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Redactioneel
Op het moment dat ik dit schrijf, hebben de 
trekkers Zwolle weer verlaten. Afgelopen 
week protesteerden boeren in Zwolle 
tegen het handhaven en opleggen van 
dwangsommen tegen PAS-melders. Het 
protest laat zien dat de toekomst van de 
sector nog steeds voor spanningen zorgt 
bij agrariërs. Zorgen om de toekomst van 
de sector en voor het eigen bedrijf kunnen 
leiden tot minder mentale weerbaarheid en 
psychische problemen. 
In dit nummer van Verbinding staat het 
thema mentale weerbaarheid centraal. Het 
is goed om af en toe de vraag te krijgen of 
het echt goed met je gaat, en of je jezelf of je 
gezin niet voorbij loopt in de zoektocht om 
je bedrijf gezond te houden.
Onlangs hield CGMV een ontmoetingsdag 
rond het thema mentale weerbaarheid. 
Dankbaar stelden we vast dat meer en meer 
agrariërs hulp inschakelen als er psychische 
problemen zijn of dreigen te komen. Toch 
blijft het nodig om hier aandacht voor te 
vragen. Zeker nu - al dan niet gevoelsmatig 
- de toekomst van de agrarische sector in 
Nederland op het spel staat.
Verder zijn we blij dat we minister Adema 
konden interviewen. Ook hij weet dat veel 
agrariërs zich bij tijden wanhopig voelen, 
of gelaten ondergaan wat op hen af komt. 
De wanhoop erkent hij, de gelatenheid 
betreurt hij omdat er naar zijn stellige 
overtuiging ruimte is en blijft voor agrariërs 
in Nederland.
Daarnaast kunt u in deze editie een 
interview lezen met dominee Matthijs 
Schuurman uit Oldebroek.  Hij spreekt 
over de gevoelens van afstand tussen de 
bewoners van de stedelijke en de landelijke 
omgeving. Ook is er een mooie bijdrage van 
Jochem Noordermeer.
De redactie van Verbinding wenst u een 
gezegend kerstfeest toe, en energie en 
uithoudingsvermogen voor 2023. 

Agenda

Er worden weer bijeenkomsten gehouden. Houd daarom de websites van 
CGMV en CCA in het vizier.

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

In dit nummer van Verbinding gaat het over 
perspectief. En dan vooral of er nog perspectief 
is voor de agrarische sector. We zouden een 
perspectiefbrief krijgen van de regering, maar die 
blijft langer uit dan verwacht. Helaas, want de 
sector zit te wachten op duidelijkheid. En dan wel 
graag duidelijkheid waarin perspectief zit voor 
de sector. 

Dat wil niet zeggen dat er geen dingen zijn die 
anders kunnen of moeten. We zijn het er denk 
ik wel over eens dat er iets gebeuren moet in 
alle sectoren, niet alleen in de agrarische sector. 
Het zal nog een hele klus worden om dat op 
een goede manier rond te krijgen, nu er zo veel 
meningen en zo veel verdeeldheid is in de politiek 
en in ons land. Laten we maar veel bidden dat er 
goede besluiten mogen komen.

In deze tijd staan we stil bij een ander perspectief. 
We leven in de tijd van advent. We leven toe naar 
het Kerstfeest, naar het vieren van de komst van 
onze Here Jezus. Die geboorte is al vaak in de 
Bijbel aangekondigd, bijvoorbeeld in 1 Samuel 
16. Daarin lezen we over de zalving van David, 
een herdersjongen die het werk deed van een 
slaaf, maar een van de voorouders werd van onze 
Here Jezus. Zo werd David belangrijk voor ons. 
Want de geboorte van de Here Jezus, zijn leven 
op aarde en zijn sterven was allemaal nodig 
om ons perspectief te bieden. Dat perspectief 
is zo groot en zo bijzonder. Wij mogen nu Gods 
kinderen zijn en leven uit genade. Dat is nog eens 
de moeite waard

Hopelijk geeft dit perspectief u veel houvast in 
de moeiten van alle dag. Fijne kerstdagen en een 
gezegende jaarwisseling toegewenst.

Dick van der Horst

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

Overdenking

Niels Rook, directeur CGMV
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Geloof, hoop en liefde

Deze drie woorden staan aan het einde van 1 Korintiërs 13, het bekende hoofdstuk over 

liefde: ‘en nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.’  

In dit hoofdartikel willen we terugblikken op het afgelopen jaar en onszelf de vraag 

stellen: zijn geloof, hoop en liefde inderdaad blijvend, zoals dit Bijbelvers zegt? 

Tekst: Wiggele Oosterhoff Beeld:  Karla Leeftink

LIEFDE EN VERBONDENHEID
In Mattheüs 22 vragen de kerkleiders van 
die tijd aan Jezus: ‘Meester, wat is het 
grote gebod in de wet?’ Jezus antwoordt: 
Heb God lief boven alles en de naaste als 
jezelf’. Dit antwoord van Jezus noemen 
we vaak het dubbelgebod, je moet God én 
je naaste liefhebben. Je kunt ook zeggen 
dat Jezus het hier over drie relaties heeft: 
de relatie met God, die met je naaste én 
de relatie met jezelf. Jezus roept mensen 
hier op om goed verbonden te zijn, met 
God, met de mensen om je heen en óók 
met jezelf.

ONVERBONDENHEID
Wanneer ik terugkijk op de afgelopen paar 
jaar, dan zie ik dat de onverbondenheid is 
toegenomen. In Nederland moeten steeds 
meer kerken hun deuren sluiten, omdat 
steeds minder mensen zich daarmee 
verbonden voelen. Tegelijkertijd wil ik op 
dit punt heel voorzichtig zijn. Ik weet dat 
veel (jonge) mensen wel in God geloven 
maar het moeilijk vinden om zich aan een 
kerk te binden. 
De onverbondenheid tussen mensen 
is zeker toegenomen. Tijdens de 
coronapandemie werden mensen in 
hokjes gezet. Je was bijvoorbeeld voor óf 
tegen vaccineren. Je geloofde wel óf niet 
in complottheorieën. Een goed en open 
gesprek daarover bleek soms heel lastig. 
Ook in de stikstofdiscussie zie ik veel 
onverbondenheid. Johan Remkes zei bij 
de presentatie van zijn stikstofadvies dat 
er een diepe vertrouwenscrisis is tussen 
de overheid en de agrarische sector. Hij 
zei ook dat de mensen in de stad (westen) 
steeds minder verbonden zijn met de 
mensen op het platteland (oosten). 
Onverbondenheid in onze samenleving 
(let eens op dat woord) zaagt aan de 
poten van onze democratie in Nederland.

