bij anderen toetsen’.

LEREN EN BIDDEN
De toekomst van de land- en tuinbouw in 
Nederland is onzeker. De adviezen over wat wel 
of niet passend is, buitelen over elkaar heen en 
zijn soms tegenstrijdig. Het advies ‘doe wat bij 
jou en je bedrijf past’ klinkt misschien logisch, 
maar is tegelijkertijd lastig. Voor ieder mens is 
die pas-vraag een persoonlijke uitdaging. Dat 
geldt voor boeren en burgers, beleidsmakers en 
onderzoekers, studenten en docenten. Wat past 
bij mij? Welk talent heb ik en mag ik ontwikkelen? 
Hoe ben ik van betekenis? Hoe geef ik Gods 
schepping, de aarde, het water en de lucht door 
aan volgende generaties?

LOSLATEN
Ik denk dat je kunt leren van kloosterlingen zoals 
Ignatius de Loyola. Mensen die dicht bij God, bij 
zichzelf en bij elkaar leven. Van hen kun je leren 
om tijd te nemen voor beslissingen. Om toe te 
geven dat je sommige dingen (nog) niet weet. Om 
dingen waar je aan gehecht bent, los te kunnen 
laten als dat nodig is. Om je niet te laten leiden 
door de waan van de dag, impulsen of sociale 
media. Maar om je levensritme te laten bepalen 
door vaste tijden van gebed en inkeer. Om je te 
trainen in het zoeken van datgene wat bij je past, 
datgene wat bij God past. 