JIJ EN IK
Hoe het zit met onze eigen 
verbondenheid, vind ik een spannende 
vraag. Allereerst omdat het een 
persoonlijke vraag is die iedereen voor 

zichzelf kan (of moet?) beantwoorden. 
Maar vooral omdat het een vraag is 
die mij als christen wordt gesteld. Hoe 
ziet de verbondenheid (lees: de relatie) 
tussen mijn geloof in de liefde van God 
en mijn gedrag ten aanzien van Gods 
mensen en schepping eruit? Want als die 
verbondenheid bij mijzelf zwak is, hoe 
kan ik dan goed verbonden zijn met God 
en met de mensen om mij heen? Ik denk 
dat Jezus hierop doelt als Hij zegt: ‘heb je 
naaste lief als jezelf’. In dat woordje ‘als’ 
zit iets van een voorwaarde. Je kunt een 
ander niet goed liefhebben als je jezelf 
niet liefhebt.

GELOOF EN GEDRAG
Wat doet een christelijke boer of tuinder 
anders dan zijn collega die niet gelooft? 
Ik weet dat er over deze vraag binnen 
onze verenigingen wordt gesproken. En 
dan blijkt het best een lastige vraag te 
zijn. Want ook boeren en tuinders die niet 
geloven, zorgen bijvoorbeeld goed voor 
hun bodem of hun dieren. Zij zijn ook 
goede rentmeesters, om zo te zeggen.
In de afgelopen tijd stonden er in het 
Nederlands Dagblad meerdere artikelen 
die over de relatie geloof en gedrag gaan. 
In een van die artikelen stond dat iets 
meer dan de helft van de christenen in 
Nederland op een niet-christelijke partij 
stemt. Enkele mensen gaven aan voor 
JA21 of voor BBB actief te zijn. Ze vinden 
de bemoeizucht van de politiek te groot 
en de realiteitszin van politieke partijen 
te klein. 
Het Nederlands Dagblad en Groene 
Kerken deden samen onderzoek naar de 
relatie tussen geloof en duurzaamheid. 
Uit dat onderzoek blijkt dat vier op de tien 
christenen hun geloof niet verbinden aan 
de manier waarop ze naar duurzaamheid 
en natuur kijken. Het zijn maar twee 
voorbeelden van de spannende relatie 
tussen geloof en gedrag.

WAARDEN GEVEN WOORDEN
Bij het vak beroepsethiek aan de Aeres 
Hogeschool in Dronten gebruik ik een 

schema waarin waarden (en normen) 
centraal staan (zie figuur). Het helpt om je 
levensovertuiging (of geloofsovertuiging) 
te verbinden met je gedrag, of bij een 
bedrijf met de strategie. Waarden geven 
woorden aan datgene wat jij zelf echt 
belangrijk vindt. Het zijn je innerlijke 
drijfveren. Deze drijfveren komen voort 
uit je levensovertuiging en hebben effect 
op je gedrag. In de gesprekken hierover 
blijkt steeds weer dat christenen en 
niet-christenen over die waarden een 
goed gesprek kunnen voeren. Ze kunnen 
dezelfde waarden belangrijk vinden.

Een voorbeeld.
Stel dat jij de waarden verbondenheid en 
verantwoordelijkheid heel belangrijk vindt. 
Daarover pratend met anderen kom je 
erachter dat jouw geloofsovertuiging, dat jij 
je als christen rentmeester voelt over Gods 
schepping, de onderliggende overtuiging 
is. Op de vraag hoe die waarden drijfveren 
zijn voor jouw handelen, antwoord je: ‘Ik wil 
goed voor de bodem op mijn bedrijf zorgen 
(verantwoordelijkheid) en wil voldoende 
tijd in mijn huwelijk en gezin steken 
(verbondenheid).' 
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De onverbondenheid 
in onze samenleving 

neemt toe.



7

Verbinding | Nummer 4   2022

7

Ik denk dat je zo iets kunt laten zien van 
de liefde van God voor zijn mensen en zijn 
schepping. Een gesprek over waarden kan 
daar woorden aan geven.

HOOP BLIJFT
In dit decembernummer van Verbinding 
kijken we terug op de afgelopen tijd. 
Hiervoor heb ik beschreven dat ik 
steeds meer onverbondenheid zie en 
ervaar. Ik zie dat ook als een geestelijke 
strijd. Tussen God die liefde is en 
verbondenheid wil en de duivel die altijd 
het goede van God kapot wil maken. 
Daarom vind ik het Bijbelvers uit 1 
Korintiërs 13 ook zo rijk aan troost: ‘en 
nu blijven geloof, hoop en liefde, en de 
meeste van deze is de liefde.’ Geloof, 
hoop en liefde zullen blijven, gelukkig 
maar, God zegt het zelf. In Romeinen 
8 vers 24 en 25 staat iets over hoop. 
‘Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. 
Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij 
dat nog hopen? Maar als wij hopen wat 
wij niet zien, dan verwachten wij het met 
volharding.’

Bronnen:
•  Nederlands Dagblad, 12 november 2022. 

Zo verbinden christenen hun geloof 
aan duurzaamheid: ‘Wij zijn beter in 
het vernielen dan in het redden van de 
schepping.’

•  Nederlands Dagblad, 14 november 2022. 
Waarom zou je als christen stemmen 
op JA 21 of BBB? ‘Ik ben wars van een 
bemoeizuchtige overheid.’

GEBED
De vraag ‘waar hoop je voor komend 
jaar op?’ wil ik in het licht van deze 
Bijbelverzen beantwoorden met een 
gebed.

ABZ Diervoeding en De Samenwerking bundelen hun 
krachten om voor u het meest geschikte voer en advies op 
maat te leveren. Gezonde dieren en een gegarandeerde 
voederwaarde. Samen met u willen wij werken aan optimale 
prestaties in uw stal en een beter rendement op uw bedrijf. 
Dat is waar wij voor staan. Het beste dichtbij.

Kijk op: 
www.abzdiervoeding.nl/abz-diervoeding-dat-loont/
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Een gesprek over waarden 
geeft woorden aan je 
geloofsovertuiging.

God, onze Vader, Schepper van hemel en aarde,
en van ons mensen, geschapen naar Uw beeld.

Wat had U deze wereld lief, U gaf zelfs Uw eigen zoon, 
om de ultieme verbondenheid tussen U en ons, én Uw schepping te herstellen.
Dat mogen we als Kerstfeest vieren, duizendmaal dank.

Ik bid U Vader, Jezus,
wilt U alstublieft geloof, hoop en liefde blijven geven,
zoals U dat hebt beloofd.

Ik bid U Geest, U de ultieme Verbinder,
geef alstublieft verbondenheid,
tussen U en ons, tussen ons mensen, 
tussen mijn geloof en mijn gedrag.

God, wat is dat soms moeilijk,
wat oordelen we soms snel, over anderen en over onszelf.
God, wat zijn we soms bang,
voor wat de toekomst ons brengt.

God,
laat ons geloven Uw liefde onze angst verdringt,
laat ons hopen op Uw toekomst
laat ons liefhebben, hier en nu.

Amen
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MATTHIJS SCHUURMAN: ‘DE COHESIE
IS WEG, EN DAT IS ZORGELIJK’

Oorspronkelijk komt Matthijs 
Schuurman niet van de Veluwe. Hij 
groeide op in Veenendaal, in een wat 
reformatorische omgeving. Voor hij naar 
Oldebroek kwam, was hij predikant in 
Ilpendam en Watergang, twee kleine 
dorpen in Noord-Holland. 

Er is veel frustratie in de landelijke 
gebieden van Nederland, weet 

hij. “De overheid voerde geen 
langetermijnbeleid, er moest elk jaar 
weer iets anders gebeuren. Technische 
oplossingen bleken niet altijd te werken. 
Mensen die ik spreek, wachten op 
consistent beleid, zodat ze weten waarin 
ze kunnen investeren. Er is hier best 
begrip voor dat er iets moet gebeuren 
maar, zeggen ze dan, ‘niet zo’. Er heerst 
onbegrip, de mensen die de besluiten 

nemen kennen ons niet, ze begrijpen ons 
niet. Dat sentiment heerst heel sterk.”

Niet alleen op agrarisch gebied heerst 
er onvrede, meent Schuurman. De 
vlaggen die op de kop hangen, staan 
voor veel meer. “Voor de jongeren begon 
het met de afschaffing van Zwarte Piet, 
hoor ik van mijn catechisanten. Toen 
mocht er geen vuurwerk meer worden 

INTERVIEW

De huidige onrust rond het stikstofdossier is het topje van de ijsberg, meent 
dominee Matthijs Schuurman van de Hervormde Gemeente Oldebroek. 
De leefwereld van mensen in de landelijke gebieden wordt aangetast. 
Stikstof komt daar nog eens overheen. 

afgestoken, nu mogen ze ook niet meer 
crossen. Alles wat zij leuk vinden, mag 
niet meer. Vergis je niet, er zijn jongeren 
die op klompen en op de trekker naar 
catechisatie komen, als de elektrische 
fiets van moeder niet beschikbaar is.” 
Er is verschil tussen sympathie en 
empathie, zegt Schuurman. “Sympathie 
is partij kiezen. Empathie is proberen 
je in iemand in te leven. Voor mij als 
predikant betekent dat ook anderen 
proberen uit te leggen hoe de mensen 
hier denken en leven. Dat is wel eens 
lastig, omdat uitleggen soms wordt 
opgevat als goedpraten. Maar wil je 
verder komen, dan moet je bereid zijn 
iemands leven en denken echt te leren 
kennen. Er was hier altijd veel armoede, 
vooral waar op zand werd geboerd. Die 
armoede was vergelijkbaar met die in 
de Veenkoloniën, hier stonden in de 
jaren dertig nog plaggenhutten. Maar in 
het collectieve Nederlandse geheugen 
is dat weggezakt, in tegenstelling tot 
het slavernijverleden. Hier werkt dat 
echter nog door, zeker nu ook hier 
voedselbanken komen. Zwarte Piet 
heeft voor hen niets te maken met 
discriminatie, het is meer carnaval. Als 
dat niet meer mag, gooien ze de kont 
tegen de krib.”

Dat het voor mensen met een donkere 
huidskleur wel als discriminatie kan 
voelen, daarvoor heeft Schuurman alle 
begrip. Verhalen daarover kent hij van 
dichtbij. “Het zou misschien helpen als 
een christen uit Amsterdam-Zuidoost 
zou vertellen over zijn ervaringen 
met discriminatie. Niet iedereen in 
Oldebroek staat er trouwens zo stevig 
in. Bovendien, Oekraïners en eerder 
Syriërs zijn hier goed geholpen, ook in 
Harskamp. Ik heb, tijdens het protest 
tegen de komst van asielzoekers daar, 
op social media geprobeerd uit te leggen 
waar dat protest vandaan komt. Mensen 
zijn hier gevoelig voor hypocrisie: de 
GroenLinkser die in een SUV rijdt en 
ondertussen agrariërs de maat neemt.”

LOONWERKERS
Het opleidingsniveau is hier lang laag 
geweest, dat is ook een factor. “Veel 
mensen die hier blijven wonen, zijn 
bijvoorbeeld loonwerker. Harde werkers, 
die een hekel hebben aan regels. 
Nederland kent veel verschillende sociale 
milieus, en ik vind het jammer dat daar in 
de kerken vaak weinig aandacht voor is. 
Materiaal voor kerkenwerk en (belijdenis)
catechese is vaak minimaal op havo- of 
hbo-niveau gericht. Dat vind ik treurig. 
Daarnaast merk ik in de landelijke kerk een 
onbewuste gerichtheid op de Randstad. 
Ik ben een paar jaar lid geweest van de 
Generale raad van advies van de PKN, en 
heb toen geregeld aangekaart dat de kerk 
buiten de Randstad op een andere manier 
functioneert. Daar moet oog voor zijn.”
Het stoort Schuurman dat er vaak in 
tegenstellingen wordt gedacht. “Ook 
hier houden boeren van de natuur, ze 
zijn ermee opgegroeid. Maar ze vinden 
het beleid vaak willekeurig. Jongeren 
klagen dat je voor klimaatstaken een dag 
vrij krijgt van school, maar niet als je wilt 
staken voor de agrarische sector.”
Schuurman kiest geen partij voor de 
boeren of voor natuurbeschermers. “Dat 
is niet mijn taak, en dat begrijpen de 
meeste mensen hier ook wel. Daar is een 
preek niet voor. Erover praten doe je met 
elkaar, op een gemeenteavond of in een 
persoonlijk gesprek. Ik verwoord wel de 
emotie, in een paar zinnen in de preek of 
in de voorbeden. Dat deed ik afgelopen 
zomer ook toen het zo droog was. Ik sta 
niet boven de partijen, ik sta ertussen. 
Dat is ook weer het verschil tussen 
sympathie en empathie.”

Een groot probleem is volgens Schuurman 
dat de overheid schakels mist met de 
mensen over wie het beleid gaat. In de tijd 
van de ruilverkaveling waren er speciale 
commissies die zulke schakels vormden. 
Zulke schakels zouden in deze tijd boeren 
kunnen uitleggen wat de overheid wil 
bereiken, en zouden de overheid de 
inbreng van de boeren kunnen vertellen. 

“De cohesie is weg, en dat is zorgelijk. 
Daarom steigeren zo veel mensen tegen 
de plannen van de overheid. Er is gelukkig 
wel iets gaande op dit gebied. NRC-
journalist Karel Smouter doet er zijn best 
voor met zijn boek Blauw wit rood, en 
René Cuperus en Josse de Voogd schreven 
de Atlas van Afgehaakt Nederland over 
hetzelfde onderwerp: de kloof tussen de 
Randstad en ‘de regio’. Als de overheid 
wil dat er iets verandert, dan moet ze 
de mensen opzoeken, die het aangaat. 
Investeer daar in.”

DIGITALISERING
Er trekt veel weg uit het dorp, legt hij 
uit. De overheid is moeilijk te bereiken, 
ook letterlijk. De schaalvergroting 
heeft daar geen goed aan gedaan. Het 
gemeentehuis staat steeds verder 
weg, iets regelen via de WMO gaat vaak 
moeizaam. De bank vertrekt, en de 
laatste geldautomaat. De digitalisering 
werpt een drempel op, omdat lang niet 
iedereen digitaal-vaardig is. Dat zorgt 
allemaal voor afstand. Ik denk dat 
de toenemende druk om alles vast te 
moeten leggen ook voor frustratie zorgt. 
Voor degenen die graag met de handen 
werken, is het een straf om achter de 
computer te moeten kruipen.
Er zijn genoeg mensen die weten dat 
het anders moet, benadrukt Schuurman 
nogmaals. “Boeren houden van de 
natuur. Ze lopen ’s morgens vroeg op het 
land en zien de zon opgaan, alleen dat al. 
Ik merk niet veel van geloofsvragen wat 
betreft de problemen in de agrarische 
sector. Mijn ervaring is ook dat die 
vaak komen als de meest hectische 
periode achter de rug is. En het gewone 
leven gaat ook door: ziekte en andere 
tegenslagen blijven gewoon komen. 
Geloof is hier geen apart hokje, het is 
verweven met het leven.”

8
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We gaan niet echt ‘Op de koffie’ deze keer. 
De drukke agenda van landbouwminister 
Adema staat alleen een interview via 
Teams vanuit zijn woonkamer toe.

WAT IS UW INDRUK VAN HOE DE 
AGRARIËRS ERVOOR STAAN OP DIT 
MOMENT? 
“Dat is heel verschillend. Er zijn 
akkerbouwers die een slecht jaar draaien, 
en melkveehouders die juist een goed 
jaar hebben gehad. Maar er leven wel vrij 
breed zorgen over de toekomst en over 
de grote opgaven die op het boerenerf 
afkomen. Ik beluister dat ook van boeren 
zelf. Er is veel emotie en dat snap ik. 
Ik hoop de komende tijd wat meer 
duidelijkheid en zekerheid te brengen, 
want dat is hard nodig.”

ZIET U TOEKOMST VOOR DE AGRARISCHE 
SECTOR? 
“Er is zeker toekomst voor de boeren 
die verder willen, daarvan ben ik 
overtuigd. Tegelijkertijd wil ongeveer 25 
tot 30 procent van de boeren stoppen. 
Sommigen hebben geen opvolger, van de 
zestigplussers is dat 59 procent. Ik hoop 
dat de plusregeling boeren die
piekbelaster zijn en erover te denken
te stoppen, over de streep trekt.
Maar we willen wel een heel goede 
regeling hebben met een flinke plus. 
Europa moet alleen nog steun geven voor 
zo’n heel goede regeling. Als er boeren 
stoppen, kunnen anderen doorgaan, en 
bijvoorbeeld extensiveren. Dat brengt 
lucht in de sector.”  

VEEL BOEREN EN HUN FAMILIES LIJDEN 
PSYCHISCH ONDER DE ONZEKERHEID.
“Remkes zei al dat hij wanhoop ziet in 
de ogen van redelijke mensen. Als ik op 
avonden ben waar ik boeren spreek, zie 
ik dat ook. Mensen die wanhopig zijn, die 
niet weten waar ze aan toe zijn. Ik zie ook 
gelatenheid: ‘ik weet het allemaal niet 
meer’. Ik vind dat ongelooflijk jammer 

want ik denk dat er wel degelijk toekomst 
is voor de agrarische sector in Nederland. 
En ik wil boeren helpen verder te komen 
en ze daarbij te ondersteunen. Er zijn 
daarom onder andere erfcoaches en een 
agrozorgwijzer die erfbetreders helpt 
signalen te herkennen als er psychische 
problemen zijn bij boeren. Er komt een 
Nationaal programma landelijk gebied 
aan, en daarin willen we ook aandacht 
geven aan de psychosociale impact. 
Landelijk gebied is trouwens breder dan 
alleen de boer, de zorgen zijn breder: 
ik zie ook aan burgerwoningen vlaggen 
omgekeerd hangen. Het gaat ook om 
voorzieningen op het platteland, die 
afnemen. Maar boeren spelen wel 
een grote rol in de vitaliteit van het 
platteland.”

ELDERS IN DEZE EDITIE ZEGT DOMINEE 
MATTHIJS SCHUURMAN DAT ER AL VEEL 
LANGER GEBREK AAN VERBINDING 
IS TUSSEN STEDELIJK EN LANDELIJK 
GEBIED. HOE SCHAT U DAT IN? 
“Dat is ook zo. Stad en platteland staan 
soms zelfs tegenover elkaar, de overheid 

wordt niet meer vertrouwd. Mensen 
vragen zich af of de overheid er nog wel 
voor hen is. Er is veel meer aan de hand 
dan alleen de toekomst van de agrarische 
sector. Dat was een belangrijke drijfveer 
om toch ja te zeggen tegen de vraag 
of ik minister wilde worden. Het moet 
toch mogelijk zijn dat we elkaar weer 
in de ogen kijken en het gesprek met 
elkaar aangaan. Dat we begrip hebben 
voor elkaars positie, en samen naar een 
oplossing zoeken. Niet alleen de boeren, 
het hele platteland moet de overheid 
weer gaan zien als bondgenoot.” 

SCHUURMAN VERTELT OOK DAT ER IN 
DE RUILVERKAVELINGSTIJD SPECIALE 
RUILVERKAVELINGSCOMMISSIES WAREN, 
ALS SCHAKEL TUSSEN OVERHEID EN 
BOEREN. ZOU ZOIETS OOK NU KUNNEN 
HELPEN? 
“In het Nationaal programma landelijk 
gebied gaan we juist werken met 
gebiedscommissies, die bestaan 
uit mensen van de overheid en 
belanghebbenden uit het gebied zelf. Zij 
gaan integraal kijken naar de opgaven 

Is er nog perspectief voor de Nederlandse landbouw of worden de agrariërs vermalen 

tussen regels uit Den Haag en Brussel? Minister van Landbouw Piet Adema is overtuigd 

van het eerste. Tekst en beeld: Ineke Evink Beeld: Martijn Beekman, Ministerie LNV

 

Wie?   Pieter (Piet) Adema (Opeinde, 6 november 1964) is een Nederlands 
bestuurder en ChristenUnie-politicus. 

Wat?   Piet Adema is sinds 3 oktober dit jaar minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. Van 13 april 2013 tot 17 april 2021 was hij partijvoorzitter 
van de ChristenUnie. Adema was daarnaast achtereenvolgens 
gedeputeerde in de Staten van Friesland, waarnemend burgemeester van 
Achtkarspelen, Tynaarlo en Borger-Odoorn. 

Op de koffie

Piet Adema: 
“We moeten elkaar weer 
in de ogen kijken en het 
gesprek aangaan”
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“Stad en platteland staan
soms zelfs tegenover elkaar, de overheid

wordt niet meer vertrouwd.”
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in zo’n gebied en wat betekent dat voor 
de aanpak. Het is eigenlijk een soort 
ruilverkaveling 2.0.” 

DE DOELEN ZIJN DUIDELIJK, ZEGGEN DE 
AGRARIËRS VAN CGMV EN CCA, MAAR ZE 
MISSEN FLANKEREND BELEID. 
“Klopt. Er komen opgaven voor stikstof, 
CO2, gezond water en bodem, en niet 
alles kan meer overal. De landbouw 
moet ook erg verduurzamen. Ik kan 
vanuit Den Haag wel gaan bepalen 
hoe het boerenerf er uit moet zien in 
2040, maar we willen graag naar een 
Landbouwakkoord toe. Aan de hand van 
dat akkoord moeten boeren gaan zien 
welke keuzemogelijkheden ze hebben 
voor hun bedrijf, in het gebied waar ze 
wonen. De overheid gaat haar uiterste 
best doen om daarbij te ondersteunen. In 
dat keuzemenu is het flankerend beleid 
verwerkt. Maar dat doen we mét de 
agrarische sector, we willen niet alleen 
over de boeren praten maar mét de 
boeren. Binnenkort hebben we daarvoor 
de eerste bijeenkomst. Eind eerste 
kwartaal 2023, begin tweede kwartaal 
2023, willen we komen tot een akkoord 
waarin voor iedereen duidelijk is wat de 
richtingen zijn en waar de overheid gaat 
stimuleren en faciliteren.” 

BOEREN ZIJN WEL HET VERTROUWEN 
KWIJT. ALLERLEI TECHNISCHE 
INNOVATIES BLEKEN NIET GOED 
GENOEG, TERWIJL ER WEL IN IS 
GEÏNVESTEERD. 
“Ja, en dat geldt zeker voor de PAS. Dat 
systeem was niet gedekt, bleek achteraf. 
Alle investeringen die zijn gedaan door 
de PAS-melders staan daarom op de 
tocht. Dat geeft rechtsonzekerheid. Dat 
geldt zeker voor de PAS-melders die 
nu een handhavingsverzoek krijgen en 
hoge boetes moeten gaan betalen. Die 
moeten geholpen worden, daar is mijn 
collega Van der Wal heel hard mee bezig. 
Zo wordt er gekeken of er mogelijkheden 
zijn om schadevergoedingen aan te 
bieden. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld 
innovatieve stalvloeren. De overheid 
heeft de boeren zekerheid willen 
geven, maar dat bleek onzekerheid. 
We willen nu robuuste maatregelen 
nemen, die houdbaar zijn. We hopen 
dat bedrijven gebruik maken van een 
vrijwillige regeling om te stoppen, en dat 
moet ruimte geven om PAS-melders te 
legaliseren.. Daarom is het extra zuur dat 
boeren toch die dwangsommen krijgen 
opgelegd. Dat kan niet de bedoeling 
zijn, daar moet een goede regeling voor 
komen.” 

U ZEI IN DE EUROPESE LANDBOUWRAAD: 
‘NEDERLAND BEVINDT ZICH MIDDEN IN 
EEN FUNDAMENTELE TRANSITIE VAN 
HET LANDELIJK GEBIED.’ HOE ZIET 
NEDERLAND ER IDEALITER UIT NA DIE 
TRANSITIE? 
“De druk op de natuur en de 
leefomgeving, bodem en water moet 
zijn afgenomen, en de biodiversiteit 
toegenomen. Er is dan nog steeds 
een stevige agrarische sector, maar er 
zijn ook dingen veranderd. Bedrijven 
zullen zijn verplaatst, bepaalde typen 
landbouw zullen niet meer overal 
kunnen. Neem het veenweidegebied, 
dat kent grote funderingsproblemen. 
In Friesland, waar ik woon, is dat ook 
zo. Er moet iets gaan gebeuren met 
het grondwaterpeil. Er moet gezocht 
worden naar andere vormen van 
landbouw, die daarbij passen. Over 20 
jaar zal de agrarische sector nog steeds 
belangrijk voor Nederland zijn. Niet 
alleen om haar producten, maar ook de 
innovatieve kracht en duurzaamheid – 
dat kan ook een exportproduct zijn. Een 
stevige transformatie dus, maar met 
nog steeds kansen voor de landbouw. 
We willen bijvoorbeeld in de bouw 
steeds meer agrarische grondstoffen 
gebruiken. Bijvoorbeeld isoleren met 

hennep in plaats van met rockwool. Dat is heel 
goed om stikstofuitstoot tegen te gaan, een 
win-winsituatie. Dat kunnen we gaan normeren. 
Daarover heb ik overlegd met minister Hugo de 
Jonge voor Volkshuisvesting. Daardoor krijgen 
boeren ook echt een verdienmodel op dit punt.”

WORDT HET VOEDSEL NIET VEEL TE DUUR ALS 
ER ALLEEN DUURZAAM GEPRODUCEERD MAG 
WORDEN? 
“Vaak wordt gedacht dat al het voedsel biologisch 
moet zijn, maar dat is niet zo. Het gaat erom 
dat er duurzaam geproduceerd wordt. De basis 
wordt kringlooplandbouw, lokaal en regionaal. 
Dat is niet direct biologisch, als is dat er wel 
een onderdeel van. Er wordt vaak tegen me 
gezegd, “je moet ervoor zorgen dat biologische 
producten goedkoper worden.” Nee, ik moet er 
met de boeren voor zorgen dat er in de schappen 
straks alleen nog maar duurzame producten 
liggen. Als we dat goed regelen, dan is er een 
goed verdienmodel voor de landbouw. We gaan 
daarvoor overleggen met de toeleveranciers, met 
de verwerkende industrie en met de winkels om 
dat verdienmodel mogelijk te maken. Die transitie, 
daar gaat het om.”

U KRIJGT VAN COALITIEGENOTEN HET VERWIJT 
DAT U TE TOEGEEFLIJK BENT VOOR DE BOEREN. 
“Nee, ik ben niet toegeeflijk, want de doelen 
staan vast en dat blijft zo. Ik heb wel compassie 
met de boeren, ik begrijp hun zorgen en wil 
vooral proberen om dit samen met hen te 
doen. Sommige mensen geloven daar niet in, 
maar ik wel. Ik zie heel veel boeren die al met 
verduurzaming bezig zijn en die laten zien dat het 
kan. Die voorlopers moeten straks aan anderen 
laten zien hoe het kan. Veel jonge boeren, vaak 
boeren die hebben gestudeerd aan bijvoorbeeld 
de HAS of de WUR, zijn daar volop mee bezig. Ik 
ben inderdaad veel met boeren in gesprek, maar 
het is niet slecht voor een minister van Landbouw 
dat hij weet wat er speelt op het boerenerf. Zeker 
met de opgaven waar we voor staan.”
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COLUMN 

Stilte
Deze keer wilde ik iets schrijven over Jezus die de Hoop is in deze 
spannende tijd voor de agrarische sector. Bijvoorbeeld over het Licht 
dat met Kerst in de donkere wereld gegeven is. Maar er zijn al velen mij 
voor geweest, die een mening of visie over deze spannende tijd gegeven 
hebben. 
Maar, dacht ik, het belangrijkste in zo'n tijd is dat wij God persoonlijk 
opzoeken en vragen wat Hij wil dat wij doen. Hij wil met ons praten om 
ons te helpen wat te doen in onze individuele situaties. Ik ervaar zelf vaak 
dat het zoeken van God lastig is door alle informatie die wij dagelijks tot 
ons nemen. Daarom wil ik graag 'stilte' op deze bladzijde creëren, Stilte 
om God te zoeken. Even geen informatie, even geen woorden, even een 
moment van rust om God te zoeken. Bij dezen …

Ik hoop dat u in de bovenstaande 'stilte' God heeft mogen ervaren, en dat 
Hij uw Licht is in de donkere tijd. 

Jochem Noordermeer (1997) is zoon van een biologische akkerbouwer in 
Middenmeer. Hij studeerde tuin- en akkerbouw en werkt samen met zijn 
vader in een maatschap.

Jo c h e m



advertentie

Hoop
Het is hopeloos druk op Schiphol. Het staat vol met 
gestreste reizigers en boze demonstranten. Dankzij de vele 
vluchten met KLM van de afgelopen jaren ben ik snel door 
de douane. Maar ook ik krijg last van vliegschaamte. Is dit 
het allemaal waard?
De afgelopen jaren heb ik namens de Aeres 
Hogeschool in Dronten mee mogen werken aan 
onderwijsontwikkelingsprojecten in Oost-Afrika. In die 
regio groeit de bevolkingsomvang jaarlijks tussen de 2,5% 
en 3% per jaar, en de gemiddelde leeftijd ligt onder de 20 
jaar. Het is een enorme uitdaging om de voedselproductie 
mee te laten groeien. 

Deze reis ga ik een project afronden; twee universiteiten 
bezoeken, met de onderwijsteams evalueren en de laatste 
hand leggen aan de lesprogramma’s. Samen met collega’s 
uit Dronten en de lokale onderwijsteams hebben we 
gepoogd het onderwijs meer ‘Climate-Smart’ te maken. 
Kunnen we hier de landbouw duurzaam en robuust 
opbouwen? Er is enorme winst te behalen, maar ook  
zoveel te verliezen. 
Vanachter het raampje van het vertrekkende Climate 
Stupid vliegtuig kijk ik naar de lichtjes van Nairobi onder 
mij. Ik denk aan mijn ontmoeting met Joshua, een 24-jarige 
student Bodem- en Waterkunde. Ik vroeg hem hoe hij 
zijn opleiding heeft ervaren. Hij vertelt dat hij de eerste 
jongere uit zijn dorp is die kan studeren. Hij is enorm 
gemotiveerd om alles wat hij geleerd heeft toe te passen in 
zijn hometown in het noorden van Kenya. De situatie is daar 
nijpend door de aanhoudende droogte, anderhalf miljoen 
mensen zijn daarvoor op de vlucht. Ik ben onder de indruk 
van zijn gedrevenheid en de verantwoordelijkheid die hij 
voelt. En zoals hij zijn er velen, ik ben onder de indruk van 
de ambitie van de Keniaanse studenten. 
Zij zijn de hoopvolle beloftes die de uitstoot van ons project 
verantwoord maakt. En met die gedachte sluit ik m’n ogen.

Eric van Dijken, docent bedrijfskunde Aeres Hogeschool 
Dronten

Hoe ervaren lezers van verbinding deze onzekere tijden, 
hoe houden zij hoop? Eric van Dijken en Dik Veefkind 
vertellen erover.

Hoopvolle 
toekomst in 
donkere tijden
Ik kijk terug op een zeer bewogen 
jaar voor de sector maar vooral 
voor ondernemers en hun 
gezinnen. Ik kom soms in situaties 
waar gevoelens van machteloosheid en uitzichtloosheid 
sterk overheersen. Hoe tegenstrijdig is dit met het 
Evangelie, het Goede Nieuws waarin alle macht is gegeven 
aan Hem die was, is en komt! Waar zicht is op een hoopvolle 
toekomst, ondanks dat je het gevoel kunt hebben in 
donkere tijden te leven.

Hoop doet leven zegt het spreekwoord. Maar waar hoop 
je op? Wat houdt hoop voor jou in vandaag de dag? Als de 
toekomst van je bedrijf op het spel staat, waar houd jij je 
dan aan vast? Iemand zei eens: “Als je Gods handen niet 
ziet, vertrouw dan op Zijn hart…” En Zijn hart gaat uit naar 
jouw situatie en leven. Want, zo zegt de Bijbel, waar je 
schat is, daar zal je hart zijn (Luc. 12). 
Zorg dus dat je hart bij God is!
Ik geloof in een hoopvolle toekomst. Niet uit naïviteit maar 
omdat het volgens mij heel Bijbels is. 

Er zijn talloze plekken in de Bijbel waar God jou en mij 
bemoedigt, dus houd vol! Mijn hoop voor het nieuwe jaar 
is dat je gesterkt zult worden door de zekerheid en het 
vertrouwen dat God je ziet, dat hij van je houdt; dat Hij je 
onvoorwaardelijk liefheeft. Ik wens je kracht en wijsheid 
maar vooral Zijn liefdevolle zegen toe! 

Dik Veefkind - agrarisch coach & mediator
>>

“Ook ik krijg last van vliegschaamte. 
Is dit het allemaal waard?”

“Als je Gods handen niet ziet, 
vertrouw dan op Zijn hart…”

15

Moed houden
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Kerst
feest van geloof, hoop en liefde

Kerst in Bethlehem
ruim tweeduizend jaar geleden

Maria geloofde
de woorden

je zult een Zoon krijgen en Hem Jezus noemen.

Maria hoopte
voor de toekomst

op de verlossing van haar volk

Maria’s liefde
ontving Jezus in haar schoot

bewaarde woorden in haar hart

Wat geloven wij?
Waarop hopen wij?

Wie of wat hebben wij lief?

Kerst in Nederland
2022

Feest van geloven
de vaste grond van de dingen die we hopen

het bewijs van de zaken die we niet zien.

Feest van hopen
van dingen die we niet zien

die we verwachten met volharding.

Feest van liefde
geduldig, vriendelijk, zonder eigen belang

verheugend over waarheid die nooit vergaat.

Ik wens u een liefdevol en hoopvol Kerstfeest toe!

Wiggele Oosterhoff

Naar aanleiding van:
Lucas 1, Romeinen 8, 1 Korintiërs 13, Hebreeën 11
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GEZOCHT: 
Bedrijfsleider melkveebedrijf

Peeters Melkvee melkt in Dorst (NB) 
ca. 475 melkkoeien met 7 melkrobots. 

Wij zijn op zoek naar enthousiast 
personeel  om ons team te versterken.

Altijd al de uitdaging gehad om 
zelfstandig een melkveebedrijf te 

runnen, reageer dan via mail, 
Pascal@peetersadvies.com 
of telefonisch 06-22963042. 

Werkuren en verloning in overleg; 
woonruimte bij het bedrijf aanwezig.

De maat in agro techniek

www.boonagro.nl

wilt u adverteren? 
bel Eddy Morren!

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

 www.morrenmedia.nl

Ribesstraat 5

Ederveen

T 0318-571155 

E orders@ejbos.nl www.ejbos.nl

Met zorg 
voor diervoer



LANDELIJKE DAG VOOR CGMV 
AGRARIËRS IN ROUVEEN

In zalencentrum ‘d Olde Skoele in 
Rouveen druppelen de leden binnen, 
ruim dertig in totaal. Na een kop koffie 
opent Dick van der Horst de bijeenkomst 
met gebed. ‘In gesprek rond perspectief’ 
is het thema van de bijeenkomst. Hoe 
houd je in deze roerige tijden het zicht op 
de toekomst, en hoe voorkom je dat je 
kopje-onder gaat in de zorgen? 

Jan den Boer is bestuurslid van CCA en 
coördineert hulpverlening aan boeren 
die in psychische problemen zijn 
gekomen. Dat is niet nieuw, vertelt hij. 
“Begin jaren tachtig kwamen mensen van 
de Sociaaleconomische voorlichting van 
LTB al bij boeren aan de keukentafel om 
te praten over bijvoorbeeld opvolging. 
Er kan van alles aan de hand zijn, zoals 
onenigheid over hoe er geboerd moet 
worden, of botsende karakters.” Zelf 
kreeg Den Boer op 47-jarige leeftijd 
een depressie en verkocht daarom 
noodgedwongen zijn bedrijf. Dat deed 
pijn. Hij heeft eigenlijk maar één advies: 
“Praat erover en vraag hulp. Probeer niet 
je onrust te verbergen door nog harder te 
gaan werken. Dat helpt niet.” 

Dan is het de beurt aan Lubbert van 
Dellen, bedrijfskundige bij Flynth voor 
agrarische bedrijven. Hoe houd je 
perspectief? Door eerst te accepteren 

wat de feitelijke situatie is, stelt hij. Wat 
je eigen mening is over het stikstofdebat, 
de staat van de natuur en de rol van de 
landbouw daarin, is vers twee. Feit is dat 
de overheid nu al twee kabinetsperiodes 
lang in Brussel heeft verteld dat het 
maar niet lukt de uitstoot van stikstof 
naar beneden te brengen. In Brussel 
is het geduld nu op. “Rechtszaken zijn 
nutteloos. En vergis je niet, de overheid 
doet oprecht wat zij denkt dat het  
beste is.” 

FLANKEREND BELEID
In plaats van de hakken in het zand te 
zetten, kun je beter kijken wat je wél kunt 
doen. Want het doel van de overheid is 
duidelijk. Wat mist is de weg ernaartoe, 
en flankerend beleid. Daarmee maakt 
de overheid het de boeren heel moeilijk. 
Maar toch is er ruimte voor keuzes. Van 
Dellen: “De eerste stap voor de oplossing 
van een probleem is het accepteren 
ervan. Want ondanks alles, de toekomst 
ligt vóór je!”

Van Dellen ziet drie perspectiefsporen 
van de landbouw voor zich. De eerste 
is duurzaam intensiveren door middel 
van techniek. Maar de grenzen van de 
mogelijkheden op dat gebied zijn in zicht. 
Bovendien, willen we echt dat alle koeien 
altijd op stal staan? Toch zal het daarop 

uitkomen als er geen flankerend beleid 
komt, meent hij.
Het tweede spoor is extensivering, samen 
met ecosysteem-diensten. Dat lijkt een 
goed begaanbaar spoor maar zal niet 
gaan zonder flankerend beleid. Het derde 
spoor is een andere hoofdtak in het 
bedrijf introduceren, zoals zorg. 

Tot slot komt hij met een paar concrete 
voorstellen. “De melkprijs is hoog en we 
weten allemaal dat extra voer ook extra 
melk geeft. Maar wil je zoveel mogelijk 
melken, en zo ook de stikstofuitstoot 
verhogen? En als je nieuw gras gaat 
inzaaien, dan hoef je toch niet het oude 
gras eerst met Roundup te bewerken? En 
bemesten hoeft toch niet tot vlak aan de 
slootrand?”

EXPLOITATIE
Er volgt een levendige discussie. De 
omstandigheden van de aanwezige 
agrariërs verschillen nogal. “Zorg er 
in ieder geval voor dat je exploitatie 
op orde is, en regel alles op fiscaal 
gebied. En breng je financiering op orde. 
Een kwart van de agrariërs zit bij de 
bank in de afdeling intensief beheer”, 
waarschuwt Van Dellen. “Houd je 
bedrijf gezond en je opties open, en blijf 
kijken naar het licht aan het eind van de 
tunnel.”

REPORTAGE

Al ruim drie jaar was er geen landelijke dag geweest 
voor CGMV agrariërs. Maar op 24 november werd er 
eindelijk weer een gehouden. 

Een panelgesprek is het laatste 
onderdeel van de landelijke dag. Jan 
den Boer, agrarisch sociaalpsycholoog 
Henk Korterink en Johan Bosma, 
melkveehouder en kaasmaker, nemen 
plaats op de krukken voorin. Ze spreken 
over werk en privé, en hoe die door 
elkaar kunnen lopen. 

Vaak werk je veel te lang door, vindt 
Bosma. “Genoeg is genoeg. Neem de 
tijd, en luister naar je omgeving.” Dat zal 
allemaal best, klinkt het uit de zaal, maar 
als je een hoge financiering hebt, word je 
gedwongen veel te werken.

Er zijn vaak diepere oorzaken van 
overspanning, weet Korterink. “Er 
zitten vaak onverwerkte trauma’s 
onder, of teleurstellingen. En wat heb 
je meegekregen van je ouders, was het 

alleen goed als je heel hard had gewerkt? 
Dat kan je nog steeds dwars zitten.” 
Herkenbaar, zegt Bosma. “Pas toen er bij 
ons met een van de kinderen iets ernstigs 
aan de hand was, kwam ik echt in gesprek 
met mijn vader.” 

Aan het eind van de vergadering is het tijd 
voor wisseling van de wacht. Het oude 
bestuur van CGMV agrariërs vertrekt. 
Dick van der Horst krijgt een toespraakje 
van Niels Rook, Van der Horst spreekt op 
zijn beurt Bert Berghuis toe. Het derde 
aftredende bestuurslid Jan Meijer is 
wegens ziekte afwezig. Afgesproken is 
dat er geen nieuw bestuur komt maar 
een klankbordgroep. Daarin nemen vier 
jonge boeren zitting: Harjan Veerman, 
Mennard Hofman, Pieter Post en Sake van 
der Vinne. 

En dan is het tijd voor de borrel.  
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